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I. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας των ευρωπαίων πολιτικών να προλάβουν
μελλοντικές βίαιες συγκρούσεις στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικός σκοπός ήταν να συνδέσει τις χώρες
μεταξύ τους με τη δημιουργία στενής βιομηχανικής και οικονομικής συνεργασίας. Έκτοτε, οι αρμοδιότητες της ΕΕ έχουν αυξηθεί
ανταποκρινόμενες στις νέες προκλήσεις και πολλές επιπλέον χώρες εντάχθηκαν σε αυτή.
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1950:

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman πρότεινε τη συνένωση των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα της
Δυτικής Ευρώπης. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη Συνθήκη του Παρισιού, η οποία δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1951, με έξι μέλη: το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία , την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες
και το Λουξεμβούργο.

1957:

Οι ίδιες έξι χώρες υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώμης, δημιουργώντας την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Άρχισαν να αίρουν τα εμπόδια στις συναλλαγές μεταξύ των έξι
χωρών και να προχωρούν προς τη δημιουργία μιας «κοινής αγοράς».

1967:

Τα θεσμικά όργανα της ΕΟΚ, της ΕΚΑΧ και της Ευρατόμ συγχωνεύτηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενιαίο
σύνολο θεσμικών οργάνων: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τα μέλη
του οποίου αρχικά εκλέγονταν από τα εθνικά κοινοβούλια).

1973:

Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εντάχθηκαν στη Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΟΚ).

1979:

Διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τις οποίες οι ψηφοφόροι σε κάθε κράτος
μέλος της ΕΟΚ εξέλεξαν τα μέλη.

1981:

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

1986:

Η Πορτογαλία και η Ισπανία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Οι κυβερνήσεις της ΕΟΚ υπέγραψαν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, προχωρώντας στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς
στην οποία τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα, τα κεφάλαια και οι υπηρεσίες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη
την ΕΟΚ.

1992:

Με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εισήχθησαν νέες μορφές
συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών – παραδείγματος χάρη, σε θέματα που αφορούν την άμυνα,
τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις.
Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με ενιαίο νόμισμα το οποίο
θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε μια δεκαετία.
Η Ενιαία Αγορά ολοκληρώνεται επισήμως, απομένουν, όμως, πολλά να γίνουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
προοπτική ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών.

1995:

Η Αυστρία, η Φινλανδία, και η Σουηδία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

1999:

Το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης – το ευρώ – εγκαινιάσθηκε επίσημα και 11 κράτη μέλη της ΕΕ το υιοθέτησαν ως επίσημο
νόμισμά τους, διαμορφώνοντας αυτό που είναι γνωστό ως ζώνη του ευρώ.

2001:

Η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ.
Υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου
να προετοιμάσει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ένταξης των νέων κρατών μελών το 2004.

Το ευρώ γίνεται πραγματικότητα την 1η Ιανουαρίου, όταν χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ αντικαθιστούν τα εθνικά
νομίσματα σε 12 από τις 15 χώρες οι οποίες είναι μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και. Φινλανδία.
Εγκαινιάζεται η «Συνέλευση» για τον διάλογο σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης», με εκπροσώπους των εθνικών
κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων στα κράτη μέλη και τις χώρες εν αναμονή ένταξης στην ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2003:

Η Συνέλευση υπέβαλε το προσχέδιο της «συνταγματικής συνθήκης» στους ηγέτες της ΕΕ. Οι κυβερνήσεις των κρατών
μελών άρχισαν διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτάσεις.

2004:

Δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων οκτώ από τη Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη: Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και Κύπρος και Μάλτα.
Οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη συνταγματική συνθήκη, η οποία ένωσε όλες τις προηγούμενες
συνθήκες της ΕΕ σε ένα έγγραφο και εισήγαγε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δόθηκε στα κράτη - μέλη προθεσμία δύο ετών για την κύρωση της Συνθήκης, η οποία μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο όταν
την κυρώσουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

2005:

Διεξήχθησαν δημοψηφίσματα σχετικά με τη συνταγματική συνθήκη σε τέσσερις χώρες: το Λουξεμβούργο και η Ισπανία
ψήφισαν υπέρ, εντούτοις η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες ψήφισαν κατά.

2007:

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία εντάχθηκαν στην ΕΕ, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των κρατών μελών σε 27.
Η Σλοβενία εντάχθηκε στην ευρωζώνη.
Οι ηγέτες της ΕΕ άρχισαν διαπραγματεύσεις για μια νέα Συνθήκη της ΕΕ, η οποία υπεγράφη στη Λισσαβόνα τον Δεκέμβριο
του 2007.
Η ΕΕ γιόρτασε την 50η της επέτειο.

2008:

Η Κύπρος και η Μάλτα εντάχθηκαν στην ευρωζώνη.
Ξεκίνησε η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. 24 κράτη μέλη κύρωσαν
τη συνθήκη μέσω των εθνικών κοινοβουλίων τους, αλλά η Ιρλανδία ψήφισε “όχι” σε δημοψήφισμα. Ξεκίνησε ο διάλογος
για τον τρόπο αντιμετώπισης της αρνητικής ιρλανδικής ψήφου.

2009:

Η Σλοβακία πρόκειται να υιοθετήσει το ευρώ, αυξάνοντας σε 16 τον συνολικό αριθμό τον χωρών που έχουν υιοθετήσει το
ενιαίο νόμισμα.
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Πώς λειτουργεί η ΕΕ
Τρία κύρια θεσμικά όργανα είναι υπεύθυνα για την
καθημερινή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο άλλα όργανα –
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ελεγκτικό
Συνέδριο – διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους, αντίστοιχα,
στην εξασφάλιση της τήρησης των ευρωπαϊκών νόμων και
τη σωστή εφαρμογή του προϋπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του
ευρώ.

συνεδριάζουν στα «Ευρωπαϊκά Συμβούλια» τα οποία γενικά
πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο. Αυτές οι
συνεδριάσεις κορυφής καθορίζουν τη συνολική πολιτική της
ΕΕ και επιλύουν ζητήματα που δεν μπορούν να τοποθετηθούν
σε χαμηλότερο επίπεδο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Συμβούλιο, με τις διαφορετικές συνθέσεις του, έχει έξι
βασικές αρμοδιότητες:
• θεσπίζει ευρωπαϊκή νομοθεσία (στα περισσότερα θέματα
πολιτικής, νομοθετεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, αλλά σε ορισμένους πολύ σημαντικούς
τομείς, αποφασίζει μόνο του),
• συντονίζει τη γενική οικονομική πολιτική των κρατών μελών
της ΕΕ,
• συνομολογεί διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και
άλλων χωρών ή διεθνών οργανισμών,
• εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης, από κοινού με
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
• αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας της Ένωσης,
• συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών δικαστικών και
αστυνομικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις.

Αποτελεί την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ ή τη «δημόσια
διοίκηση». Έχει τέσσερα κύρια καθήκοντα:
• προτείνει νέους ευρωπαϊκούς νόμους,
• διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές και τον
προϋπολογισμό της ΕΕ,
• επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο (από κοινού με το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων),
• εκπροσωπεί την Ένωση στη διεθνή σκηνή, διεξάγοντας
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών εκ
μέρους της ΕΕ ως συνόλου σε ορισμένα πεδία πολιτικής
Κάθε πενταετία, ορίζεται νέος Πρόεδρος και μέλη της
Επιτροπής (επί του παρόντος ένα από καθένα από τα 27
κράτη μέλη) από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και εγκρίνονται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε Επίτροπος είναι
υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο τομέα της πολιτικής της
ΕΕ και διαθέτει ένα μικρό προσωπικό γραφείο καθώς και
υπηρεσία, επανδρωμένη από μόνιμους υπαλλήλους της
Ένωσης με έδρα τις Βρυξέλλες.
Η Επιτροπή λογοδοτεί για πολιτικά θέματα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παύσει τον
Πρόεδρο και τα μέλη εγκρίνοντας πρόταση μομφής.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, ο αριθμός των
Ευρωπαίων Επιτρόπων θα μειωθεί στα δύο τρίτα του αριθμού
των κρατών μελών της ΕΕ, υπηρετώντας εκ περιτροπής.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόκειται για το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
Αποτελείται από έναν υπουργό της κυβέρνησης κάθε κράτους
μέλους της ΕΕ. Το ποιος υπουργός θα παραβρεθεί εξαρτάται
από τα υπό συζήτηση θέματα (επομένως, παραδείγματος
χάρη, ο υπουργός περιβάλλοντος από κάθε χώρα της
ΕΕ παρίσταται στο «Συμβούλιο για το Περιβάλλον» και οι
υπουργοί γεωργίας συνεδριάζουν στο «Συμβούλιο για την
Γεωργία»).
Οι πρωθυπουργοί ή/και οι πρόεδροι των 27 κρατών μελών,
καθώς και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
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Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, την προεδρία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αναλαμβάνει ένας Πρόεδρος
που θα ορίζεται από τους ηγέτες της ΕΕ με θητεία δυόμισι
ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται άπαξ.

Η πλειονότητα των αρμοδιοτήτων αυτών σχετίζεται με τομείς
στους οποίους τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει
να μοιραστούν την κυριαρχία τους και να παραχωρήσουν
αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων στην Ένωση. Ωστόσο, όσον
αφορά τις δύο τελευταίες, τα κράτη μέλη έχουν παραχωρήσει
πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες στην Ένωση, συμφώνησαν
όμως να συνεργαστούν σε μια σειρά θεμάτων (διαδικασία
γνωστή ως «διακυβερνητική συνεργασία»).
Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα αυξηθούν σύμφωνα με τη
Συνθήκη της Λισσαβόνας. Θα δημιουργηθεί μια νέα θέση του
Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και διπλωματική
υπηρεσία της ΕΕ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της επιρροής
της στη διεθνή σκηνή.
Σε πολλούς τομείς πολιτικής, το Συμβούλιο λαμβάνει
αποφάσεις με «Ψηφοφορία με Ειδική Πλειοψηφία», σύστημα
στο οποίο κάθε χώρα διαθέτει έναν αριθμό ψήφων κατά
προσέγγιση ανάλογο με το μέγεθος του πληθυσμού της. Στο
πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβόνας, η ΕΕ θα υιοθετήσει
ένα σύστημα ψηφοφορίας «διπλής πλειοψηφίας», σύμφωνα
με το οποίο θα απαιτείται η υποστήριξη των προτάσεων
από το 55% τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ που
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της
Ένωσης προκειμένου να υιοθετηθούν.

Ποιος αποφασίζει;

Στο Συμβούλιο προεδρεύει κάθε κράτος μέλος με τη σειρά,
επί έξι μήνες κάθε φορά, με το σύστημα που ονομάζεται
«εκ περιτροπής Προεδρία». Σύμφωνα με τη Συνθήκη της
Λισσαβόνας, ο νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
θα προεδρεύει στις συνόδους κορυφής της ΕΕ και ο
επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ θα προεδρεύει
στις συναντήσεις των υπουργών εξωτερικών, αλλά η εκ
περιτροπής Προεδρία θα διατηρηθεί για όλες τις άλλες
συναντήσεις του Συμβουλίου.

Στους τομείς όπου τα δύο αυτά θεσμικά όργανα έχουν κοινές
αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων, οι προτάσεις περνούν από
διαδικασία διαπραγμάτευσης, με σκοπό να επιτυγχάνεται
συμφωνία ως προς την τελική μορφή των νόμων. Αυτή
μπορεί να είναι μακρόχρονη διαδικασία που διαρκεί πολλούς
μήνες ή και χρόνια.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της
ΕΕ, και τα μέλη της (ΒEΚ) εκλέγονται άμεσα από αυτούς
κάθε πενταετία. Κάθε εγγεγραμμένος στους εκλογικούς
καταλόγους πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα να ψηφίσει.
Το σημερινό Κοινοβούλιο που εξελέγη στις 24 Ιουνίου 2004,
έχει 785 μέλη από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν συνεδριάζουν
σε ομάδες χωρών, αλλά σε επτά ευρωπαϊκές πολιτικές
ομάδες. Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί
αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη ομάδα, ενώ το κεντροαριστερό
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα κατέχει τη δεύτερη θέση.
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ)
εκπροσωπούν όλες τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με την
Ένωση, από αυτούς που υποστηρίζουν θερμά την στενότερη
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι αυτούς που επιθυμούν να
φύγουν οι χώρες τους από την Ένωση.
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Τα πιο σημαντικά, όμως, θέματα, συμπεριλαμβανομένων των
αλλαγών στις συνθήκες της ΕΕ και των αποφάσεων για την
εισδοχή νέων χωρών στην ΕΕ, αποφασίζονται ομοφώνως,
δίνοντας σε κάθε χώρα να ασκήσει μόνη το δικαίωμα της
αρνησικυρίας στις προτάσεις. Σύμφωνα με τη Συνθήκη
της Λισσαβόνας, μειώνεται ο αριθμός των θεμάτων που
αποφασίζονται ομοφώνως, επεκτείνοντας την ψηφοφορία με
πλειοψηφία σε 50 νέα νομοθετικά πεδία περίπου.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους νόμους, μόνο
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που αποτελείται
από υπουργούς οι οποίοι είναι υπόλογοι στα κοινοβούλια και
τους ψηφοφόρους τους) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τα
μέλη του οποίου είναι άμεσα υπόλογοι στους ψηφοφόρους)
μπορούν να αποφασίζουν εάν θα τους θεσπίσουν ή όχι.

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
Το δικαστήριο, με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελείται από
δικαστές από κάθε κράτος μέλος και είναι υπεύθυνο για την
εξασφάλιση της τήρησης των νόμων που συμφώνησαν τα
κράτη μέλη στις Βρυξέλλες και για την ερμηνεία και εφαρμογή
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τον ίδιο τρόπο σε κάθε κράτος
μέλος.

Ελεγκτικό Συνέδριο
Με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελείται από εκπροσώπους
κάθε κράτους - μέλους και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο
εκτελείται ο προϋπολογισμός. Είναι υπεύθυνο να εξασφαλίσει
ότι οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ συνεισφέρονται σωστά και
δαπανώνται νόμιμα, οικονομικά και για το σκοπό για τον
οποίο προορίζονται.

Το Κοινοβούλιο έχει τέσσερις βασικές αρμοδιότητες:
• θεσπίζει ευρωπαϊκή νομοθεσία, από κοινού με το
Συμβούλιο, σε πολλούς τομείς πολιτικής,
• ασκεί δημοκρατικό έλεγχο επί των άλλων θεσμικών
οργάνων της ΕΕ,
• εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό που προτείνει το
Συμβούλιο,
• συμφωνεί, από κοινού με το Συμβούλιο, σχετικά με την
ένταξη νέων χωρών στην Ένωση.
Το Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ, το
οποίο υπόκειται στον πλήρη έλεγχο του κοινού: συνεδριάζει
δημόσια και οι συζητήσεις, οι απόψεις και τα ψηφίσματά του
δημοσιεύονται.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, ο αριθμός των
ΒΕΚ θα μειωθεί σε 750 συν τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου.
Επίσης, ο ρόλος του Κοινοβουλίου θα ενισχυθεί, αποκτώντας
κοινές αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων σε περισσότερα
πεδία πολιτικής.
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II. Μετανάστευση
Η μετανάστευση αποτελεί ευαίσθητο πολιτικό θέμα
σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Προκαλεί έντονες
συζητήσεις για το αν η χορήγηση άδειας διαμονής
και εργασίας στην ΕΕ σε άτομα από χώρες εκτός της
Ένωσης είναι καλό ή κακό για τις οικονομίες και τις κοινωνίες
μας. Έντονες συζητήσεις προκαλεί και το ερώτημα σχετικά
με το πόσο σκληρή στάση πρέπει να τηρούν οι κυβερνήσεις
στο θέμα της παρεμπόδισης εισόδου των παράνομων
μεταναστών στις χώρες τους και στην επιστροφή πίσω στην
πατρίδα τους όσων διαπιστώνεται πως ήδη ζουν σ’ αυτές
παράνομα.
Η συζήτηση γίνεται εντονότερη στο πλαίσιο της παρούσας
οικονομικής κρίσης που πιέζει ανοδικά την ανεργία σε πολλά
μέρη της Ευρώπης και εντείνει την πίεση στους κυβερνητικούς
προϋπολογισμούς.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ έρχονται επίσης αντιμέτωπα με τις
προκλήσεις που θέτει ένας ολοένα και πιο μικτός πληθυσμός,
με ταχείες κοινωνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές αλλαγές
στις κοινωνίες τους – αλλαγές που ορισμένοι θεωρούν θετικές,
αλλά που συγχρόνως προκαλούν ανησυχίες, από τη μία για
τις πιθανές απειλές στον παραδοσιακό ευρωπαϊκό «τρόπο
ζωής» και, από την άλλη, για την αύξηση του ρατσισμού
και των διακρίσεων εναντίον μεταναστών και εθνοτικών
μειονοτήτων.
Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ ασχολείται μόνο με τους
ανθρώπους που έρχονται να ζήσουν και να εργαστούν στην
ΕΕ από άλλα μέρη του κόσμου. Δεν αφορά ανθρώπους
από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς αυτοί έχουν το
δικαίωμα εργασίας και διαμονής οπουδήποτε στην Ένωση
(αν και μερικά κράτη μέλη έχουν επιβάλει προσωρινούς
περιορισμούς στο δικαίωμα αυτό για τους πολίτες χωρών της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που εντάχθηκαν στην ΕΕ
το 2004 και το 2007). Ως εκ τούτου, η παρούσα εισήγηση δεν
πραγματεύεται αυτό το θέμα.
Η ένταξη των μεταναστών, ώστε να μπορέσουν να
συμμετάσχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική,
αστική και πολιτιστική ζωή της χώρας «υποδοχής» αποτελεί
επίσης θέμα πολλών συζητήσεων, εγείροντας ερωτήματα
για το βαθμό στον οποίο θα έπρεπε να απαιτείται από τους
μετανάστες να προσαρμόζονται στις κοινωνίες στις οποίες
ζουν τώρα ή να είναι ελεύθεροι να ακολουθούν τα δικά τους
ήθη και έθιμα. Ωστόσο, το θέμα αυτό ξεπερνά το αντικείμενο
του παρόντος ενημερωτικού υλικού.
Το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα του πώς να αντιμετωπιστούν
οι αιτήσεις ασύλου που υποβάλλουν όσοι έρχονται στην
ΕΕ αναζητώντας διεθνή προστασία εξαιτίας του κινδύνου
διωγμού στις πατρίδες τους και όχι για οικονομικούς λόγους.
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Πολλές συζητήσεις προκαλεί επίσης και το πώς να
χαρακτηριστούν όσοι εισέρχονται, ζουν και εργάζονται σε
μια χώρα χωρίς την απαραίτητη σχετική άδεια. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αποκαλούνται «παράνομοι
μετανάστες», γιατί είναι αδύνατον να είναι κάποιος
«παράνομος» – οι ενέργειές του είναι παράνομες, όχι ο ίδιος.
Για το λόγο αυτό προτιμούν τον όρο «παράτυποι». Για λόγους
ευκολίας, ωστόσο, το παρόν έγγραφο χρησιμοποιεί τη λέξη
«παράνομος», καθώς είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος
όρος στη δημόσια συζήτηση.

Βασικά ζητήματα
Η βασική πρόκληση για την ΕΕ και τους υπευθύνους
χάραξης πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος είναι να
συμβιβαστούν οι διάφοροι στόχοι πολιτικής σ’ αυτό τον
τομέα: να προσελκυστούν οι μετανάστες εκτός ΕΕ που
πολλοί πιστεύουν ότι η Ένωση χρειάζεται για οικονομικούς
λόγους, ενώ συγχρόνως να αποθαρρυνθούν άλλοι από την
παράνομη είσοδο στην ΕΕ.
Αυτά τα δύο θέματα – νόμιμη και παράνομη μετανάστευση
– είναι στενά συνδεδεμένα και συχνά συγχέονται, ενώ
στο μυαλό πολλών η συζήτηση για την καταπολέμηση της
παράνομης μετανάστευσης συνδέεται με το βαθμό στον
οποίο θα έπρεπε να επιτρέπεται ή μέχρι και να ενθαρρύνεται
η νόμιμη μετανάστευση.
Αυτό ωθεί πολλά κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν μια
διττή προσέγγιση: επιδιώκουν να ενισχύσουν τα σύνορά
τους κι αυτά της ΕΕ για να εμποδίσουν τη χωρίς άδεια είσοδο
των ατόμων στην Ένωση, ενώ ανοίγουν διαύλους νόμιμης
μετανάστευσης για να προσελκύσουν τους εργαζόμενους
που πολλοί υποστηρίζουν ότι χρειάζεται η ΕΕ για να καλύψει
ελλείψεις της αγοράς εργασίας, δηλ. ελλείψεις εργαζομένων
για την πλήρωση ορισμένων θέσεων εργασίας. Ορισμένοι
υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ για τη νόμιμη
μετανάστευση μπορούν να είναι αξιόπιστες μόνο αν η ΕΕ
αποδείξει πρώτα ότι μπορεί να χαράξει αποτελεσματικές
πολιτικές για την παράνομη μετανάστευση.
Στην πραγματικότητα, σε επίπεδο ΕΕ, έχει σημειωθεί
πολύ μεγαλύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη αυστηρότερων
μηχανισμών ελέγχου (συνοριακοί έλεγχοι όσων εισέρχονται
στην Ένωση, κλπ.) και στην αντιμετώπιση της παράνομης
μετανάστευσης παρά στην εναρμόνιση των πολιτικών
νόμιμης μετανάστευσης, για τους λόγους που εξηγούνται
παρακάτω.
Τίθεται επίσης και το θέμα του «ποιος πρέπει να κάνει τι»: σε
τι βαθμό πρέπει να είναι ελεύθερο το κάθε κράτος μέλος της

Βασικά στοιχεία
Ποσοστό σχεδόν 4% του πληθυσμού της ΕΕ είναι μετανάστες
από χώρες εκτός Ένωσης. Έρχονται στην ΕΕ για διάφορους
λόγους, μεταξύ των οποίων για να εργαστούν, να σπουδάσουν
ή να επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους.
Υπολογίζεται ότι επί του παρόντος υπάρχουν περισσότερα
από 200 εκατομμύρια μετανάστες παγκοσμίως (το 3% του
παγκόσμιου πληθυσμού). Απ’ αυτούς, 42 εκατομμύρια
μετανάστες ζουν στην ΕΕ, 14 εκατομμύρια εκ των οποίων
είναι υπήκοοι της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος, ενώ 28
εκατομμύρια έχουν γεννηθεί σε χώρα εκτός Ένωσης.
Οι μεταναστευτικές τάσεις διαφέρουν πολύ από τη μια
χώρα της ΕΕ στην άλλη. Οι μη υπήκοοι (τόσο υπήκοοι της
ΕΕ όσο και χωρών εκτός ΕΕ) αντιπροσωπεύουν ποσοστό
μικρότερο του 4% του συνολικού πληθυσμού στη Φινλανδία
και την Ουγγαρία. Στο διαμετρικά αντίθετο άκρο βρίσκεται
το Λουξεμβούργο, όπου οι μετανάστες αντιστοιχούν σε
περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας.
Ο τύπος μεταναστών και η χώρα προέλευσής τους διαφέρει
επίσης πολύ. Στη Γαλλία οι οικογένειες των μεταναστών που
βρίσκονται ήδη στη χώρα αντιπροσωπεύουν περισσότερους
από τους μισούς από το συνολικό αριθμό όσων εισέρχονται τα
τελευταία χρόνια στη Γαλλία, ενώ άλλες χώρες υποδέχονται
μεγαλύτερο ποσοστό νέων διακινούμενων μεταναστών. Στη
Γερμανία οι Τούρκοι μετανάστες αποτελούν αναμφισβήτητα
το μεγαλύτερο πληθυσμό μεταναστών, ενώ στο Ηνωμένο
Βασίλειο, οι τρεις μεγαλύτεροι πληθυσμοί μεταναστών είναι
οι Ιρλανδοί, οι Ινδοί και οι Πολωνοί.
Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, το διευρυνόμενο χάσμα
μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών του
κόσμου οδηγεί σε αυξημένη μετανάστευση που, λόγω της
γεωγραφικής θέσης της ΕΕ, ασκεί ιδιαίτερη πίεση στα νότια
και ανατολικά εξωτερικά σύνορά της.
Πολλοί μετανάστες ζουν και εργάζονται νόμιμα στην ΕΕ,
αφού έχουν κάνει αίτηση και έχουν λάβει τις απαραίτητες
θεωρήσεις. Ο ακριβής αριθμός σε κάθε χώρα εξαρτάται
από τη μεταναστευτική πολιτική που έχει εφαρμόσει η κάθε
κυβέρνηση, και από το πόσους νόμιμους μετανάστες έχει
αποφασίσει ότι θέλει ή/και χρειάζεται η χώρα.
Άλλοι, όμως, εισέρχονται παράνομα στην ΕΕ (χωρίς την
απαραίτητη θεώρηση) ή εισέρχονται νόμιμα, αλλά παραμένουν
σ’ αυτήν και συνεχίζουν να ζουν παράνομα και μετά τη λήξη
της θεώρησής τους. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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ΕΕ να αποφασίζει τις δικές τους μεταναστευτικές πολιτικές
και σε τι βαθμό πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα
σε επίπεδο ΕΕ ή και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένης της
ολοένα και μεγαλύτερης κινητικότητας που χαρακτηρίζει το
σημερινό κόσμο, όπου τα άτομα μπορούν να κυκλοφορούν
πολύ πιο εύκολα από τη μια χώρα στην άλλη;

υποδεικνύουν ότι το 2006 υπήρχαν έως 8 εκατομμύρια
παράνομοι μετανάστες στην ΕΕ, κι ότι περισσότεροι από τους
μισούς είχαν εισέλθει νόμιμα στην Ένωση, αλλά παρέμειναν
και μετά τη λήξη της άδειας διαμονής τους.
Η συζήτηση για το πόσοι μετανάστες πρέπει να γίνονται
δεκτοί κάθε χρόνο διενεργείται στο πλαίσιο των αλλαγών
που σημειώνονται στον πληθυσμό της Ευρώπης, ο οποίος
έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και
γηράσκει, καθώς ο κόσμος κάνει γενικά λιγότερα παιδιά και
ζει περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν.
Γενικά, ο πληθυσμός της ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί από
495 εκατομμύρια σήμερα σε 472 εκατομμύρια έως το 2050.
Ο αριθμός των πολιτών άνω των 64 ετών προβλέπεται να
αυξηθεί από 81 εκατομμύρια σήμερα σε περισσότερα από
141 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων κάτω των 15
ετών αναμένεται να πέσει από μόλις 80 εκατομμύρια σήμερα
σε λίγο πάνω από 63 εκατομμύρια (αν και πάλι οι τάσεις
διαφέρουν από χώρα σε χώρα).
Αν όντως συμβεί αυτό, σημαίνει ότι λιγότεροι άνθρωποι από
τον ενεργό πληθυσμό θα συντηρούν έναν αυξανόμενο αριθμό
ηλικιωμένων συνταξιούχων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα
τόσο ελλείψεις εργαζομένων για την κάλυψη ορισμένων
θέσεων εργασίας, όσο και αυξημένα βάρη στο κράτος
προνοίας, καθώς λιγότερα άτομα θα πληρώνουν τους φόρους
που χρειάζονται για να χρηματοδοτηθούν οι συντάξεις, η
υγειονομική περίθαλψη κλπ. για τους ηλικιωμένους.

Βασικά στοιχεία στη
συζήτηση για τη
μετανάστευση
Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι επακόλουθες ελλείψεις
εργαζομένων δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο με την
αύξηση της γονιμότητας και την κατάρτιση. Αυτό έχει
οδηγήσει σε μια εντεινόμενη συζήτηση για το ρόλο που θα
έπρεπε ενδεχομένως να παίξει η νόμιμη μετανάστευση στην
κάλυψη αυτών των ελλείψεων και στην αύξηση του εργατικού
δυναμικού της ΕΕ, συζήτηση που επικεντρώνεται στο ποιος
και στο πόσοι.
Πολλοί εργοδότες παραπονιούνται ολοένα και περισσότερο
ότι δεν μπορούν να βρουν στο εργατικό δυναμικό της χώρας
τους τούς εργαζόμενους που χρειάζονται για να καλύψουν τις
κενές θέσεις. Λένε επίσης ότι παρόλο που η ανεργία αυξάνεται
στην ΕΕ εξαιτίας της οικονομικής κάμψης, συνεχίζουν να
υπάρχουν ελλείψεις εργαζομένων σε ορισμένους τομείς.
Επιπλέον, οι περισσότεροι μετανάστες στην ΕΕ σήμερα
έχουν θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης. Όσοι είναι υπέρ
του να επιτραπεί η είσοδος σε περισσότερους μετανάστες
υποστηρίζουν ότι οι φιλοδοξίες της Ένωσης να συνεχίσει να
αποτελεί παγκόσμιο οικονομικό παράγοντα και πρωτοπόρο
σε βασικούς τομείς (όπως η τεχνολογία και οι υπηρεσίες)
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σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότεροι εργαζόμενοι με
εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου δεξιότητες, οι οποίοι
μπορεί να υπάρχουν σε μεγαλύτερους αριθμούς σε άλλα
μέρη του κόσμου.
Για το λόγο αυτό υποστηρίζουν μια διττή προσέγγιση:
μέτρα για τη δημιουργία ενός καλύτερα εκπαιδευμένου
εθνικού εργατικού δυναμικού, σε συνδυασμό με την
είσοδο περισσότερων μεταναστών για να καλυφθούν οι
εναπομείνασες ελλείψεις.
Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται
μετανάστες για να καλύψει αυτές τις ελλείψεις. Επισημαίνουν
τα αυξημένα επίπεδα ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη
της ΕΕ και επιμένουν ότι η απάντηση βρίσκεται στην
επανεκπαίδευση των «ντόπιων» εργαζομένων, ώστε να
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, καθώς και στη
διευκόλυνσή τους σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα αλλαγής
εργασίας και επαγγέλματος.
Υποστηρίζουν επίσης ότι επιτρέποντας την είσοδο σε πολύ
περισσότερους μετανάστες θα ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση
στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες στέγασης
και περίθαλψης, και οι κυβερνήσεις με ήδη σφιχτούς
προϋπολογισμούς θα βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικό
επιπρόσθετο κόστος για να παράσχουν τις επιπλέον
υπηρεσίες που απαιτούνται.
Αυτό συνδυάζεται με ανησυχίες για τον κοινωνικό,
πολιτισμικό και θρησκευτικό αντίκτυπο που έχουν οι
μετανάστες στις τοπικές κοινωνίες. Ορισμένοι υποστηρίζουν
ότι θα αλλάξουν ριζικά τον ευρωπαϊκό «τρόπο ζωής», και
τα τελευταία χρόνια εστιάζουν ιδιαίτερα την προσοχή τους
στον αντίκτυπο που έχουν οι αυξανόμενες μουσουλμανικές
κοινότητες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εκφράζονται επίσης
ανησυχίες ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνονται ολοένα και
πιο κατακερματισμένες, καθώς τόσο οι μετανάστες όσο και οι
κοινωνίες στις οποίες ζουν τώρα συνεχίζουν να ακολουθούν
τα δικά τους ήθη και έθιμα αντί να προσαρμόζονται στην
αυξημένη ποικιλομορφία.
Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι ένας πιο μικτός πληθυσμός
μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για την κοινωνία
ως σύνολο, και επισημαίνουν ότι οι νόμιμοι μετανάστες
συμβάλλουν στο κόστος παροχής των επιπρόσθετων
δημόσιων υπηρεσιών που απαιτούνται για «ικανοποίηση»
των αναγκών τους μέσω των φόρων που πληρώνουν, όπως
ακριβώς κι οι «ντόπιοι» εργαζόμενοι.
Και πάλι, η συζήτηση για το κόστος παροχής των δημόσιων
υπηρεσιών στους μετανάστες συγχέεται συχνά με τα
επιχειρήματα για το κόστος που συνδέεται με τους παράνομους
μετανάστες. Μια σειρά από διεθνείς συμφωνίες προβλέπουν
ότι πρέπει να παρέχεται στοιχειώδης ιατρική φροντίδα στους
παράνομους μετανάστες κι πως πρέπει να επιτρέπεται στα
παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο, καθώς και τα δύο
θεωρούνται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Στην πράξη,
ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο γι’ αυτούς να το επιτύχουν.
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Επίσης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι παράνομοι μετανάστες
δεν έχουν καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
λίγοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν τα σχετικά
επιδόματα, όπως συντάξεις, επίδομα ανεργίας ή διατροφής
για παιδιά, παρόλο που σε πολλές χώρες διατίθεται κάποια
βασική βοήθεια, όπως σίτιση, ρουχισμός ή στέγαση.

Ποιός αποφασίζει;
Οι μεταναστευτικές πολιτικές χαράσσονται σε μια σειρά από
επίπεδα, δεδομένου ότι η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο που έχει επιπτώσεις στην ΕΕ ως σύνολο, στα
μεμονωμένα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στις τοπικές
κοινωνίες.
Διεθνώς, ένα ευρύ πλαίσιο συνθηκών και διεθνούς δικαίου
διέπουν τα δικαιώματα των μεταναστών. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, τα κράτη μέλη της ΕΕ καταβάλλουν επίσης
προσπάθειες για να δημιουργήσουν ένα κοινό πλαίσιο νόμων
που θα διέπει τη μετανάστευση.
Το 1999, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να δημιουργήσουν
αυτό που περιέγραψαν ως χώρο «Ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης», ο οποίος δίνει στην ΕΕ νέες εξουσίες σε
μια σειρά από τομείς, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων
μετανάστευσης, ασύλου και συνοριακών ελέγχων. Ωστόσο,
τρία κράτη μέλη της ΕΕ – το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία
και η Δανία – διατήρησαν το δικαίωμα εξαίρεσης (απαλλαγής)
από οποιαδήποτε νομοθεσία της ΕΕ σ’ αυτούς τους τομείς.
Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν επίσης να συντονίσουν τις
εθνικές τους πολιτικές για τη νόμιμη μετανάστευση, με
απώτερο στόχο τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτος για όλους
τους μετανάστες που θέλουν να εισέλθουν στην Ένωση.
Όμως ο ρόλος της ΕΕ περιορίζεται επί του παρόντος
στον καθορισμό βασικών κανόνων για τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για τους μετανάστες:
οι εθνικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να ελέγχουν πλήρως
τα μεταναστευτικά συστήματά τους, τις αποφάσεις σχετικά
με τον αριθμό και τον τύπο μεταναστών στους οποίους θα
επιτραπεί η είσοδος στη χώρα τους, και τη χορήγηση αδειών
εργασίας και διαμονής, κλπ.
Ένα από τα κύρια επιχειρήματα υπέρ του να αποκτήσει η
ΕΕ σημαντικότερο ρόλο στον τομέα αυτό είναι η αρχή της
ελεύθερης κυκλοφορίας που υιοθετήθηκε στις συνθήκες
που καθορίζουν το ρόλο και τις εξουσίες της ΕΕ. Η αρχή
αυτή δίνει στους πολίτες της το δικαίωμα να ζουν και να
εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ, και προβλέπει κατάργηση
των συνοριακών ελέγχων μεταξύ των περισσότερων χωρών
της ΕΕ.
Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες μήπως οι μετανάστες
εκμεταλλευτούν την έλλειψη ελέγχων στα περισσότερα
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, για να μετακινούνται χωρίς
άδεια μόλις βρεθούν εντός της Ένωσης. Σημαίνει επίσης

Όλα αυτά έχουν ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών
μελών της ΕΕ να συνεργαστούν στενότερα, ώστε να
διαχειριστούν τα σύνορά τους και να καθορίσουν βασικούς
κανόνες αντιμετώπισης της νόμιμης μετανάστευσης, χωρίς
να επιδιώκουν ανάπτυξη πολιτικής γενικής χρήσης, καθώς
η οικονομική κατάσταση, η ανάγκη για διακινούμενους
εργαζομένους, ο υφιστάμενος πληθυσμός μεταναστών, κλπ.
διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη.
Υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν να δοθεί στην ΕΕ ακόμη
σημαντικότερος ρόλος στη μεταναστευτική πολιτική, ενώ
άλλοι θέλουν να περιοριστούν σημαντικά οι υφιστάμενες
εξουσίες της.
Μερικοί αμφισβητούν το κατά πόσον η ΕΕ χρειάζεται κοινή
μεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι είναι κάτι που
θα έπρεπε να αποτελεί ευθύνη του κάθε κράτους μέλους
ξεχωριστά. Επιμένουν ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα
των εθνικών κυβερνήσεων να αποφασίζουν σε ποιον
να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα τους και πόσους
μετανάστες χρειάζεται η οικονομία τους, αν η χώρα τους έχει
να κερδίσει ή να χάσει από έναν πιο ποικίλο πληθυσμό, και
αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για τις
επιπλέον δημόσιες υπηρεσίες που απαιτεί ένας αυξανόμενος
διακινούμενος πληθυσμός.
Οι τρέχουσες εξουσίες της ΕΕ που ασχολούνται με τη
μεταναστευτική πολιτική εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες:

A deliberative polity-making project

ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει μια χώρα σχετικά με το
πόσους μετανάστες να κάνει δεκτούς και τι να κάνει με τους
παράνομους μετανάστες που ήδη ζουν και εργάζονται στο
έδαφός της θα μπορούσε να έχει μεταδοτική επίδραση σε
άλλα κράτη μέλη (ορισμένοι υποστηρίζουν πως θα έπρεπε
να δοθεί στους νόμιμους μετανάστες το δικαίωμα της
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, με το σκεπτικό ότι αυτό
θα διευκόλυνε την αντιστοίχιση της προσφοράς διαθέσιμων
εργαζομένων με τις ανάγκες των εργοδοτών).

Το φάσμα δράσης της ΕΕ σ’ αυτό τον τομέα είναι επίσης
περιορισμένο, όπως περιγράφεται παραπάνω, καθώς τα
μεμονωμένα κράτη μέλη διατηρούν τον έλεγχο της απόφασης
σχετικά με το ποιος αποκτά δικαίωμα εισόδου, διαμονής και
εργασίας στη χώρα τους, για παράδειγμα μέσω:
• συστημάτων ποσόστωσης: ορισμός ανώτατων ορίων στο
συνολικό αριθμό μεταναστών που μπορούν να γίνουν
δεκτοί στη διάρκεια ενός έτους, όπου η απόφαση βασίζεται
κυρίως στο πόσους επιπρόσθετους μετανάστες χρειάζεται
συνολικά παρά στην κάλυψη συγκεκριμένων οικονομικών
αναγκών (όπως, για παράδειγμα, στην Αυστρία, την Ιταλία
και την Πορτογαλία), ή
• συστημάτων συγκέντρωσης βαθμών: εστίαση στην
προσέλκυση διακινούμενων εργαζομένων με τις δεξιότητες
που απαιτούνται για να πληρωθούν κενές θέσεις εργασίας,
προσδιορίζοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται και μετά
αξιολογώντας τις αιτήσεις για άδεια διαμονής και εργασίας,
με βάση το αν καλύπτονται αυτές οι ανάγκες (όπως, για
παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο).
Σε ορισμένες χώρες, οι περιφέρειες έχουν επίσης εξουσίες
στη λήψη αποφάσεων για τους κανόνες χορήγησης αδειών
διαμονής και εργασίας (για παράδειγμα, στο Βέλγιο, τη
Γερμανία και την Ισπανία).
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας που θα επιφέρει μεταρρυθμίσεις
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ περιλαμβάνει
αλλαγές στον τρόπο που αποφασίζονται οι πολιτικές
για τη νόμιμη μετανάστευση. Περισσότερες αποφάσεις
θα λαμβάνονται από τα κράτη μέλη (στο Συμβούλιο) με
πλειοψηφία, καταργώντας την τρέχουσα απαίτηση να
συμφωνούν ομόφωνα και οι 27 χώρες σε όλες τις νέες
προτάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να
εγκρίνει την πρόταση πριν αυτή γίνει νόμος, και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα αποκτήσει το αποκλειστικό δικαίωμα να κάνει
προτάσεις για νέα μέτρα της ΕΕ σε πολλούς τομείς σχετικούς
με τη μετανάστευση.

				

Νόμιμη μετανάστευση
Όλα τα μέτρα της ΕΕ που αφορούν στη νόμιμη μετανάστευση
πρέπει να συμφωνηθούν ομόφωνα και από τα 27 κράτη μέλη.
Για τα προτεινόμενα νέα μέτρα πρέπει να γνωμοδοτήσει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η γνώμη του δεν είναι
δεσμευτική.
Στους περισσότερους τομείς της πολιτικής της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να προτείνει νέους
νόμους της ΕΕ. Αυτό έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα νέα
μέτρα προτείνονται μόνο αν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της
ΕΕ ως συνόλου, κι όχι απλώς αυτά μιας συγκεκριμένης χώρας
ή ομάδας χωρών. Ωστόσο, επειδή η μεταναστευτική πολιτική
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, η Επιτροπή μοιράζεται το
δικαίωμα νέων προτάσεων στον τομέα αυτό με τις εθνικές
κυβερνήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρόταση μπορεί να κάνει είτε
η Επιτροπή είτε ένα κράτος μέλος.

Όσοι είναι υπέρ των αλλαγών υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα
απαίτηση της ομόφωνης απόφασης για τους προτεινόμενους
νέους νόμους και ο περιορισμένος ρόλος που διαδραματίζουν
η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό εμποδίζουν
την πρόοδο στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής
προσέγγισης. Υποστηρίζουν επίσης ότι κάνει τις κυβερνήσεις
λιγότερο δημοκρατικά υπόλογες για τις αποφάσεις που
παίρνουν σε επίπεδο ΕΕ.
Οι επικριτές των διατάξεων της Συνθήκης της Λισσαβόνας
λένε ότι θα παραχωρούσαν υπερβολικές εξουσίες στην ΕΕ
για κάτι που θα έπρεπε να παραμείνει εθνική υπόθεση.
Ωστόσο, ακόμη κι αν η Συνθήκη της Λισσαβόνας τελικά τεθεί
σε ισχύ, οι διαφορές στις προσεγγίσεις των κρατών μελών και
η πολιτική ευαισθησία του ζητήματος αυτού σημαίνουν ότι η
πρόοδος στη δημιουργία κοινών μεταναστευτικών πολιτικών
θα συνεχίσει να είναι αργή.
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Αυτές οι διαφορές μπορεί να εξηγηθούν εν μέρει από
παλαιότερες εμπειρίες των κρατών μελών ως προς τη
μετανάστευση. Ενώ κάποια έχουν μακρά ιστορία στο να κάνουν
δεκτούς διακινούμενους εργαζόμενους, άλλα θεωρούσαν
μέχρι πρόσφατα πως είναι «χώρες μη μετανάστευσης»
γιατί οι μετανάστες γίνονταν δεκτοί (τουλάχιστον στην αρχή)
μόνο προσωρινά. Επίσης, οι χώρες της Κεντρικής και

Ανατολικής Ευρώπης δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει υψηλό
βαθμό μετανάστευσης λόγω των χαμηλότερων επιπέδων
οικονομικής ανάπτυξης.
Επιπλέον, ενώ όλες οι χώρες της ΕΕ βιώνουν παρόμοιες
πληθυσμιακές τάσεις, το μέγεθος, το εύρος και η ταχύτητα
αυτών των αλλαγών – όπως και τα μέτρα που υιοθετούνται
για την αντιμετώπισή τους – διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.

Πίνακας 11. Τι θα έπρεπε να κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τη νόμιμη μετανάστευση2;
Επιλογή πολιτικής
Μηδενική μετανάστευση:
παρεμπόδιση της εισόδου
περισσότερων μεταναστών στην ΕΕ

1 	

2
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Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

• Η αυξανόμενη ανεργία σημαίνει ότι
η ΕΕ δεν χρειάζεται περισσότερους
διακινούμενους εργαζόμενους: οι
διαθέσιμες θέσεις εργασίας πρέπει
να δοθούν στους υπηκόους της
χώρας
• Η εκπαίδευση των «ντόπιων»
εργαζόμενων ώστε να αποκτήσουν
νέες δεξιότητες αρκεί για να
γεφυρωθεί η έλλειψη δεξιοτήτων
και να καλυφθούν οι κενές θέσεις
εργασίας
• Η παρεμπόδιση της μετανάστευσης
θα βελτιώσει τις δημόσιες
υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες
στέγασης και η ιατρική περίθαλψη,
μειώνοντας τα επιπρόσθετα
βάρη που συνεπάγεται ο
αυξημένος αριθμός διακινούμενων
εργαζομένων
• Οι μετανάστες δημιουργούν
ολοένα και πιο κατακερματισμένες
κοινωνίες, θέτοντας πρόκληση
στον «ευρωπαϊκό» τρόπο ζωής,
γιατί προέρχονται από χώρες
με διαφορετικές ιστορικές,
πολιτισμικές και θρησκευτικές
παραδόσεις

• Τα σύνορα της ΕΕ δεν μπορούν ποτέ
να γίνουν πλήρως «υδατοστεγή»
• Η εξασφάλιση του απαραίτητου
βαθμού συνοριακών ελέγχων για
να σταματήσει η παράνομη είσοδος
ατόμων στην ΕΕ θα είναι πολύ
ακριβή
• Η παρεμπόδιση της εισόδου
περισσότερων μεταναστών στην
ΕΕ δεν θα λύσει τα προβλήματα
που προκαλεί ο μεταβαλλόμενος
πληθυσμός της Ευρώπης. Το
αποτέλεσμα θα είναι ότι θα υπάρχουν
πολύ λίγοι εργαζόμενοι για να
καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις
εργασίας, και έτσι θα παρεμποδιστεί
η οικονομική ανάπτυξη
• Η εκπαίδευση των υπηκόων μιας
χώρας δεν θα είναι αρκετή για να
αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων
στην ΕΕ, και ιδιαίτερα οι ελλείψεις
στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών
(όπως η υγειονομική περίθαλψη)
• Το να διασφαλιστεί ότι δεν
εισέρχονται μετανάστες στη χώρα θα
αυξήσει τους διοικητικούς ελέγχους
τόσο των πολιτών της ΕΕ όσο και
των πολιτών χωρών εκτός ΕΕ
• Οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές
καλλιεργούν αρνητικές αντιλήψεις
για τους μετανάστες αναδεικνύοντάς
τους σε «απειλή» για την κοινωνία
• Ένας πιο μικτός, ποικίλος
πληθυσμός είναι πλεονέκτημα για μια
κοινωνία

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις επιλογές που έχουν προταθεί – και τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι υποστηρικτές και οι πολέμιοί τους – στο πλαίσιο της
δημόσιας συζήτησης για τα θέματα που περιγράφονται παραπάνω. Δεν αξιολογούν τα στοιχεία υπέρ και κατά αυτών των επιχειρημάτων: στόχος τους είναι απλώς να
συνοψίσουν τι λένε οι πολιτικοί, οι συμμετέχοντες σε εκστρατείες και οι ειδικοί ως προς την υποστήριξη συγκεκριμένων προσεγγίσεων ή την εναντίωση σ’ αυτές.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ συχνά χρησιμοποιούν συνδυασμό των επιλογών πολιτικής που παρατίθενται παρακάτω, ανάλογα με την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα
τους. Κανένα κράτος μέλος δεν έχει επιλέξει την ολοκληρωτική παρεμπόδιση της μετανάστευσης ή μια προσέγγιση πλήρους απουσίας περιορισμών, αλλά ορισμένα πολιτικά
κόμματα στην Ευρώπη υποστηρίζουν τη μηδενική μετανάστευση και μερικές χώρες (για παράδειγμα η Σουηδία) έχουν ακολουθήσει μάλλον μια προσέγγιση που καθορίζεται
από τη ζήτηση παρά μια προσέγγιση ελέγχου.

Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Συστήματα ποσοστώσεων: βασίζονται
στον καθορισμό ενός απόλυτου ορίου
στο συνολικό αριθμό διακινούμενων
εργαζόμενων που γίνονται δεκτοί σε
μια χώρα κάθε χρόνο. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί και μέσω εταιρικών
σχέσεων: χρήση διμερών και
πολυμερών συμφωνιών με άλλες
χώρες για να βρεθούν οι επιπλέον
εργαζόμενοι που χρειάζεται μια χώρα.

• Αυτό μειώνει τις επιπτώσεις του
μεταβαλλόμενου πληθυσμού της
ΕΕ στην οικονομία, αυξάνοντας το
συνολικό εργατικό δυναμικό που
είναι διαθέσιμο για τους εργοδότες
• Αντιμετωπίζει τις ανάγκες
της εκάστοτε χώρας τόσο για
εργαζόμενους με δεξιότητες
υψηλού επιπέδου όσο και για
ανειδίκευτους εργαζομένους
• Βασίζεται σε σύστημα
προτεραιότητας, και δεν κάνει
διακρίσεις ανάλογα με τη
μόρφωση, τις δεξιότητες ή άλλα
κριτήρια
• Δίνει τη δυνατότητα στις
κυβερνήσεις να σχεδιάσουν
καλύτερα τις δημόσιες υπηρεσίες
γιατί ξέρουν ακριβώς για πόσους
επιπλέον εργαζόμενους θα
χρειαστεί να μεριμνήσουν
• Περιορίζει τον κίνδυνο ολοένα και
πιο κατακερματισμένων κοινωνιών
που θέτουν πρόκληση στον
«ευρωπαϊκό» τρόπο ζωής, μέσω
αυστηρών ορίων στον αριθμό
μεταναστών που μπορούν να
γίνουν δεκτοί

• Οι ποσοστώσεις είναι κυνικό μέσο:
είναι δύσκολο να οριστούν επίπεδα
ποσοστώσεων που να καλύπτουν
επακριβώς τις ανάγκες μιας χώρας
και να μπορούν να προσαρμοστούν
γρήγορα στις μεταβαλλόμενες
οικονομικές συγκυρίες
• Οι δεξιότητες των διακινούμενων
εργαζομένων που εισέρχονται
σε μια χώρα στο πλαίσιο αυτού
του συστήματος μπορεί να μην
αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο τύπο
εργαζομένων που χρειάζονται οι
εργοδότες
• Δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός
ότι ορισμένοι τομείς χρειάζονται
συγκεκριμένα εργαζόμενους με
δεξιότητες υψηλού επιπέδου,
προκειμένου να γίνει η ΕΕ
ανταγωνιστική

Επιλεκτική μετανάστευση (που
καθοδηγείται από την κυβέρνηση):
χρήση συστήματος συγκέντρωσης
βαθμών για να προσδιοριστεί ποιος
μπορεί να εισέλθει στη χώρα με βάση
τη μόρφωση, τη γλώσσα, την ηλικία
και άλλα κριτήρια

• Επιτρέπει στις χώρες να επιλέξουν
τον τύπο μεταναστών που
χρειάζονται για να καλύψουν
ελλείψεις εργατικού δυναμικού και
δεξιοτήτων που προκαλούνται από
τις αλλαγές στον πληθυσμό της ΕΕ
• Επιτρέπει στις χώρες να επιλέξουν
τους μετανάστες που πιστεύουν ότι
θα γίνουν «καλοί» πολίτες και που
συγχρόνως θα συμβάλουν στην
οικονομία
• Διευκολύνει τις κυβερνήσεις να
προσφέρουν ικανοποιητικές
δημόσιες υπηρεσίες όπως
στέγαση, νοσοκομεία κλπ., γιατί
ξέρουν για πόσους επιπλέον
εργαζόμενους θα χρειαστεί να
μεριμνήσουν
• Διευκολύνει την παροχή δημόσιων
υπηρεσιών σε ολόκληρο τον
πληθυσμό, καθώς οι κυβερνήσεις
μπορούν να επιλέξουν τους
διακινούμενους εργαζόμενους
που χρειάζονται επειγόντως
για να καλυφθούν οι ελλείψεις
προσωπικού σ’ αυτούς τους τομείς

• Αυτό επιβαρύνει διοικητικά τις
κυβερνήσεις, καθώς πρέπει να
αξιολογήσουν τις δεξιότητες κλπ. των
πιθανών μεταναστών και να τους
«βαθμολογήσουν»
• Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί γρήγορα
ποιες είναι οι δεξιότητες που
χρειάζεται μια χώρα την εκάστοτε
στιγμή, και να ληφθούν υπόψη οι
αλλαγές στην οικονομία που μπορεί
να μεταβάλουν αυτές τις ανάγκες
• Μπορεί να δημιουργήσει
αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού και
τύπου διακινούμενων εργαζομένων
που χρειάζονται και την παροχή
αυτού του είδους εργαζομένων,
δηλ. οι κυβερνήσεις μπορεί να
κάνουν δεκτούς εργαζομένους που
οι εργοδότες δεν χρειάζονται πια και
αντιστρόφως
• Δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη για
ανειδίκευτους εργαζομένους (που
επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν
την πλειονότητα των μεταναστών)
προκειμένου να καλυφθούν οι
ελλείψεις σε ορισμένους τομείς

A deliberative polity-making project

Επιλογή πολιτικής
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Επιλογή πολιτικής

Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Επιλεκτική μετανάστευση (που
καθοδηγείται από τους εργοδότες):
δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες
να καθορίσουν τι εργαζόμενους
χρειάζονται και πότε, εστιάζοντας την
προσοχή σ’ αυτούς που έχουν τις
δεξιότητες που παρουσιάζουν έλλειψη
στην ΕΕ (π.χ. υγεία, υπηρεσίες
μηχανικού)

• Συμβάλλει στο να διασφαλιστεί
ότι οι μετανάστες που γίνονται
δεκτοί καλύπτουν τις ανάγκες της
οικονομίας, καθώς οι εργοδότες
γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους τι
είδους εργαζόμενους χρειάζονται
και πού υπάρχουν ελλείψεις και
ελλείψεις δεξιοτήτων
• Σημαίνει ότι οι εργοδότες μπορούν
να «εισαγάγουν» τις δεξιότητες
που χρειάζονται χωρίς να θέτουν
σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των
πολιτών της ΕΕ
• Μειώνει τα προβλήματα της
ένταξης, των γλωσσικών
δεξιοτήτων, κλπ., γιατί γενικά
επικρατεί η άποψη πως είναι
ευκολότερο για τους εργαζόμενους
με δεξιότητες υψηλού επιπέδου
να ενταχθούν στην κοινωνία
υποδοχής τους
• Η διαχείρισή της είναι ευκολότερη
απ’ ό,τι άλλων συστημάτων

• Σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν υπό
λιγότερο έλεγχο το ποιος εισέρχεται
στη χώρα τους
• Ενέχει τον κίνδυνο μεγαλύτερης
επιβάρυνσης των δημόσιων
υπηρεσιών, γιατί μπορεί να
οδηγήσει σε συρροή διακινούμενων
εργαζομένων
• Αυξάνει το κόστος παροχής
δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο
πληρώνουν οι φορολογούμενοι και
όχι οι εταιρείες που επωφελούνται
από τους επιπρόσθετους
εργαζόμενους
• Οι εργοδότες μπορεί να επιλέξουν
να προσλάβουν φθηνότερους
διακινούμενους εργαζόμενους για
να μειώσουν το κόστος, και έτσι να
μειώσουν τα γενικά επίπεδα των
μισθών και να στερήσουν θέσεις
εργασίας από τους πολίτες της ΕΕ

Προσέγγιση «Laissez-faire»: δεν
επιβάλλει κανέναν περιορισμό στον
αριθμό και τον τύπο διακινούμενων
εργαζομένων που γίνονται δεκτοί,
αλλά αφήνει την αγορά να αποφασίσει
επιτρέποντας την είσοδο σε όλους
όσοι μπορούν να βρουν εργασία

• Είναι φθηνότερο να εφαρμοστεί απ’
ό,τι άλλα συστήματα, καθώς μπορεί
να καταργηθούν οι έλεγχοι των
θεωρήσεων
• Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα
μιας χώρας γιατί οδηγεί σε πιο
αποτελεσματική αντιστοίχιση της
προσφοράς εργαζομένων με τις
απαιτήσεις των εργοδοτών
• Οι εργοδότες μπορούν να
προσλάβουν εργαζόμενους απ’
οποιοδήποτε μέρος της παγκόσμιας
αγοράς εργασίας για να καλύψουν
τις κενές θέσεις εργασίας εύκολα,
με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν
οι σχετικοί μηχανισμοί
• Το αυξημένο κόστος παροχής
δημοσίων υπηρεσιών για επιπλέον
διακινούμενους εργαζόμενους
καλύπτεται από τους φόρους που
πληρώνουν
• Μειώνει τις παγκόσμιες ανισότητες
προσφέροντας ευκαιρίες σε όλους
όσοι θέλουν να έρθουν και να
εργαστούν στην ΕΕ

• Οι διακινούμενοι εργαζόμενοι μπορεί
να «πάρουν» τις θέσεις εργασίας
των πολιτών της ΕΕ προσφέροντας
τις υπηρεσίες τους πιο φθηνά, και
όντας πρόθυμοι να εργαστούν πολύ
περισσότερες ώρες κλπ.
• Αυτό θα μπορούσε επίσης να
οδηγήσει σε χαμηλότερους μισθούς
και χειρότερες συνθήκες εργασίας για
όλους, καθώς το φθηνό «εισαγόμενο»
εργατικό δυναμικό πιέζει γενικά τους
μισθούς προς τα κάτω
• Οι εργοδότες μπορεί να
καταχραστούν το σύστημα αυτό και
να παραβιάσουν τα δικαιώματα των
εργαζομένων
• Οι κυβερνήσεις δεν έχουν υπό έλεγχο
το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού,
κι έτσι είναι δύσκολο να σχεδιάσουν
την παροχή ικανοποιητικών
δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα
ασκείται μεγάλη πίεση στις υπηρεσίες
αυτές και το κόστος είναι υψηλό
• Αυξάνει το κόστος των δημοσίων
υπηρεσιών, καθώς μεριμνούν για
τους επιπρόσθετους διακινούμενους
εργαζόμενους
• Αυξάνει τις παγκόσμιες ανισότητες,
καθώς μπορεί να οδηγήσει σε
«διαρροή εγκεφάλων» από τις
αναπτυσσόμενες χώρες προς την ΕΕ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν τον έλεγχο των συνόρων
τους, αν και η ΕΕ έχει εφαρμόσει σειρά από μέσα για να
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με κάποιους
βασικούς κανόνες, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια στον
τρόπο που αντιμετωπίζουν τους παράνομους μετανάστες.
Έτσι, σημειώνεται πολύ ταχύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη
κοινών πολιτικών για την αντιμετώπιση της παράνομης
μετανάστευσης.
Ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό είναι το γεγονός
ότι μόλις οι μετανάστες βρεθούν εντός της ΕΕ, μπορούν να
μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη σχετικά εύκολα
χάρη στην κατάργηση του ελέγχου διαβατηρίων σε πολλά
από τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι είναι
προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών να έχουν ισχυρά
«εξωτερικά» σύνορα.

A deliberative polity-making project

Παράνομη μετανάστευση και έλεγχοι στα
σύνορα

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ΕΕ έχει αποκτήσει περισσότερες
εξουσίες για την εισαγωγή μέτρων σχετικά με την παράνομη
μετανάστευση και τους συνοριακούς ελέγχους. Είναι επίσης
ευκολότερο να ληφθούν αποφάσεις για νέες προτάσεις στον
τομέα αυτό, καθώς μπορούν να συμφωνηθούν με πλειοψηφία
και όχι με ομόφωνη έγκριση και των 27 κρατών μελών. Για
οποιαδήποτε νέα νομοθεσία, όμως, πρέπει να δώσει τη
σύμφωνη γνώμη του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ένα ιδιαίτερα επίμαχο θέμα στον τομέα αυτό είναι η λεγόμενη
«κατανομή των βαρών»: ο βαθμός στον οποίο τα κράτη μέλη
της ΕΕ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς
ατόμων που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορά τους
παράνομα, λόγω της γεωγραφικής θέσης τους, πρέπει να
έχουν τη βοήθεια των χωρών που αντιμετωπίζουν λιγότερη
πίεση ή που δεν έχουν εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
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Πίνακας 2. Τι θα έπρεπε να κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση3;
Επιλογή πολιτικής

Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Ισχυρά σύνορα: ανέγερση τοίχων και
αύξηση των συνοριακών ελέγχων
και των ελέγχων ασφαλείας για να
εμποδιστεί η είσοδος των παράνομων
μεταναστών στην ΕΕ

• Αποτρέπει τη χωρίς άδεια είσοδο
περισσότερων μεταναστών στην
ΕΕ
• Συμβάλλει στη μείωση του διεθνούς
εγκλήματος, καθώς οι αυστηροί
συνοριακοί έλεγχοι μπορούν
επίσης να καταπολεμήσουν το
λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την
εμπορία ανθρώπων, κλπ.
• Δίνει τη δυνατότητα στις
κυβερνήσεις να αποκτήσουν
πολύ καλύτερη εικόνα του ποιος
εισέρχεται στη χώρα τους και
να αναπτύξουν πολιτικές για να
αντιμετωπίσουν την επιπρόσθετη
ζήτηση για δημόσιες υπηρεσίες,
κλπ.

• Η εφαρμογή του είναι ακριβή, γιατί
χρειάζεται εργατικό δυναμικό και
εξοπλισμός για τους αυξημένους
συνοριακούς ελέγχους κλπ.
• Μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη
απώλεια ζωών, καθώς οι πιθανοί
μετανάστες αναγκάζονται να
ακολουθήσουν πιο επικίνδυνες
διαδρομές για να εισέλθουν στην ΕΕ
• Μπορεί να ενισχύσει το λαθρεμπόριο
και την εμπορία ανθρώπων (και τις
τιμές), καθώς γίνεται πιο δύσκολο
για τους μετανάστες να κάνουν μόνοι
τους το ταξίδι
• Κάνει το ταξίδι πολύ λιγότερο
βολικό για τους πολίτες της ΕΕ
και τους πολίτες των χωρών εκτός
ΕΕ, εξαιτίας των πιθανώς μακρών
διοικητικών ελέγχων
• Φαλκιδεύονται οι πολιτικές
ελευθερίες εξαιτίας της αύξησης των
συνοριακών ελέγχων
• Δεν αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη
ομάδα παράνομων μεταναστών:
αυτούς που παραμένουν και μετά τη
λήξη των θεωρήσεών τους
• Είναι απίθανο ότι θα γίνει ποτέ
100% αποτελεσματικό, γιατί κάποιοι
παράνομοι μετανάστες σίγουρα «θα
περάσουν από το δίχτυ»

Έντονοι έλεγχοι εντός των χωρών,
καθώς και κατά την είσοδο/έξοδο:
ταυτότητες με βιομετρικά δεδομένα,
αυξημένες αρμοδιότητες επιθεώρησης
στην αστυνομία, τους αξιωματούχους
υπηρεσιών εργασίας και
μετανάστευσης, επιβολή κυρώσεων
στους εργοδότες που προσλαμβάνουν
παράνομους μετανάστες

• Μειώνει τον αριθμό ανθρώπων που
ζουν και εργάζονται παράνομα σε
μια χώρα
• Επιτρέπει στις κυβερνήσεις να
έχουν σαφέστερη εικόνα του ποιος
βρίσκεται στη χώρα τους σε μια
δεδομένη στιγμή
• Μπορεί να αντιμετωπίσει και να
αποτρέψει την παράνομη διέλευση
των συνόρων, και να εντοπίσει
τους επισκέπτες που παραμένουν
και μετά τη λήξη της θεώρησής
τους
• Μπορεί να μειώσει την παράνομη
εργασία (συμπεριλαμβανομένης
της εργασίας όσων διαμένουν
νόμιμα σε μια χώρα, αλλά δεν
έχουν άδεια εργασίας)
• Τιμωρεί τους εργοδότες που
αψηφούν τους κανόνες και
μπορεί να εκμεταλλεύονται τους
παράνομους εργαζόμενους

• Είναι ακριβό να εφαρμοστεί, καθώς
το κόστος για τον εξοπλισμό και
το εργατικό δυναμικό είναι υψηλό
(παρόλο που το κόστος εξοπλισμού
θα πέσει μόλις γίνει η εγκατάσταση
των απαραίτητων συστημάτων)
• Φαλκιδεύονται οι πολιτικές
ελευθερίες, καθώς αυξάνονται οι
έλεγχοι των πολιτών της ΕΕ και των
πολιτών από χώρες εκτός ΕΕ, τόσο
κατά τη διέλευση των συνόρων της
ΕΕ όσο και εντός των κρατών μελών
• Θέτει θέματα προστασίας δεδομένων
καθώς, για παράδειγμα, απαιτεί
από τους ταξιδιώτες να παράσχουν
περισσότερα στοιχεία για τον
εαυτό τους, τα οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθούν αργότερα για
άλλους σκοπούς

3
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Οι διάφορες χώρες συνήθως εφαρμόζουν συνδυασμό των επιλογών πολιτικής που παρατίθενται παρακάτω για να αντιμετωπίσουν τους υφιστάμενους
παράνομους μετανάστες και να αποτρέψουν την είσοδο περισσότερων στην ΕΕ τώρα και στο μέλλον. Ένα βασικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη
της ΕΕ είναι αυτό του κόστους: ενώ όλες οι χώρες διαθέτουν κονδύλια για την ασφάλιση των συνόρων τους, μερικές αφιερώνουν και σημαντικούς πόρους
στην αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστών που ζουν ήδη στη χώρα τους. Η απόφαση για το πώς θα επιτευχθεί ισορροπία – και ποιο θα είναι το ύψος
των δαπανών – συνήθως εξαρτάται από την κατάσταση της πολιτικής συζήτησης και τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην παράνομη μετανάστευση
σε κάθε χώρα

Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με
χώρες εκτός ΕΕ για να ενισχυθούν τα
σύνορά τους και να αποθαρρυνθεί η
προσπάθεια παράνομης εισόδου στην
ΕΕ

• Μπορεί να μειώσει την ανάγκη
για δαπανηρά προγράμματα
επαναπροώθησης των παράνομων
μεταναστών στην πατρίδα τους ή
την κράτησή τους στην ΕΕ
• Μεταβιβάζει μεγάλο μέρος της
ευθύνης για τον εντοπισμό και την
κράτηση πιθανών παράνομων
μεταναστών στην εκάστοτε χώρα
εκτός ΕΕ
• Δημιουργεί στους πιθανούς
παράνομους μετανάστες ένα
επιπλέον εμπόδιο που πρέπει
να υπερβούν, με ενισχυμένους
συνοριακούς ελέγχους στην αρχή ή
στο τέλος του ταξιδιού τους

• Απαιτεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης
μεταξύ των χωρών-εταίρων
• Οι χώρες-εταίροι μπορεί να
κρατήσουν «όμηρο» τις κυβερνήσεις
της ΕΕ ζητώντας περισσότερα
χρήματα με αντάλλαγμα τη
συνεργασία
• Το δικαίωμα του ατόμου να φύγει
από την πατρίδα του είναι διεθνώς
αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα
• Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ενάντια
στη διαφθορά ή την κατάχρηση
εξουσίας στις χώρες-εταίρους, και οι
μετανάστες μπορεί να πέσουν θύματα
παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
• Οι αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι
στις χώρες εκτός ΕΕ μπορεί να
αυξήσουν την απώλεια ζωών και να
ενισχύσουν την εγκληματικότητα,
καθώς οι παράνομοι μετανάστες
θα συνεχίσουν να προσπαθούν να
περάσουν αυτά τα σύνορα
• Μετατοπίζει το μεγάλο διοικητικό
βάρος σε χώρες με περιορισμένους
δημόσιους πόρους

Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με
άλλες χώρες για αντιμετώπιση
των πρωταρχικών αιτίων της
μετανάστευσης, μέσω προώθησης
της οικονομικής ανάπτυξης, της
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου
και της μείωσης των κινήτρων
μετακίνησης

• Αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης
και τα εισοδήματα, και βελτιώνει
τις συνθήκες εργασίας στις
αναπτυσσόμενες χώρες
• Συμβάλλει στην αποτροπή των
ατόμων από το να ξεκινήσουν
επικίνδυνα ταξίδια προς
πλουσιότερες χώρες, και έτσι
αποτρέπεται η πιθανή απώλεια
ζωών
• Μακροπρόθεσμα θα μειώσει τις
παγκόσμιες ανισότητες και η ΕΕ
έχει την ηθική υποχρέωση να
βοηθήσει, ανεξάρτητα από τον
αντίκτυπο στη μετανάστευση

• Απαιτεί σημαντικές ξένες επενδύσεις
και αναπτυξιακή βοήθεια για να έχει
πραγματικά καθοριστική σημασία
• Απαιτεί ισχυρή και συνεκτική πολιτική
εξωτερικών σχέσεων απ’ όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία είναι
δύσκολο να συντονισθεί
• Υπάρχουν στοιχεία που
υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη αυξάνει
αντί να μειώνει τις μεταναστευτικές
ροές, γιατί περισσότεροι άνθρωποι
έχουν την οικονομική δυνατότητα
να ταξιδεύουν σε αναζήτηση νέων
ευκαιριών
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Πίνακας 3. Αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστών που βρίσκονται ήδη στην ΕΕ
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Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Κράτηση και «επιστροφή»:
αυξημένες διευκολύνσεις για την
κράτηση των παράνομων μεταναστών,
προκειμένου να επαναπροωθηθούν
στην πατρίδα τους όσο το δυνατόν
συντομότερα

• Μειώνει τον αριθμό παράνομων
μεταναστών σε μια χώρα
• Μπορεί να αποθαρρύνει την
προσπάθεια εισόδου στην ΕΕ,
δεδομένου του αυξημένου κινδύνου
μακροχρόνιας κράτησης και
επαναπροώθησης των μεταναστών
στην πατρίδα τους
• Μειώνει το μέγεθος της
παραοικονομίας, στην οποία
οι παράνομοι μετανάστες
πληρώνονται τοις μετρητοίς
από τους εργοδότες και δεν
καταβάλλουν φόρους
• Διασφαλίζει ότι οι εργοδότες δεν
μπορούν να εκμεταλλευτούν τους
εργαζόμενους με κακές αμοιβές
και με στέρηση των βασικών
δικαιωμάτων, απομακρύνοντας
αυτούς τους εργαζόμενους από την
αγορά εργασίας

• Για να είναι αποτελεσματική, πρέπει
να συνδυαστεί με αυστηρούς
ελέγχους αυτών που εισέρχονται και
μετακινούνται σε μια χώρα
• Είναι ακριβό μέτρο και δεν θα γίνει
ποτέ 100% αποτελεσματικό, γιατί
κάποιοι παράνομοι μετανάστες
σίγουρα δεν θα εντοπιστούν
• Σημαίνει ότι οι παράνομοι μετανάστες
που βρίσκονται ήδη σε μια χώρα
δεν μπορούν να επωφεληθούν
από ενδεχόμενη αμνηστία ούτε να
χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν
οι υφιστάμενες ελλείψεις στην αγορά
εργασίας
• Η μακροχρόνια κράτηση των
παράνομων μεταναστών (όταν δεν
μπορούν να επαναπροωθηθούν
αμέσως) θέτει ζήτημα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ή ενέχει κίνδυνο
επιστροφής τους σε επικίνδυνες
χώρες

Επιλεκτικοί νόμοι για τη νομιμοποίηση
των παράνομων μεταναστών σε
μια χώρα: τους προσφέρουν νομικό
καθεστώς κατά περίπτωση, ανάλογα
με το αν έχουν εργασία/οικογένεια
κλπ. και αν είναι πιθανό να επιφέρουν
βάρος στης δημόσιες υπηρεσίες κλπ.

• Μειώνει τον αριθμό μεταναστών
που ζουν και εργάζονται παράνομα
σε μια χώρα
• Παρέχει ευέλικτη και σχετικά
φθηνή λύση στο πρόβλημα των
παράνομων μεταναστών που
βρίσκονται ήδη σε μια χώρα
• Δίνει τη δυνατότητα στις
κυβερνήσεις να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της αγοράς
απασχόλησης ανά πάσα στιγμή,
νομιμοποιώντας τους παράνομους
μετανάστες που χρειάζεται η χώρα
• Διασφαλίζει ότι οι εργοδότες
μεταχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο
όλους τους εργαζόμενους και ότι
δεν εκμεταλλεύονται όσους δεν
έχουν νομικό καθεστώς
• Μπορεί να δώσει τη δυνατότητα
στους παράνομους μετανάστες
που βρίσκονται ήδη σε μια
χώρα να νομιμοποιηθούν και
να χρησιμοποιηθούν για να
καλυφθούν οι ελλείψεις στην αγορά
εργασίας ή οι ελλείψεις δεξιοτήτων
• Ενισχύει τα έσοδα των
κυβερνήσεων, καθώς οι μέχρι
πρότινος παράνομοι διακινούμενοι
εργαζόμενοι αρχίζουν να
πληρώνουν φόρους και είναι σε
θέση να συμβάλουν περισσότερο
στην οικονομία και στην τοπική
κοινωνία

• Αποτελεί πόλο έλξης παράνομης
μετανάστευσης, καθώς μπορεί να
ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να
προσπαθήσουν να εισέλθουν, να
ζήσουν και να εργαστούν σε μια
χώρα χωρίς άδεια, με την ελπίδα ότι
θα αποκτήσουν νομικό καθεστώς
αργότερα
• Ανταμείβει την παρανομία δίνοντας
στους παράνομους μετανάστες τη
δυνατότητα να αποκτήσουν νομικό
καθεστώς και να παραμείνουν στη
χώρα «επιλογής» τους
• Ανταμείβει τους εργοδότες για την
πρόσληψη παράνομων μεταναστών
επιτρέποντας στους τελευταίους να
μείνουν
• Επιτρέποντας σε μέχρι πρότινος
παράνομους μετανάστες να
αποκτήσουν νομικό καθεστώς και
να παραμείνουν σε μια χώρα, ασκεί
περαιτέρω βάρος στις δημόσιες
υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες
στέγασης και ιατρικής περίθαλψης.

Γενική νομιμοποίηση: αμνηστία για
παράνομους μετανάστες σε μια χώρα
ανά πάσα στιγμή, προσφέροντάς
τους την ευκαιρία να ζήσουν και να
εργαστούν εκεί νόμιμα.

Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

• Μειώνει τον αριθμό μεταναστών
που ζουν και εργάζονται παράνομα
σε μια χώρα
• Η εφαρμογή της είναι φθηνή, καθώς
οι κυβερνήσεις δεν χρειάζεται να
αποφασίσουν κατά περίπτωση με
βάση αιτήσεις για άδεια παραμονής
και εργασίας
• Επιτρέπει στους παράνομους
μετανάστες που βρίσκονται ήδη σε
μια χώρα να νομιμοποιηθούν και να
χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν
οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας ή
οι ελλείψεις δεξιοτήτων
• Ενισχύει τα έσοδα των
κυβερνήσεων, καθώς οι μέχρι
πρότινος παράνομοι διακινούμενοι
εργαζόμενοι αρχίζουν να
πληρώνουν φόρους κλπ. σε
μεγάλους αριθμούς

• Μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερα
άτομα να προσπαθήσουν να
εισέλθουν, να ζήσουν και να
εργαστούν σε μια χώρα χωρίς άδεια,
με την ελπίδα ότι θα αποκτήσουν
νομικό καθεστώς αργότερα
• Ανταμείβει την παρανομία δίνοντας
στους παράνομους μετανάστες τη
δυνατότητα να νομιμοποιηθούν και να
παραμείνουν στη χώρα
• Ανταμείβει τους εργοδότες για την
πρόσληψη παράνομων μεταναστών
επιτρέποντάς τους να κρατήσουν
τους εργαζόμενου που προσέλαβαν
παράνομα
• Μειώνει τα κίνητρα των παράνομων
μεταναστών να συνεργαστούν
με προγράμματα εθελοντικής
επιστροφής
• Η κυβέρνηση δεν έχει τον αριθμό
μεταναστών υπό έλεγχο, καθώς είναι
δύσκολο να προσδιορίσει πόσοι
παράνομοι μετανάστες υπάρχουν
στη χώρα σε μια δεδομένη στιγμή,
και να εκτιμήσει πόσοι θα υποβάλουν
αίτηση για νομικό καθεστώς
• Μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση
στις δημόσιες υπηρεσίες, δεδομένων
των δυσκολιών που συνεπάγεται
ο προσδιορισμός του αριθμού των
παράνομων μεταναστών που θα
νομιμοποιηθούν στο πλαίσιο κάποιου
δεδομένου προγράμματος

A deliberative polity-making project

Επιλογή πολιτικής

17

Τι έχει γίνει έως
σήμερα;
Νόμιμη μετανάστευση
ΕΕ παρουσίασε σχέδιο «οικονομικής μετανάστευσης» (δηλ.
κυκλοφορία των ατόμων μεταξύ χωρών για λόγους εργασίας) το
2005.
Περιελάμβανε προτάσεις για νέο νόμο της ΕΕ που θα δίνει σε όλους
τους διακινούμενους εργαζόμενους που δεν προέρχονται από την
ΕΕ το δικαίωμα της ίδιας αντιμετώπισης με τους εργαζόμενους
που προέρχονται από τη χώρα «υποδοχής» σε ζητήματα όπως
η αμοιβή, οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης. Το σχέδιο
αυτό είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.
Πρότεινε επίσης εισαγωγή συγκεκριμένων νόμων της ΕΕ για
να καλυφθούν οι όροι υπό τους οποίους θα επιτρέπεται στους
διάφορους τύπους διακινούμενων εργαζόμενων – όπως οι
εργαζόμενοι με δεξιότητες υψηλού επιπέδου και το εποχιακό
εργατικό δυναμικό – η είσοδος, η διαβίωση και η εργασία στις
χώρες της ΕΕ.
Η ΕΕ έχει ήδη συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες για μια σειρά
ομάδων μεταναστών, όπως μέλη οικογενειών που επανενώνονται
με υπάρχοντες μετανάστες, καθεστώς μακροπρόθεσμης διαμονής
για όσους έχουν ζήσει σε ένα κράτος μέλος για πέντε χρόνια, και
μικρότερες κατηγορίες, όπως σπουδαστές και ερευνητές.
Οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαπραγματεύονται επί του παρόντος
ένα σύστημα για να γίνονται δεκτοί οι μετανάστες με δεξιότητες
υψηλού επιπέδου στην Ένωση, γνωστό ως Μπλε Κάρτα. Αυτό
θα δώσει στους εργαζόμενους στο «ανώτερο άκρο» της αγοράς
εργασίας περισσότερα δικαιώματα, όπως ταχύτερη δυνατότητα
επανένωσης των οικογενειών τους. Όμως οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να ικανοποιούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να
πληρούν και τις προϋποθέσεις για Μπλε Κάρτα: πρέπει να έχουν
πανεπιστημιακή μόρφωση, προσφορά εργασίας με σύμβαση
τουλάχιστον ενός έτους και μισθό 1,5 φορές το μέσο μικτό
μισθό της χώρας στην οποία μεταβαίνουν. Επιπλέον, οι κάτοχοι
Μπλε Κάρτας δεν θα έχουν αυτομάτως το δικαίωμα εργασίας
οπουδήποτε στην ΕΕ – μόνο στη χώρα που τους χορήγησε την
κάρτα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει το 2009 κι
άλλα μέτρα που αφορούν σε ορισμένες ομάδες διακινούμενων
εργαζομένων,
συμπεριλαμβανομένων
των
εποχιακών
εργαζομένων και των αμειβόμενων ασκούμενων. Στα μέτρα αυτά
θα περιλαμβάνονται κι οι όροι άδειας εισόδου στην ΕΕ σ’ αυτό
το είδος εργαζομένων, τα δικαιώματά τους ενόσω ζουν εδώ και
οι όροι απασχόλησης που θα ισχύουν. Στην περίπτωση των
εποχιακών εργαζομένων, για παράδειγμα, μπορεί να θέσει όριο
στο χρονικό διάστημα που μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται
στην ΕΕ, και να προσφέρει προνομιακή μεταχείριση σε όσους
έχουν εργαστεί παλαιότερα σε κράτη μέλη της ΕΕ.
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Και πάλι, αυτοί οι βασικοί κανόνες δεν θα αντικαταστήσουν τα
εθνικά συστήματα μετανάστευσης σε κάθε κράτος μέλος.
Σε ένα νέο «Σύμφωνο για τη μετανάστευση» στο οποίο κατέληξε
διάσκεψη κορυφής της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2008, τα κράτη
μέλη δεσμεύτηκαν ρητά να εστιάσουν την προσοχή τους στο να
προσελκύσουν εργαζόμενους με δεξιότητες υψηλού επιπέδου
και άλλους με δεξιότητες που θα είναι σε έλλειψη στην Ευρώπη τα
επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της τρέχουσας εθνικής νομοθεσίας
και της νομοθεσίας της ΕΕ.

Παράνομη μετανάστευση
Για να αποτρέψει τη χωρίς άδεια είσοδο των ατόμων στην ΕΕ, η
Ένωση έχει δημιουργήσει σειρά μηχανισμών για την από κοινού
αστυνόμευση των εξωτερικών συνόρων της. Μεταξύ αυτών
είναι ένας κοινός κώδικας για την αντιμετώπιση των πιθανών
μεταναστών στα σύνορα της ΕΕ, και μια υπηρεσία, η Frontex,
που θα επιβλέπει αυτά τα σύνορα.
Καθήκον της Frontex είναι να διασφαλίζει την επιχειρησιακή
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διαχείριση των
συνόρων, να αναλύει πιθανούς κινδύνους, να παρέχει βοήθεια
στις χώρες της ΕΕ για να εκπαιδεύσουν συνοριακούς φύλακες,
και να οργανώνει κοινές επιχειρήσεις για να στέλνει τους
παράνομους μετανάστες πίσω στις πατρίδες τους.
Το δεύτερο βασικό ζήτημα σε σχέση με την παράνομη
μετανάστευση είναι το τι θα γίνει με τους μετανάστες που ήδη
ζουν και εργάζονται παράνομα εντός της Ένωσης.
Έχει επίσης συμφωνηθεί νόμος της ΕΕ ο οποίος θα καθορίζει
τους βασικούς κανόνες που θα διέπουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την επιστροφή στις πατρίδες τους – γνωστή ως
η Οδηγία σχετικά με την επιστροφή – και υπό διαπραγμάτευση
βρίσκονται οι ποινές που θα επιβάλλονται στους εργοδότες που
προσλαμβάνουν παράνομους μετανάστες.
Η απόφαση των κυβερνήσεων ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ
να χορηγήσουν αμνηστία στους παράνομους μετανάστες που
ήδη ζουν στις χώρες τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν αίτηση
για νόμιμο δικαίωμα παραμονής, διαβίωσης και εργασίας εκεί,
έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες για τον έλεγχο των μεταναστευτικών
ροών.
Οι υποστηρικτές αυτού του είδους αμνηστίας διατείνονται ότι η
οικονομία της ΕΕ χρειάζεται αυτούς τους εργαζόμενους για να
καλυφθούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, και κατά συνέπεια
είναι λογικό να τους «βγάλει» κανείς από την παραοικονομία, για
να αρχίσουν να πληρώνουν φόρους και ώστε οι εργοδότες να
μην εκμεταλλεύονται το παράνομο καθεστώς τους, πληρώνοντάς
τους, για παράδειγμα, λιγότερα από τον βασικό μισθό.
Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αμνηστία απλώς ανταμείβει
την παρανομία και μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους
μετανάστες να προσπαθήσουν να εισέλθουν στην ΕΕ χωρίς
άδεια, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής και με την ελπίδα ότι
θα νομιμοποιηθούν και θα τους δοθεί επίσημη άδεια παραμονής
κάποια στιγμή στο μέλλον.

Πρόσφατα η ΕΕ άρχισε να αναπτύσσει αυτή την προσέγγιση,
προχωρώντας σε διαπραγματεύσεις για «εταιρικές σχέσεις
κινητικότητας» με μεμονωμένες χώρες εκτός ΕΕ, ώστε να
καλύψει όλες τις πτυχές διαχείρισης της μετανάστευσης. Αυτές
υπογράφονται συλλογικά από την ΕΕ αλλά και ξεχωριστά από τα
κράτη μέλη της ΕΕ που το επιθυμούν.

Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση που
υπογράφηκε το 2008 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν
πλέον να οργανώνουν «μαζική» αμνηστία (γνωστή και ως
«νομιμοποίηση»), παρόλο που θα συνεχίσουν να μπορούν να
«νομιμοποιούν» τους μετανάστες κατά περίπτωση. Το σύμφωνο
δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά έχει πολιτικό βάρος καθώς οι
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να το
τηρήσουν.

Πολλά κράτη μέλη συντάσσουν επίσης τις δικές τους ξεχωριστές
συμφωνίες με αναπτυσσόμενες χώρες για να αντιμετωπίσουν
τη μετανάστευση από τις χώρες αυτές. Άλλα εστιάζουν τις
προσπάθειές τους στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών με στόχο να
προσφέρουν στους μετανάστες που ήδη βρίσκονται στο έδαφός
τους την ευκαιρία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Μετανάστευση και
εξωτερική, αναπτυξιακή
και εμπορική πολιτική
της ΕΕ
Οι μεταναστευτικές τάσεις είναι στενά συνδεδεμένες με
την παγκοσμιοποίηση, καθώς οι οικονομίες των χωρών
αλληλοσυνδέονται ολοένα και περισσότερο μέσω του
αυξανόμενου διεθνούς εμπορίου, ενώ παράλληλα το χάσμα
μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών του κόσμου συνεχίζει να
διευρύνεται.
Πολλοί απ’ αυτούς που μεταναστεύουν στην ΕΕ δεν θα το έκαναν
αν υπήρχαν ευκαιρίες εργασίας και βιοπορισμού στις πατρίδες
τους. Αυτό έχει κάνει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να
εξετάσουν πιο προσεκτικά το πώς μπορούν να συμβάλουν στο
να καταστεί η μετανάστευση επιλογή και όχι αναγκαιότητα.
Σε διεθνές επίπεδο, αυτό έχει οδηγήσει σ’ ένα ετήσιο φόρουμ
συζήτησης των πολλών σχετικών θεμάτων, γνωστό ως το
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, το
οποίο συγκεντρώνει περισσότερες από 160 κυβερνήσεις και μη
κυβερνητικές οργανώσεις.
Σε επίπεδο ΕΕ, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν σε νέα προσέγγιση,
γνωστή ως Παγκόσμια Προσέγγιση της Μετανάστευσης, η οποία
επικεντρώνεται στη βελτίωση των σχέσεων με τις χώρες εκτός
ΕΕ, για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της μετανάστευσης.
Έως σήμερα, οι περισσότερες προσπάθειες σ’ αυτό τον τομέα
έχουν επικεντρωθεί στις γείτονες χώρες της ΕΕ. Η Ένωση
προσφέρει ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση στις θεωρήσεις
για τους υπηκόους αυτών των χωρών, καθώς και χρηματοδότηση
για τους συνοριακούς ελέγχους, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα
βοήθεια στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό
γίνεται μέσω των «συμφωνιών επανεισδοχής» που προβλέπουν
ότι οι γειτονικές χώρες συμφωνούν να επιστραφούν σ’ αυτές οι
παράνομοι μετανάστες που περνούν από το έδαφός τους για να
φτάσουν στην ΕΕ.

A deliberative polity-making project

Σε απάντηση αυτών των ανησυχιών, δημιουργήθηκε σύστημα
αμοιβαίας πληροφόρησης που απαιτεί από τις κυβερνήσεις
των κρατών μελών της ΕΕ να πληροφορούν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τυχόν αλλαγές στις πολιτικές μετανάστευσης και
ασύλου τους (όπως είναι η αμνηστία) που πιστεύουν ότι πιθανόν
να έχουν αντίκτυπο σε άλλα κράτη μέλη.

Αυτές οι πολιτικές επικεντρώνονται τόσο στην παράνομη όσο
και στη νόμιμη μετανάστευση, ενώ τα νότια κράτη μέλη της
ΕΕ εστιάζουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στο να προσφέρουν
προγράμματα νόμιμης μετανάστευσης, με αντάλλαγμα τη
συνεργασία στους συνοριακούς ελέγχους για την πρόληψη της
παράνομης μετανάστευσης. Μακροπρόθεσμα, οι αναπτυξιακές
πολιτικές έχουν στόχο να βελτιώσουν τις οικονομικές ευκαιρίες
στις πατρίδες των πιθανών μεταναστών, ώστε να μειωθούν τα
κίνητρά τους να φύγουν.
Η Ένωση χρησιμοποιεί επίσης συνδυασμό πολιτικών παροχής
βοήθειας και εμπορικών πολιτικών για να συμβάλει στην
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στις φτωχότερες χώρες και
να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο, εν μέρει σε μια προσπάθεια να
μειώσει το κίνητρο των ατόμων να μεταναστεύσουν. Η ΕΕ και τα
κράτη μέλη της παρέχουν βοήθεια που ανέρχεται συνολικά σε
περισσότερα από 30 δισ. ευρώ ετησίως στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Απ’ αυτά, περίπου 6 δισ. ευρώ διοχετεύονται μέσω
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται
κατευθείαν από τις εθνικές κυβερνήσεις.
Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη
στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΕ έχει επίσης μειώσει ή
καταργήσει τους δασμούς και έχει εξαλείψει τις ποσοστώσεις στις
περισσότερες εισαγωγές της από αυτές τις χώρες, ώστε να τις
διευκολύνει να πουλήσουν τα αγαθά που παράγουν στις χώρες
της ΕΕ και να ενισχύσουν τα εισοδήματά τους.
Έχει επίσης λάβει πολλές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της
«Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας» της,
ενός μηχανισμού συντονισμού των εξωτερικών πολιτικών
των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Οι αποφάσεις στον τομέα αυτό
λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παίζει μόνο περιορισμένο ρόλο.
Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της
πολιτικής περιλαμβάνουν διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη
ειρήνης σε περιοχές συγκρούσεων, στέλνοντας παρατηρητές σε
ταραγμένες περιοχές και παρέχοντας ειρηνευτικά στρατεύματα.
Η προσπάθεια επίλυσης των συγκρούσεων και η προώθηση
της ειρήνης και της σταθερότητας θεωρούνται βασικά στοιχεία
για μείωση του αριθμού ατόμων που τρέπονται σε φυγή από τις
πατρίδες τους αναζητώντας καλύτερη, ασφαλέστερη ζωή.
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III. Αλλαγή του
κλίματος
Είναι γενικά – αν και όχι καθολικά – αποδεκτό πως το κλίμα του
πλανήτη αλλάζει, με αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας
και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, γεγονός που ενδέχεται να
έχει σοβαρές επιπτώσεις στον πλανήτη. Η πλειονότητα των
επιστημόνων συμφωνεί επίσης ότι τα κύρια αίτια αυτής της
αλλαγής οφείλονται στον άνθρωπο.
Κατά συνέπεια, το θέμα αυτό έχει καταλάβει υψηλότερη θέση
στη διεθνή ημερήσια διάταξη τα τελευταία χρόνια, και έχει
κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει σειρά από φιλόδοξους
στόχους που θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της αλλαγής
του κλίματος.
Ωστόσο, υπάρχει πολύ λιγότερη ομοφωνία ως προς το πώς
θα κατανεμηθούν τα βάρη ανάληψης των απαραίτητων
μέτρων μεταξύ των πλούσιων και των φτωχότερων χωρών
του κόσμου, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, και μεταξύ
κυβερνήσεων, βιομηχανίας και καταναλωτών.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση και η επακόλουθη οικονομική
ύφεση έχουν επίσης κάνει ορισμένους να υποστηρίζουν ότι
η Ένωση δεν έχει πια την οικονομική δυνατότητα να λάβει
τα μέτρα που απαιτούνται για να επιτύχει τους στόχους της,
κι ότι αυτοί θα πρέπει να μετριαστούν – ή τουλάχιστον να
αναβληθούν – ώστε να μη ζημιωθεί η οικονομία της ΕΕ αυτή
τη δύσκολη περίοδο.
Άλλοι επιμένουν ότι τόσο η αλλαγή του κλίματος όσο και
οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της εξάρτησης της ΕΕ από
την εισαγόμενη ενέργεια αποτελούν τόσο σοβαρά θέματα
που δεν δικαιολογείται ο περιορισμός των φιλοδοξιών της.
Υποστηρίζουν επίσης ότι η αναβολή ανάληψης άμεσης
δράσης και η αντιμετώπιση των συνεπειών αργότερα
θα κοστίσει πολύ περισσότερο, και όσο περισσότερο το
αναβάλλουμε τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται να εφαρμοστούν
οι απαιτούμενες αλλαγές. Τέλος, υποστηρίζουν ότι το να
καταστεί «πράσινη» η οικονομία της ΕΕ θα μπορούσε να
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ επίσης θα τη βοηθούσε
από άποψη ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές.
Πολλοί επίσης επισημαίνουν ότι και η ίδια η οικονομική
ύφεση θα μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση της
αλλαγής του κλίματος, καθώς η μειωμένη ζήτηση αγαθών σε
πολλά μέρη του κόσμου θα οδηγήσει σε μείωση των τύπων
δραστηριοτήτων που, σύμφωνα με τους περισσότερους
επιστήμονες, ευθύνονται για την αύξηση της θερμοκρασίας
και τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό κάνει ορισμένους
να υποστηρίζουν ότι η ΕΕ δεν χρειάζεται πιο φιλόδοξους
στόχους τώρα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι σημαίνει πως η ΕΕ
έχει μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για να τους επιτύχει.
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Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ αποφάσισαν το
Δεκέμβριο του 2008 να εμμείνουν στους στόχους αυτούς, αλλά
ορισμένοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια λιγότερο φιλόδοξη
προσέγγιση. Το θέμα αυτό σίγουρα θα ανακύψει ξανά στη
διάρκεια των επικείμενων διεθνών διαπραγματεύσεων για τη
νέα παγκόσμια συμφωνία καταπολέμησης της αλλαγής του
κλίματος.
Η συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος συνδέεται επίσης
με άλλα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε σχέση
με την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική της: πόσο
ασφαλής είναι ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης (δηλ.
κατά πόσον τα κράτη μέλη της ΕΕ βασίζονται υπερβολικά στην
εισαγόμενη ενέργεια γενικά ή/και στην εισαγόμενη ενέργεια
από μία μόνο χώρα ή πηγή), πώς να διασφαλιστεί ότι οι
εταιρείες της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται
επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο σε μια παγκοσμιοποιημένη
οικονομία, και πώς να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη της
οικονομίας.
Η παρούσα εισήγηση θίγει τα θέματα αυτά μόνο στο
βαθμό που σχετίζονται με τη συζήτηση για την αλλαγή του
κλίματος.

Η έκταση του
προβλήματος
Η Διακυβερνητική ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για
την αλλαγή του κλίματος (επιστημονικό διακυβερνητικό
όργανο που συγκροτήθηκε για να παρέχει αντικειμενική
πληροφόρηση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος)
προβλέπει ότι η παγκόσμια θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί
κατά 1,1-6,4°C στη διάρκεια αυτού του αιώνα, ως συνέπεια
των αυξανόμενων επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου
– συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα και
του μεθανίου – που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Αυτή η
εκπομπή αερίων συντελεί στην «παγίδευση» της θερμότητας
στην επιφάνεια της γης, φαινόμενο που είναι γνωστό ως
«φαινόμενο του θερμοκηπίου».
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν καταγράψει
σημαντικές αυξήσεις στην εκπομπή των αερίων του
θερμοκηπίου. Σε έκθεσή της το Μάιο του 2007, η ομάδα των
Ηνωμένων Εθνών συμπεραίνει ότι κύριος υπεύθυνος είναι
η ανθρώπινη δραστηριότητα – για παράδειγμα, η καύση
ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο (που
ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα), η αποψίλωση, οι μεταφορές, η άρδευση και η
γεωργία.

Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των επιστημόνων υποστηρίζει
πως τα επιστημονικά στοιχεία είναι αδιάσειστα, και συμφωνεί
με τα συμπεράσματα της ομάδας των Ηνωμένων Εθνών.
Η ομάδα προέβλεψε ότι η στάθμη της θάλασσας μάλλον θα
αυξηθεί κατά 18-59 εκατοστά, και ότι η μεγαλύτερη συχνότητα
ακραίων καιρικών φαινομένων – όπως πλημμύρες, ξηρασίες,
και τροπικοί κυκλώνες – είναι πολύ πιθανή. Στην ΕΕ,
ορισμένες παράκτιες περιοχές θα βρεθούν αντιμέτωπες με
σημαντικούς κινδύνους από την ανερχόμενη στάθμη της
θάλασσας, και η ηπειρωτική Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το
ενδεχόμενο αυξημένων πλημμύρων.
Παρόλο που η θερμοκρασία γενικά θα αυξηθεί, είναι πιθανόν
να γίνουν συχνότερα τα ακραία φαινόμενα τόσο ζέστης όσο
και κρύου. Αναμένεται ότι η θερμοκρασία στην Ευρώπη θα
αυξηθεί τόσο πολύ που έως το 2030 τα καλοκαίρια σαν αυτό
του 2003 (όταν επανειλημμένως καταγράφηκαν μέγιστες
θερμοκρασίες 35-40°C τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στις
περισσότερες χώρες της Νότιας και της Κεντρικής Ευρώπης)
θα θεωρούνται «φυσιολογικά».
Οι υποδομές, όπως οι δρόμοι, οι τηλεπικοινωνίες και οι
εγκαταστάσεις ενέργειας καταστρέφονται ήδη από τέτοια
ακραία καιρικά φαινόμενα. Στη γεωργία, οι σοδειές αλλάζουν
ως συνέπεια πιο απρόβλεπτων κλιματικών συνθηκών.
Εκφράζονται επίσης φόβοι ότι η υγεία του πληθυσμού της
ΕΕ μπορεί να επηρεαστεί. Οι ακραίες θερμοκρασίες θέτουν
σε κίνδυνο τις ευάλωτες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι (ο
καύσωνας του 2003 κόστισε τη ζωή περίπου 60.000 ατόμων
στην Ευρώπη). Η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε
επίσης να φέρει νέες νόσους στην Ένωση, καθώς οι προς
βορρά μεταναστεύσεις κουνουπιών ήδη προκαλούν αύξηση
της ελονοσίας σε ορισμένα μέρη της Νότιας Ευρώπης.
Ωστόσο, η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να έχει
μεγαλύτερο αντίκτυπο στις φτωχότερες χώρες του κόσμου
απ’ ό,τι στις υπόλοιπες, για δύο λόγους. Πρώτον, εξαιτίας
της γεωγραφικής τους θέσης που τις κάνει πιο ευάλωτες στις
πλημμύρες και την ξηρασία. Δεύτερον, επειδή δεν έχουν τους
πόρους να πληρώσουν για τα μέτρα που απαιτούνται ώστε
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της.
Αυτό κάνει ορισμένους να προβλέπουν μεγάλες αυξήσεις στη
ροή των πιθανών μεταναστών στην ΕΕ, καθώς περισσότερα
άτομα από τις αναπτυσσόμενες χώρες θα τρέπονται σε φυγή
εξαιτίας της έλλειψης νερού και τροφίμων που προκαλούν οι
ξηρασίες. Η ΕΕ έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες για πιθανή
αύξηση συγκρούσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες ως
συνέπεια αυτών των ελλείψεων.

A deliberative polity-making project

Κάποιοι συνεχίζουν να αμφισβητούν το κατά πόσον ο
πλανήτης γίνεται πράγματι θερμότερος – και άλλοι ναι μεν
συμφωνούν, αλλά αμφισβητούν το συμπέρασμα της ομάδας
των Ηνωμένων Εθνών ότι γι’ αυτό ευθύνεται η ανθρώπινη
δραστηριότητα. Υποστηρίζουν ότι οι μεταβαλλόμενες καιρικές
συνθήκες αποτελούν φυσικό φαινόμενο. Άλλοι συμφωνούν
ότι η θερμοκρασία έχει αυξηθεί, αλλά λένε ότι είναι αδύνατον
να γίνουν ακριβείς προβλέψεις για τις μελλοντικές αυξήσεις
της θερμοκρασίας και τις επιπτώσεις που θα έχουν.

Αυτές οι προβλέψεις παρουσιάζονται στο πλαίσιο
εντεινόμενων παγκόσμιων οικονομικών δραστηριοτήτων και
αυξανόμενων αναγκών σε ενέργεια παγκοσμίως, γεγονός
που έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση της παγκόσμιας
ζήτησης ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και
άνθρακας). Αυτά, όταν καούν, αποτελούν σημαντική πηγή
αερίων του θερμοκηπίου.
Η ΕΕ εισάγει επί του παρόντος το 50% της ενέργειας
που χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένου του 90% του
πετρελαίου της και πάνω από 50% του φυσικού αερίου της).
Αν δεν ληφθούν μέτρα για να αντιστραφούν οι τρέχουσες
τάσεις, τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αυξηθούν στο 70% τα
επόμενα 20-30 χρόνια.
Αυτό προκαλεί ανησυχίες για την «ασφάλεια» του
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ο οποίος μπορεί να είναι
ευάλωτος σε εξωτερικά ενεργειακά «σοκ» (για παράδειγμα,
απότομες αυξήσεις τιμών) ή σε μια επιδείνωση των σχέσεων
με σημαντικούς προμηθευτές. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε
να είναι πολύ υψηλότερες τιμές εισαγόμενης ενέργειας ή και
διακοπές στις προμήθειες.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι και τα μέτρα που χρειάζονται για
να καταπολεμηθεί η αλλαγή του κλίματος θα βοηθούσαν
στον αγώνα για την επίλυση του προβλήματος. Λένε ότι η
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ενέργεια που
παράγεται από φυσικές πηγές όπως ο ήλιος, ο αέρας και το
νερό που ανανεώνονται συνεχώς από τις φυσικές διαδικασίες)
ή/και πυρηνικής ενέργειας, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη
ενεργειακή απόδοση θα βοηθούσαν να μειωθεί η εξάρτηση
της ΕΕ από την εισαγόμενη ενέργεια.

Το διεθνές πλαίσιο
Οι περισσότερες κυβερνήσεις συμφωνούν ότι η αλλαγή του
κλίματος μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με συντονισμένη
διεθνή δράση. Αυτό έχει οδηγήσει από το 1979 σε σειρά
από διεθνείς συμφωνίες που θέτουν κοινούς στόχους και
προσδιορίζουν τρόπους περιορισμού της αύξησης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της παγκόσμιας
θερμοκρασίας. Η επόμενη σχετική σημαντική διεθνής
διάσκεψη προγραμματίζεται για το Δεκέμβριο του 2009 στην
Κοπεγχάγη υπό την αιγίδα της Σύμβασης πλαισίου των
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.
Αυτή η συνάντηση έχει σκοπό να καταλήξει σε φιλόδοξη
παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα από το 2013 και μετά,
η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα διεθνή συμφωνία
(γνωστή ως το Πρωτόκολλο του Κιότο) που εκπνέει τότε. Σ’
αυτή τη διάσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν υπουργοί και
αξιωματούχοι από 189 χώρες.
Η επίτευξη τέτοιων διεθνών συμφωνιών δεν ήταν ποτέ
εύκολη υπόθεση, καθώς προκύπτουν διαφωνίες σχετικά με
το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, καθώς επίσης πόσο
από το βάρος της καταπολέμησής του θα πρέπει να φέρουν
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οι διάφορες χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια
οικονομικής ανάπτυξης.
Στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και
την ανάπτυξη (γνωστή και ως «Συνάντηση Κορυφής της
Γης») το 1992, συμφωνήθηκε ότι οι χώρες έχουν «κοινές
αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες». Αυτό σημαίνει ότι οι
βιομηχανοποιημένες χώρες πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη
ευθύνη για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, καθώς
είναι υπεύθυνες για τις περισσότερες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου έως σήμερα, και γιατί η οικονομική ανάπτυξη
στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ζωτικής σημασίας για να
μετριαστεί η φτώχεια. Μερικοί υποστηρίζουν ότι τα μέτρα
μείωσης των εκπομπών θα μπορούσαν να εμποδίσουν την
ανάπτυξη, ενώ το να καταστούν οι οικονομίες αυτών των
χωρών οικονομίες μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης με
μικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θα χρειαστεί
περισσότερο καιρό.
Η διάσκεψη κορυφής συμφώνησε σε Σύμβαση για την αλλαγή
του κλίματος, η οποία οδήγησε στο Πρωτόκολλο του Κιότο το
1997. Στόχος αυτού ήταν να σταθεροποιηθούν οι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο που θα διαφυλάσσει
το κλίμα από κάθε «επικίνδυνη διαταραχή», καθορίζοντας
νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τις βιομηχανοποιημένες
χώρες, ώστε να μειώσουν έξι τύπους εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.
Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, οι πλουσιότερες
χώρες του κόσμου δεσμεύτηκαν να κάνουν περισσότερα
από τις άλλες, ακολουθώντας την αρχή «κοινές αλλά
διαφοροποιημένες ευθύνες». Υποσχέθηκαν να μειώσουν έως
το 2012 τις εκπομπές τους κατά μέσο όρο περίπου 5% σε
σχέση με τα όρια του 1990, με τα τότε 15 κράτη μέλη της ΕΕ
να υπογράφουν συλλογικά μείωση της τάξης του 8%, με τις
ΗΠΑ 7% και την Ιαπωνία 6%. Σε ορισμένες χώρες επιτράπηκε
να αυξήσουν τις εκπομπές τους, και οι «αναδυόμενες
οικονομίες» όπως η Κίνα και η Ινδία δεν συμπεριλήφθηκαν
στους στόχους.
Έως σήμερα, 183 χώρες συν της ΕΕ έχουν επικυρώσει το
Πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, του
Καναδά, της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ
– η μεγαλύτερη κατά κεφαλήν πηγή εκπομπής αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2005 – αρνήθηκαν να το επικυρώσουν,
επικαλούμενες πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία τους,
αβεβαιότητες ως προς τα επιστημονικά στοιχεία για την
αλλαγή του κλίματος, και απουσία υποχρέωσης άλλων
μεγάλων οικονομιών όπως η Κίνα και η Ινδία να μειώσουν
τις εκπομπές τους.
Το 2005, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ ήταν
περίπου 5% χαμηλότερες από τα επίπεδα του 1990, αλλά
έχουν αυξηθεί κατά 15,8% στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά
47% στην Κίνα και κατά 55% στην Ινδία, σύμφωνα με τη
Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος.
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Και αυτό το θέμα έχει καταλάβει υψηλότερη θέση στη διεθνή
πολιτική ατζέντα, καθώς αυξάνονται τα στοιχεία για την έκταση
του προβλήματος και τον πιθανό του αντίκτυπο. Τον Ιούνιο
του 2007, οι ηγέτες της ομάδας των 8 βιομηχανοποιημένων
χωρών (ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία,
Ιταλία, Γερμανία και Ιαπωνία) συμφώνησαν ότι «στοχεύουν
να μειώσουν τουλάχιστον στο μισό τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα έως το 2050», χωρίς να προσδιορίζουν πώς
προτίθενται να το πράξουν αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνής κοινότητα θα συναντηθεί ξανά
φέτος στην Κοπεγχάγη, για να προσπαθήσει να επιτύχει νέα
συμφωνία.
Σε διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 2007 στο Μπαλί
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και μια επακόλουθη
συνάντηση στο Πόζναν το 2008, οι συμμετέχοντες
συμφώνησαν σε οδικό χάρτη, χρονοδιάγραμμα και τα βήματα
για να επιτύχουν συμφωνία για το διάδοχο του Πρωτοκόλλου
του Κιότο. Συμφώνησαν επίσης να συγκροτήσουν ταμείο
για να βοηθήσουν τις ευάλωτες χώρες να αντιμετωπίσουν
τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος χρηματοδοτώντας
συγκεκριμένα έργα και προγράμματα. Υπήρξαν, όμως, έντονες
διαφωνίες ως προς το ακριβές ύψος της προσφερόμενης
βοήθειας, κι αυτό πιθανότατα θα είναι βασικό ζήτημα στη
διάσκεψη της Κοπεγχάγης.
Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ανακοίνωσε
σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική σε σχέση
με το θέμα αυτό: υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τις
εκπομπές τους στα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020, και
κατά επιπλέον 80% έως το 2050, ενώ τόσο οι ΗΠΑ όσο και
η ΕΕ έχουν υποσχεθεί να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό
ρόλο προωθώντας φιλόδοξους παγκόσμιους στόχους στην
Κοπεγχάγη.
Όμως η οικονομική ύφεση ωθεί κάποιους να αμφισβητούν το
κατά πόσον η παγκόσμια οικονομία έχει τώρα την οικονομική
δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Ορισμένοι επιμένουν επίσης ότι
οποιαδήποτε δράση είναι μάταιη αν δεν υπογράψουν όλες
οι χώρες τη νέα συμφωνία, ανεξάρτητα από το επίπεδο της
οικονομικής τους ανάπτυξης. Επισημαίνουν ότι οι εκπομπές
των αναδυόμενων οικονομιών υπερβαίνουν με ταχείς ρυθμούς
αυτές των δυτικών οικονομιών. Η Κίνα, για παράδειγμα, είναι
τώρα η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 24% του παγκόσμιου συνόλου
(αν και οι εκπομπές της «κατά κεφαλήν» εξακολουθούν να
είναι σχετικά χαμηλές σε σύγκριση με αυτές της ΕΕ και των
ΗΠΑ).
Όμως οι αναπτυσσόμενες χώρες επιμένουν ότι η αρχή «κοινές
αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες» που συμφωνήθηκε στη
διάσκεψη κορυφής του Ρίο πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί
τη βάση κάθε νέας συμφωνίας.
Αυτά τα επιχειρήματα αντικατοπτρίζονται στην ευρωπαϊκή
συζήτηση σχετικά με το πόσα πρέπει να κάνει η ΕΕ. Ορισμένοι
συμφωνούν ότι τα πλουσιότερα, πιο ανεπτυγμένα έθνη του
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κόσμου θα πρέπει να κάνουν περισσότερα απ’ ό,τι οι άλλες
χώρες, ενώ άλλοι αντιτείνουν ότι μια σκληρή δράση εκ μέρους
της ΕΕ είναι ανώφελη αν δεν υπάρξουν ανάλογα μέτρα σε
παγκόσμιο επίπεδο. Παραπέμπουν σε πρόσφατη έκθεση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δείχνει

ότι η ΕΕ αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μόνο το 10,5%
των παγκόσμιων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, και
το μερίδιό της στο σύνολο αναμένεται να μειωθεί σημαντικά,
καθώς αυξάνεται η ζήτηση από αναδυόμενους οικονομικούς
γίγαντες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Πίνακας 4. Πώς να κατανεμηθούν τα βάρη σε διεθνές επίπεδο;
Επιλογή πολιτικής

Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία για
την επίτευξη στόχων, όλες οι χώρες
του κόσμου πρέπει να συνεισφέρουν
εξίσου

• Οι εκπομπές των αναπτυσσόμενων
χωρών αυξάνονται ταχύτερα απ’
ό,τι των ανεπτυγμένων χωρών,
οπότε πρέπει να κάνουν όσα κι
όλοι οι άλλοι
• Χωρίς υψηλούς στόχους για τις
ταχύτατα αναπτυσσόμενες Κίνα και
Ινδία, οι προσπάθειες των άλλων
χωρών θα είναι ανώφελες
• Θα μειώσει τον κίνδυνο να
καταστεί η Ευρώπη λιγότερο
ανταγωνιστική, γιατί όλοι θα έχουν
να αντιμετωπίσουν το ίδιο κόστος
• Θα μειώσει τον κίνδυνο «διαρροής
διοξειδίου του άνθρακα», γιατί
οι χώρες εκτός ΕΕ θα πρέπει να
λάβουν εξίσου σκληρά μέτρα

• Οι πλουσιότερες χώρες έχουν
συντελέσει περισσότερο στην αλλαγή
του κλίματος απ’ ό,τι οι φτωχότερες,
και συνεπώς έχουν μεγαλύτερη
ευθύνη να δράσουν
• Οι πλουσιότερες χώρες έχουν την
οικονομική δυνατότητα να κάνουν
περισσότερα
• Οι αναπτυσσόμενες χώρες
χρειάζονται υψηλότερους ρυθμούς
οικονομικής ανάπτυξης για να
αμβλύνουν το χάσμα μεταξύ
πλούσιων και φτωχών εθνών, οπότε
δεν θα έπρεπε να υποχρεωθούν να
κάνουν όσα οι άλλες
• Οι αναπτυσσόμενες χώρες
θα αρνηθούν να υπογράψουν
οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία που
απαιτεί απ’ αυτές να καταβάλουν ίση
προσπάθεια, δεδομένης της ανάγκης
τους να αυξήσουν την οικονομική
τους ανάπτυξη και να μειώσουν τη
φτώχεια

Σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία,
οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου
πρέπει να φέρουν μεγαλύτερο
βάρος από τις φτωχότερες και τις
αναπτυσσόμενες χώρες

• Οι πλουσιότερες χώρες έχουν
συντελέσει περισσότερο στην
αλλαγή του κλίματος απ’ ό,τι οι
φτωχότερες, και συνεπώς έχουν
μεγαλύτερη ευθύνη να δράσουν
• Οι πλουσιότερες χώρες έχουν την
οικονομική δυνατότητα να κάνουν
περισσότερα
• Οι αναπτυσσόμενες χώρες
χρειάζονται υψηλότερους
ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης
για να αμβλύνουν το χάσμα
μεταξύ πλούσιων και φτωχών
εθνών, οπότε δεν θα έπρεπε να
υποχρεωθούν να κάνουν όσα οι
άλλες
• Οι αναπτυσσόμενες χώρες
θα αρνηθούν να υπογράψουν
οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία που
απαιτεί απ’ αυτές να καταβάλουν
ίση προσπάθεια, δεδομένης της
ανάγκης τους να αυξήσουν την
οικονομική τους ανάπτυξη και να
μειώσουν τη φτώχεια

• Οι εκπομπές των φτωχότερων και
αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνονται
ταχύτερα απ’ ό,τι των ανεπτυγμένων
οικονομιών, οπότε πρέπει να κάνουν
όσα κι όλοι οι άλλοι
• Χωρίς υψηλούς στόχους για ταχύτατα
αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως
αυτές της Κίνας και της Ινδίας, οι
προσπάθειες των άλλων χωρών
θα επιτύχουν ελάχιστα ως προς τη
μακροπρόθεσμη καταπολέμηση του
προβλήματος
• Δεν έχει σημασία ποιος «φταίει»
περισσότερο για την πρόκληση του
τωρινού προβλήματος – είναι άδικο
να «τιμωρηθούν» τώρα κάποιες
χώρες περισσότερο από άλλες
• Οι πλουσιότερες χώρες έχουν πληγεί
περισσότερο από την οικονομική
κρίση, και για το λόγο αυτό δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα να κάνουν
περισσότερα τώρα
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Ποιός αποφασίζει;

μέτρων για να επιτευχθούν οι στόχοι με τους οποίους έχουν
συμφωνήσει σε διεθνές επίπεδο ή επίπεδο ΕΕ.

Δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος έχει αντίκτυπο σε
όλο τον κόσμο, αλλά έχει τοπικό αντίκτυπο που διαφέρει
σημαντικά από χώρα σε χώρα και από περιφέρεια σε
περιφέρεια, αντιμετωπίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, επίπεδο
ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Όλα αυτά τα επίπεδα λήψης αποφάσεων αλληλοσυνδέονται.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση των μειώσεων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, μια παγκόσμια συμφωνία μπορεί
να δεσμεύει τους υπογράφοντες (την ΕΕ και τα κράτη
μέλη της) ως προς τα όσα έχουν συμφωνηθεί για έναν
συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νομοθεσία
σε επίπεδο ΕΕ, δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη, που θα
καθορίζει εθνικούς στόχους και θα εισάγει μέτρα για όλη
την ΕΕ ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Οι κυβερνήσεις θα
πρέπει τότε να αποφασίσουν τι δράση θα αναλάβουν για να
επιτύχουν το μερίδιο της χώρας τους στο συνολικό στόχο
(ή να προχωρήσουν πέρα απ’ αυτόν εάν το επιθυμούν).
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής
διοίκησης συμμετέχουν επίσης στην εφαρμογή αυτών των
μέτρων στην πράξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θέτουν
δικούς τους στόχους.

Το διεθνές επίπεδο
Διεθνώς, ένα ευρύ πλαίσιο συνθηκών και διεθνούς δικαίου
διέπουν τους στόχους για την αλλαγή του κλίματος. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται αυτές τις συμφωνίες
εκ μέρους της ΕΕ, ενεργώντας κατ’ εντολή και σε διαβούλευση
με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών (το Συμβούλιο). Το
Συμβούλιο τότε αποφασίζει (συνήθως με ειδική πλειοψηφία,
αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται ομοφωνία) αν θα
εγκρίνει τη συμφωνία μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Οι διεθνείς συμφωνίες είναι δεσμευτικές για τις
χώρες που τις επικυρώνουν, αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί
για να «τιμωρηθούν» οι χώρες που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις
τους.

Το επίπεδο ΕΕ
Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ΕΕ σύμφωνα με το ρόλο και
τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από τις συνθήκες
είναι να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας και να
βελτιώνει την ποιότητα του περιβάλλοντος. Το ενδιαφέρον
εστιάζεται στην ανάληψη προληπτικής δράσης βάσει της
αρχής της προφύλαξης, αποκαθιστώντας την καταστροφή
του περιβάλλοντος και διασφαλίζοντας ότι όσοι ρυπαίνουν
πληρώνουν για την καταστροφή που προκαλούν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη υποβολής
νομοθετικών προτάσεων για την επίτευξη αυτών των
στόχων. Οι προτάσεις αυτές αποφασίζονται κατόπιν από
κοινού από το Συμβούλιο (συνήθως με ειδική πλειοψηφία, αν
και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται ακόμη ομοφωνία)
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω διαδικασίας που είναι
γνωστή ως «συναπόφαση». Η Συνθήκη της Λισσαβόνας
που θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η ΕΕ
θα επεκτείνει τις εξουσίες (αρμοδιότητες) της ΕΕ στον τομέα
αυτό.

Τι έχει κάνει η ΕΕ έως τώρα;
Η διεθνής προσέγγιση καθορισμού νομικά δεσμευτικών
στόχων που πρέπει να επιτύχουν οι χώρες αντικατοπτρίζεται
και στην ΕΕ. Η Ένωση θέτει κοινούς στόχους και μετά
αποφασίζει πώς θα κατανεμηθούν τα βάρη της επίτευξής τους
μεταξύ των 27 κρατών μελών και τι μέτρα είναι απαραίτητα
για να επιτευχθούν.
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο στην
επίτευξη του στόχου με τον οποίο συμφώνησε στο Κιότο,
αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να
γίνουν για να επιτύχει μείωση του 8% που υποσχέθηκε έως
το 2012. Μερικά κράτη μέλη φαίνεται πως θα επιτύχουν το
στόχο (μεταξύ των οποίων Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο
και Σουηδία), ενώ άλλα (όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και
Ελλάδα) όχι.

Το επίπεδο κρατών μελών

Οι επικριτές υποστηρίζουν επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει
περισσότερα για να μειώσει τις εκπομπές στο έδαφός της αντί
να εκμεταλλεύεται τις διατάξεις της συμφωνίας του Κιότο που
επιτρέπουν στις διάφορες χώρες να τηρήσουν κάποιες από
τις δεσμεύσεις τους αν συμβάλουν στο κόστος έργων μείωσης
εκπομπών σε άλλες χώρες (για παράδειγμα, προγράμματα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο).
Όμως, οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης τονίζουν
ότι στόχος είναι να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές, και
διατείνονται ότι είναι ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε μέτρα το
επιτυγχάνουν.

Τα μεμονωμένα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προχωρήσουν
πέρα από τους στόχους της ΕΕ ακολουθώντας ή
λαμβάνοντας σκληρότερα μέτρα, στο βαθμό που αυτά δεν
έρχονται σε σύγκρουση με υφιστάμενους νόμους της ΕΕ και
τις αρχές που περιγράφονται ανωτέρω. Είναι επίσης αρμόδια
να αποφασίσουν ποιος είναι ο κατάλληλο συνδυασμός

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το επίπεδο μείωσης των εκπομπών
που έχει επιτευχθεί εντός της ΕΕ έως σήμερα μάλλον αποτελεί
«παράγωγο» άλλων εξελίξεων – όπως η κατάρρευση
της ανατολικογερμανικής οικονομίας, και η απόφαση του
Ηνωμένου Βασιλείου να περάσει από τον άνθρακα στο
φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας – παρά απόρροια

Οι περιβαλλοντικοί νόμοι της ΕΕ είναι νομικά δεσμευτικοί
για τα κράτη μέλη και μπορούν να επιβληθούν μέσω των
ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
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Το επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ έχει εισαγάγει σειρά από μέτρα για να επιτύχει τους
στόχους του Κιότο και τους επακόλουθους φιλόδοξους
στόχους που έχει θέσει.
Βασικό μεταξύ αυτών των μέτρων είναι το σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
εντός της Κοινότητας (ΣΕΔΕ), το οποίο καλύπτει κυρίως
τη βαριά βιομηχανία (χάλυβας και τσιμέντο) και την
ηλεκτροπαραγωγή, και έχει σκοπό να προσφέρει κίνητρα
στις εταιρείες να μειώσουν τις εκπομπές τους (βλ. παρακάτω
για λεπτομέρειες).
Άλλα μέτρα έχουν επικεντρωθεί στην προώθηση της
παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
μέσω, για παράδειγμα, νόμων που ορίζουν δεσμευτικούς
στόχους που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη, της παροχής
χρηματοδότησης για προγράμματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
σε όλους τους τομείς – από τις ηλεκτρικές συσκευές έως
τα κτίρια –, και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα από τα αυτοκίνητα, κλπ. (αν και μερικά από αυτά τα
μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη).

A deliberative polity-making project

μιας ειλικρινούς δέσμευσης να καταπολεμηθεί η αλλαγή του
κλίματος. Υποστηρίζουν πως αυτό σημαίνει ότι μπορούν να
γίνουν πολλά περισσότερα.

αερίων θερμοκηπίου, μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι τομείς
που δεν καλύπτονται από το σύστημα αυτό συμβάλλουν
στη μείωση των εκπομπών, και σχέδια προώθησης της
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου
του άνθρακα («δέσμευση» των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και
υπόγεια αποθήκευσή τους αντί απελευθέρωσή τους στην
ατμόσφαιρα).
Σε διάσκεψη κορυφής το Δεκέμβριο του 2008, οι ηγέτες της
ΕΕ συμφώνησαν να εμμείνουν στους στόχους του 2007 και
κατέληξαν σε συμφωνία για τις προτάσεις αυτές, αλλά μόνο
αφού έκαναν σημαντικές αλλαγές στο αρχικό σχέδιο για να:
1) μειωθεί ο φοβούμενος αντίκτυπος των προτεινόμενων
μέτρων στην ανταγωνιστικότητα της βαριάς βιομηχανίας, 2)
να συγκροτηθεί «ταμείο αλληλεγγύης» για να βοηθήσει τα
νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν το πακέτο, και
3) να τους δώσουν περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν.
Το σχέδιο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να συνεχίσει να
χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα μείωσης
των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να
επιτευχθούν κάποιοι από τους στόχους.
Όλα αυτά έχουν κάνει ορισμένους να αμφισβητούν το κατά
πόσον η ΕΕ δεσμεύεται ακόμη να κάνει αρκετά για να επιτύχει
τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Τι έχει υποσχεθεί να κάνει μετά η ΕΕ;
Το Μάρτιο του 2007, η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020
(σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) και κατά 30% αν άλλες
ανεπτυγμένες χώρες συμφωνήσουν να κάνουν ανάλογες
περικοπές στο πλαίσιο μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας.
Υποσχέθηκε επίσης να μετατρέψει την Ευρώπη σε οικονομία
ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα, δηλ. οικονομία όπου η ενέργεια χρησιμοποιείται
πιο αποτελεσματικά και η οικονομία δεν εξαρτάται τόσο πολύ
από πηγές ενέργειας που βλάπτουν το περιβάλλον.
Για να ενισχύσουν αυτές τις δεσμεύσεις, οι ηγέτες της ΕΕ
έθεσαν τρεις ακόμα στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως
το 2020:
• μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% «σε σύγκριση
με τις προβλεπόμενες τάσεις»,
• αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας,
• και αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στον τομέα των μεταφορών στο 10% - για παράδειγμα,
πετρέλαιο και ντίζελ από βιοκαύσιμα «αειφόρου
παραγωγής».
Τον Ιανουάριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε
πακέτο μέτρων με στόχο την επίτευξη αυτών των στόχων.
Μεταξύ αυτών ήταν προτάσεις για την κατανομή των
βαρών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, νέα νομοθεσία
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επέκταση του πεδίου
εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
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Καμία δράση, συν αποχώρηση από
τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες
δέσμευσης για επίτευξη των στόχων
καταπολέμησης της αλλαγής του
κλίματος

• Βραχυπρόθεσμα, αυτό δεν θα
κοστίσει στην ΕΕ τίποτα
• Η οικονομική κάμψη θα μειώσει τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας
της Ευρώπης και έτσι θα μειώσει
τις εκπομπές χωρίς να χρειαστεί
ανάληψη περαιτέρω δράσης
• Εάν οι άλλοι δεν τηρούν τις διεθνείς
δεσμεύσεις τους, γιατί να το κάνει η
ΕΕ;
• Εάν η ΕΕ ενεργήσει μόνη της,
αυτό θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο
στο πρόβλημα της αλλαγής του
κλίματος, δεδομένου του ολοένα
και χαμηλότερου μεριδίου της στις
παγκόσμιες εκπομπές
• Η βιομηχανία θα αποκτούσε
ευελιξία προσαρμογής στις
επιπτώσεις της αλλαγής του
κλίματος, καθώς θα αποφάσιζε
μόνη της πόσα να κάνει ή να μην
κάνει
• Οι καταναλωτές θα μπορούσαν
να αποφασίσουν μόνοι τους
αν και πώς θα αλλάξουν τη
συμπεριφορά τους για να μειώσουν
την κατανάλωση ή να επενδύσουν
σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
όπως μόνωση των σπιτιών τους

• Το μακροπρόθεσμο κόστος της
προσαρμογής στην αλλαγή του
κλίματος θα αυξηθεί αν αναβληθεί ή
εγκαταλειφθεί τελείως η δράση
• Η οικονομική κάμψη θα μειώσει τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας
της ΕΕ και θα μειώσει τις εκπομπές,
οπότε η Ένωση μπορεί να κάνει
περισσότερα απ’ όσα έχει ήδη
υποσχεθεί σε διεθνείς συμφωνίες
• Η αξιοπιστία της ΕΕ θα υπονομευθεί
σε μεγάλο βαθμό αν αθετήσει τις
υποσχέσεις που έχει δώσει
• Ο υπόλοιπος κόσμος,
συμπεριλαμβανομένων των χωρών
όπου αυξάνονται ταχύτερα οι
εκπομπές, μπορεί να ανταπαντήσει,
γεγονός που πιθανώς θα είχε
καταστροφικές συνέπειες για τον
πλανήτη
• Η βιομηχανία θα γίνεται ολοένα
και πιο αναποτελεσματική αν δεν
προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της
αλλαγής του κλίματος
• Η ΕΕ θα χάσει το τρέχον
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην
παραγωγή «καθαρών» τεχνολογιών,
τις οποίες μπορεί να εξάγει στον
υπόλοιπο κόσμο

Τήρηση των υφιστάμενων διεθνών
δεσμεύσεων αλλά όχι υπέρβασή τους

• Η ΕΕ κάνει ήδη αρκετά για να
καταπολεμήσει το πρόβλημα
• Αυτό θα περιόριζε το κόστος
των απαιτούμενων μέτρων για
καταπολέμηση της αλλαγής
του κλίματος, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα
• Είναι απίθανο να επιτευχθεί
νέα διεθνής συμφωνία με πιο
φιλόδοξους στόχους, οπότε γιατί
να κάνει η ΕΕ πιο πολλά από τους
άλλους;
• Η ΕΕ δεν έχει την οικονομική
δυνατότητα να κάνει περισσότερα
στην τρέχουσα περίοδο
οικονομικής κάμψης
• Η οικονομική κάμψη θα μειώσει τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας
της ΕΕ και έτσι θα μειώσει τις
εκπομπές χωρίς να θέτει πιο
φιλόδοξους στόχους

• Οι δεσμεύσεις που έχουν γίνει
έως σήμερα δεν αρκούν για να
αντιμετωπιστεί η έκταση του
προβλήματος
• Η αποτυχία σκληρότερης δράσης
τώρα θα κάνει πιο ακριβή αργότερα
τόσο την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της αλλαγής του
κλίματος όσο και την αποτροπή
μεγαλύτερης ζημιάς στον πλανήτη
• Η ΕΕ πρέπει να δείξει ηγετικό σθένος
για να ενθαρρύνει άλλες χώρες με
ταχέως αυξανόμενες εκπομπές να
κάνουν περισσότερα
• Η οικονομική κάμψη θα μειώσει τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας της
ΕΕ και θα μειώσει έτσι τις εκπομπές,
οπότε η Ένωση μπορεί να κάνει
περισσότερα απ’ όσα έχει ήδη
υποσχεθεί σε διεθνείς συμφωνίες
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Υπέρβαση των υφιστάμενων στόχων
από την ΕΕ μόνο αν κι ο υπόλοιπος
κόσμος ακολουθήσει αυτό το
παράδειγμα

• Αυτό θα εξασφάλιζε ότι η ΕΕ δεν
φέρει άδικο μερίδιο του βάρους
(γιατί να κάνουμε περισσότερα αν
δεν κάνουν κι οι άλλοι το ίδιο;)
• Βραχυπρόθεσμα, η ΕΕ κινδυνεύει
να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική
αν κάνει περισσότερα από τους
άλλους, εξαιτίας του κόστους
εφαρμογής των μέτρων κατά της
αλλαγής του κλίματος, κι αυτό θα
μπορούσε να είναι καταστροφικό
για τις θέσεις εργασίας
• Η επιβολή επιπρόσθετων βαρών
στη βιομηχανία της ΕΕ θα
προκαλούσε ιδιαίτερα προβλήματα
στην τρέχουσα περίοδο οικονομικής
κάμψης

• Ως μερικές από τις μεγαλύτερες
οικονομίες του κόσμου, τα κράτη μέλη
της ΕΕ έχουν συντελέσει σημαντικά
στο τρέχον πρόβλημα, και συνεπώς
φέρουν «ιστορική» ευθύνη δράσης,
ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι
• Η ΕΕ είναι ακόμα υπεύθυνη για
υψηλά επίπεδα εκπομπής αερίων του
θερμοκηπίου
• Οι υφιστάμενοι στόχοι δεν αρκούν για
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
• Είναι απίθανο ότι θα υπάρξει μια νέα,
πιο φιλόδοξη διεθνής συμφωνία,
εκτός αν κάποιος αναλάβει την
πρωτοβουλία

Καθορισμός πιο φιλόδοξων στόχων
στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το τι κάνουν
οι άλλες χώρες

• Ως μερικές από τις μεγαλύτερες
οικονομίες του κόσμου, τα κράτη
μέλη της ΕΕ έχουν συντελέσει
σημαντικά στο τρέχον πρόβλημα,
και φέρουν «ιστορική» ευθύνη
δράσης, ανεξάρτητα από το τι
κάνουν οι άλλοι
• Η ΕΕ είναι ακόμη υπεύθυνη για
υψηλά επίπεδα εκπομπής αερίων
του θερμοκηπίου
• Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σχετικά
πλούσια και έχουν την οικονομική
δυνατότητα να κάνουν περισσότερα
από πολλές άλλες χώρες του
κόσμου
• Η ΕΕ έχει ήδη ιδιαίτερα
ανεπτυγμένη οικονομία, οπότε δεν
χρειάζεται να αναπτυχθεί τόσο
γρήγορα όσο οι αναπτυσσόμενες
χώρες που χρειάζονται υψηλότερα
επίπεδα εκπομπών για να
υποστηρίξουν την οικονομική
ανάπτυξη και να μειώσουν τη
φτώχεια
• Η μετάβαση σε μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα θα προωθήσει
την καινοτομία, θα ενισχύσει τις
επενδύσεις, θα δημιουργήσει
θέσεις εργασίας και θα δώσει στην
ΕΕ ευκαιρίες να βγει κερδισμένη
από την ανάπτυξη «καθαρών»
τεχνολογιών και την εξαγωγή τους
στον υπόλοιπο κόσμο
• Η οικονομική ύφεση θα οδηγήσει σε
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
και κατά συνέπεια των εκπομπών,
διευκολύνοντας την ΕΕ να επιτύχει
πιο φιλόδοξους στόχους
• Κάποιος πρέπει να αναλάβει την
πρωτοβουλία να ενθαρρύνει άλλες
χώρες να συμφωνήσουν σε πιο
φιλόδοξους στόχους παγκοσμίως

• Το βάρος που θα αναλάμβανε η ΕΕ
για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
της αλλαγής του κλίματος θα ήταν
άδικο
• Δεν είναι πλούσια όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ, κι αυτό θα συνεπαγόταν
άδικο βάρος για τις λιγότερο
ανεπτυγμένες οικονομίες
• Βραχυπρόθεσμα, η ΕΕ κινδυνεύει
να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική
στις παγκόσμιες αγορές εξαιτίας
του κόστους των μέτρων κατά της
αλλαγής του κλίματος, με αποτέλεσμα
την καταστροφή θέσεων εργασίας
• Εάν η ΕΕ κάνει περισσότερα,
ανεξάρτητα από το τι αποφασίσουν
οι άλλοι, θα αποθαρρύνει άλλες
χώρες από το να συμφωνήσουν σε
σκληρότερες δεσμεύσεις
• Αυξάνει τον κίνδυνο «διαρροής
διοξειδίου του άνθρακα», καθώς οι
ενεργοβόρες βιομηχανίες ενδέχεται
να αποφασίσουν τη μετεγκατάστασή
τους σε χώρες εκτός ΕΕ, όπου
το ρυθμιστικό καθεστώς είναι πιο
χαλαρό και όπου το να ρυπαίνει
κανείς κοστίζει λιγότερο. Αυτό θα
κόστιζε ενδεχομένως θέσεις εργασίας
στην ΕΕ, και δεν θα πετύχαινε να
μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές
• Η ΕΕ δεν έχει την οικονομική
δυνατότητα να κάνει περισσότερα
από τους άλλους στην τρέχουσα
περίοδο οικονομικής κάμψης και
σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό
παγκόσμιο κλίμα
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κατάσταση
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• Αυτό θα απέτρεπε την επιβολή
δαπανηρών βαρών στη
βιομηχανία της ΕΕ σε μια στιγμή
που αγωνίζεται να αντιμετωπίσει
τις επιπτώσεις της οικονομικής
κάμψης
• Η οικονομική ύφεση θα μειώσει τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας
της ΕΕ και θα μειώσει τις εκπομπές
χωρίς να χρειαστεί η ανάληψη
περαιτέρω δράσης τώρα

• Η καθυστέρηση στην ανάληψη
δράσης έως ότου βελτιωθεί η
οικονομική κατάσταση θα κάνει
τα μέτρα που χρειάζονται για να
καταπολεμηθεί η αλλαγή του κλίματος
πολύ πιο ακριβά και δύσκολα να
εφαρμοστούν
• Η οικονομική κάμψη θα μειώσει τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας
της ΕΕ και θα μειώσει τις εκπομπές,
οπότε θα είναι ευκολότερο για την
Ένωση να επιτύχει πιο φιλόδοξους
στόχους

Οι διαφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το πόσα
πρέπει να κάνει κάθε χώρα για να καταπολεμηθεί η αλλαγή
του κλίματος αντανακλώνται εντός της ΕΕ με παρόμοιες
διαφωνίες για το πώς πρέπει να κατανέμονται τα βάρη της
επίτευξης των φιλόδοξων στόχων της.
Αυτές οι διαφωνίες επικεντρώνονται στο κατά πόσον οι
πλουσιότερες χώρες της ΕΕ πρέπει να κάνουν περισσότερα
από τους φτωχότερους γείτονές τους, επειδή οι αυστηροί
περιβαλλοντικοί στόχοι ενδεχομένως δυσκολεύουν τα
φτωχότερα κράτη μέλη να φτάσουν στο επίπεδο των πιο
ευημερούντων κρατών. Με απλά λόγια, οι φτωχότερες χώρες
της ΕΕ λένε ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να
κάνουν τόσα πολλά.
Το θέμα είναι περίπλοκο επειδή οι οικονομίες ορισμένων
χωρών εξαρτώνται περισσότερο από την ενέργεια που
προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα απ’ ό,τι άλλες, και
ορισμένες έχουν ήδη κάνει πολλά περισσότερα απ’ ό,τι
άλλες για να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος.
(Αυτό εν μέρει αντικατοπτρίζει τις διαφορές στη στάση της
κοινής γνώμης των διαφόρων κρατών μελών απέναντι στα
περιβαλλοντικά ζητήματα: δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
μερικούς τους απασχολεί περισσότερο η αλλαγή του κλίματος
απ’ ό,τι άλλους.)
Η έκταση της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν επί του
παρόντος οι διάφορες χώρες εξαρτάται εν μέρει από το
πόσο είχαν επενδύσει νωρίτερα σε «καθαρές» τεχνολογίες,
και από το αν έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν σταδιακές
αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι οικονομίες τους (για
παράδειγμα, θέτοντας αυστηρότερους κανόνες για βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης προϊόντων, νοικοκυριών και
εργοστασίων).
Ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση, επίσης, οι χώρες της
ΕΕ θα επηρεαστούν με διαφορετικό τρόπο από τα ακραία
καιρικά φαινόμενα: η Νότια Ευρώπη ήδη φαίνεται πως βιώνει
πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες απ’ ό,τι στο παρελθόν, ενώ η
ηπειρωτική Ευρώπη πλήττεται ολοένα και περισσότερο από
σοβαρές πλημμύρες.
Οι διαφωνίες για την αποκαλούμενη «κατανομή των βαρών»
περιπλέκονται από τις διαφωνίες για το πώς η ΕΕ μπορεί να
επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για την καταπολέμηση
της αλλαγής του κλίματος εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης και οικονομικής επιβράδυνσης, καθώς επίσης από
τους φόβους για παρατεταμένη ύφεση.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα μέτρα για αλλαγή του κλίματος
είναι ακριβά στην εφαρμογή και θα κάμψουν περαιτέρω την
οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλους
τομείς μεταποίησης. Υποστηρίζουν ότι η ΕΕ πρέπει είτε να
εγκαταλείψει τους φιλόδοξους στόχους της ή να καθυστερήσει
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων έως ότου βελτιωθεί η
οικονομική κατάσταση.
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Κατανομή των βαρών: ποιός πρέπει να
κάνει τι;

Προειδοποιούν επίσης για τον κίνδυνο «διαρροής διοξειδίου
του άνθρακα» αν η ΕΕ λάβει αυστηρότερα μέτρα απ’ ό,τι
ο υπόλοιπος κόσμος, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα
ενθάρρυνε τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν πολλή
ενέργεια να εξετάσουν την περίπτωση μετεγκατάστασης σε
περιοχές του κόσμου όπου το ρυθμιστικό καθεστώς είναι
λιγότερο αυστηρό και όπου κοστίζει λιγότερο να ρυπαίνουν.
Αυτό, υποστηρίζουν, θα κόστιζε θέσεις εργασίας στην ΕΕ και
δεν θα συνέβαλε στη μείωση των συνολικών παγκόσμιων
εκπομπών (και μπορεί, μάλιστα, να οδηγούσε στην αύξησή
τους).
Ωστόσο, άλλοι επιμένουν ότι χρειάζεται δράση τώρα, γιατί
όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η
ζημιά που θα προκληθεί από την αλλαγή του κλίματος, και
τόσο ακριβότερη θα είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεών
της. Υποστηρίζουν επίσης ότι η ανάπτυξη των «καθαρών»
τεχνολογιών που χρειάζονται για μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου όχι μόνο δεν θα προκαλέσει ζημιά
στις οικονομίες της ΕΕ, αλλά αντιθέτως θα ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητά τους.
Καθώς η ΕΕ αποτελεί ήδη πρωτοπόρο στον κόσμο σε
ό,τι αφορά πολλές τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης,
ισχυρίζονται ότι το να πεισθούν άλλες χώρες να περιορίσουν
τις εκπομπές τους θα είναι καλό για τις εταιρείες της ΕΕ στον
τομέα αυτό, καθώς θα μπορούσαν να επωφεληθούν από
αύξηση των εξαγωγών, δημιουργώντας έτσι περισσότερες
«πράσινες» θέσεις εργασίας. Επισημαίνουν επίσης ότι τα
νοικοκυριά και οι εταιρείες θα μπορούσαν να επωφεληθούν
από προϊόντα μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης μέσω των
χαμηλότερων λογαριασμών ενέργειας.
Τέλος, πολλοί υποστηρίζουν ότι η οικονομική κρίση
θα μπορούσε στην πραγματικότητα να συμβάλει στην
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, καθώς η φθίνουσα
ζήτηση σε πολλά μέρη του κόσμου οδηγεί σε περικοπές
στην παραγωγή των ενεργοβόρων βιομηχανιών και στην
κατανάλωση προϊόντων υψηλής έντασης ενέργειας. Αυτό,
λένε, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και θα δώσει στην ΕΕ μεγαλύτερο περιθώριο
ελιγμών για να επιτύχει τους στόχους της (αν και άλλοι
διατείνονται ότι αυτό σημαίνει πως η ΕΕ δεν χρειάζεται να
θέσει τόσο φιλόδοξους στόχους τώρα).
Κι εδώ, το θέμα περιπλέκεται από το γεγονός ότι παρόλο που
η οικονομική κρίση και η οικονομική ύφεση έχουν αντίκτυπο
σε όλες τις χώρες της ΕΕ, κάποιες πλήττονται περισσότερο
από άλλες.
Οι διαφωνίες σχετικά με το πώς θα κατανεμηθούν τα βάρη
της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος εντός της ΕΕ
αντικατοπτρίζονται στις διαφωνίες για το ποιός θα πρέπει
να πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εντός κάθε
χώρας – οι κυβερνήσεις, η βιομηχανία ή οι καταναλωτές – και
συνεπώς για το τι συνδυασμός μέσων πολιτικής πρέπει να
χρησιμοποιηθεί.

29

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η βιομηχανία και οι παραγωγοί
ηλεκτρισμού πρέπει να πληρώσουν το μεγαλύτερο κόστος, γιατί
πολλές διαδικασίες παραγωγής ηλεκτρισμού και μεταποίησης
παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Θα μπορούσαν, συνεπώς,
να κάνουν μεγάλη διαφορά επενδύοντας στην παραγωγή πιο
πράσινων αγαθών και υπηρεσιών με πιο αποδοτικό τρόπο.
Όμως, άλλοι προειδοποιούν ότι η επιβολή σημαντικών
επιπρόσθετων βαρών στις επιχειρήσεις της ΕΕ μπορεί
να υπονομεύσει την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν τις
αντίστοιχες εταιρείες στις διεθνείς αγορές, και να κοστίσει
θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο οικονομική
κάμψης.
Άλλοι υποστηρίζουν επίσης ότι δεν πρέπει να τονιστεί μόνο ο
ρόλος της βιομηχανίας, κι ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις αφού
εξεταστούν οι εκπομπές κατά τομέα.
Με βάση αυτή την προσέγγιση, υποστηρίζουν ότι ο τομέας
των κατασκευών έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές να
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών μέσω των βελτιώσεων
στα συστήματα θέρμανσης, μόνωσης και κλιματισμού, και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τη δυνατότητα εξοικονόμησης
ενέργειας στο 27-30%.
Πολλοί θεωρούν επίσης βασικό στοιχείο στον αγώνα κατά της
αλλαγής του κλίματος τις αλλαγές στον τομέα των μεταφορών
για μείωση των εκπομπών από αυτοκίνητα, φορτηγά, πλοία
και αεροπλάνα, και η Επιτροπή εκτιμά τις δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας στο 26%.
Και οι καταναλωτές, όμως, μπορούν να διαδραματίσουν
κάποιο ρόλο, καθώς οι αλλαγές στις αγοραστικές και
ταξιδιωτικές τους συνήθειες, καθώς και στη χρήση
ενέργειας, μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας. Θα
μπορούσαν, για παράδειγμα, να μειώσουν την ποσότητα
ενέργειας που καταναλώνουν χαμηλώνοντας τη θέρμανση
ή χρησιμοποιώντας δημόσια μέσα μεταφοράς αντί για
ιδιωτικά αυτοκίνητα. Θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τη
ζήτηση για αγαθά ενεργειακής απόδοσης, γεγονός που θα τα
καταστήσει φθηνότερα μακροπρόθεσμα.
Κα πάλι, όμως, υπάρχουν διαφωνίες ως προς το πόσα
μπορεί να καταφέρουν οι πολίτες και πόσα πρέπει να
αναμένονται απ’ αυτούς εν μέσω ύφεσης. Ορισμένοι τονίζουν
τον αντίκτυπο της αυξανόμενης ανεργίας στα εισοδήματα
των νοικοκυριών, ενώ άλλοι επισημαίνουν τους μειωμένους
λογαριασμούς ενέργειας που μπορούν να επιτύχουν οι
οικογένειες μονώνοντας τα σπίτια τους ή αγοράζοντας
προϊόντα μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης.
Αυτό κάνει πολλούς να υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο
μέρος του κόστους πρέπει να το καλύψουν οι κυβερνήσεις,
χρησιμοποιώντας τα χρήματα των φορολογουμένων για
να πληρώσουν για τα μέτρα που χρειάζονται ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι.
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Όμως και αυτό προκαλεί διαμάχες. Οι επικριτές υποστηρίζουν
ότι τα περισσότερα πρέπει να τα πληρώσουν όσοι ρυπαίνουν
περισσότερο, και χρησιμοποιώντας τα χρήματα των
φορολογουμένων για τα μέτρα ενάντια στην αλλαγή του
κλίματος σημαίνει ότι όλοι συμβάλλουν στο κόστος, είτε
το θέλουν είτε όχι. Ορισμένοι αμφισβητούν επίσης το κατά
πόσον οι κυβερνήσεις είναι πράγματι αυτές που μπορούν
να αποφασίσουν καλύτερα, π.χ. ποιες είναι οι «πράσινες»
τεχνολογίες στις οποίες είναι καλύτερο να επενδύσουν, και
λένε ότι υποστηρίζοντας κάποιες απ’ αυτές, οι κυβερνήσεις
μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη άλλων, πολλά
υποσχόμενων τεχνολογιών.
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο
στην απάντηση στο επόμενο μεγάλο ερώτημα: τι συνδυασμός
μέσων πολιτικής πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διευκολυνθεί
η επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί;
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Πίνακας 6. Τι θα θέλατε να γινόταν σε επίπεδο ΕΕ;
Επιλογή πολιτικής

Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Εντός της ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη
πρέπει να συμβάλουν εξίσου στην
επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί

• Η απαλλαγή κάποιων κρατών
μελών της ΕΕ από υψηλούς
στόχους θα περιόριζε τη
συνολική επίδραση των μέτρων
κατά της αλλαγής του κλίματος
• Το να επιτραπεί σε κάποιες
χώρες της ΕΕ να ρυπαίνουν
περισσότερο από άλλες θα
οδηγούσε βραχυπρόθεσμα σε
μεγαλύτερη ζημιά στο κλίμα
και μακροπρόθεσμα σε πιο
δαπανηρή αντιμετώπιση των
επιπτώσεων
• Οι ευκαιρίες να επωφεληθεί
η ΕΕ από την ανάπτυξη
«καθαρών» τεχνολογιών και την
εξαγωγή τους στον υπόλοιπο
κόσμο θα αυξάνονταν χάρη
στη μεγαλύτερη ζήτηση τέτοιων
προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ

• Οι λιγότερο ευημερούσες χώρες
της ΕΕ θα δυσκολεύονταν
να φτάσουν στο επίπεδο των
πλουσιότερων γειτόνων τους
• Οι χώρες των οποίων οι
οικονομίες κυριαρχούνται από
ενεργοβόρες βιομηχανίες θα
μπορούσαν να προχωρήσουν
σταδιακά στις απαραίτητες
αλλαγές στην οικονομία τους,
ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις
στην οικονομική τους ανάπτυξη αν
δεν απαιτηθεί απ’ αυτές να κάνουν
όσα κι οι άλλες
• Βραχυπρόθεσμα, οι χαμηλότεροι
στόχοι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ
θα βοηθούσαν στην αποτροπή
της «διαρροής διοξειδίου του
άνθρακα» σε άλλα μέρη του
κόσμου

Εντός της ΕΕ, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα
των διαφόρων κρατών μελών να
συμβάλλουν στην επίτευξη των
συνολικών στόχων που τίθενται, και
κάποιες χώρες πρέπει να κάνουν
περισσότερα από άλλες.

• Θα ήταν ευκολότερο για τις
λιγότερο ευημερούσες χώρες της
ΕΕ να φτάσουν στο επίπεδο των
πλουσιότερων γειτόνων τους
• Οι χώρες της ΕΕ των οποίων οι
οικονομίες κυριαρχούνται από
ενεργοβόρες βιομηχανίες θα
μπορούσαν να προχωρήσουν
σταδιακά στις απαραίτητες
αλλαγές στην οικονομία τους,
ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις
στην οικονομική τους ανάπτυξη
• Βραχυπρόθεσμα, οι χαμηλότεροι
στόχοι σε ορισμένες χώρες
της ΕΕ θα βοηθούσαν στην
αποτροπή της «διαρροής
διοξειδίου του άνθρακα» σε άλλα
μέρη του κόσμου

• Η απαλλαγή κάποιων χωρών της
ΕΕ από αυστηρούς στόχους θα
περιόριζε τη συνολική επίδραση
των μέτρων κατά της αλλαγής του
κλίματος
• Το να επιτραπεί σε κάποιες
χώρες της ΕΕ να ρυπαίνουν
περισσότερο από άλλες θα
οδηγούσε βραχυπρόθεσμα σε
μεγαλύτερη ζημιά στο κλίμα και
μακροπρόθεσμα σε πιο δαπανηρή
αντιμετώπιση των επιπτώσεων
• Οι ευκαιρίες να επωφεληθεί η ΕΕ
από την ανάπτυξη «καθαρών»
τεχνολογιών και την εξαγωγή
τους στον υπόλοιπο κόσμο
θα μειώνονταν εξαιτίας της
μικρότερης ζήτησης τέτοιων
προϊόντων σε ορισμένες χώρες
• Μακροπρόθεσμα, θα απέτρεπε
ενδεχομένως τη μετάβαση σε
μια βιομηχανία που βασίζεται σε
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην ΕΕ
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Πώς πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι
που έχουν συμφωνηθεί;
Μια σειρά από μέσα πολιτικής είναι διαθέσιμα για την
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: Μερικά είναι
φθηνότερα και ευκολότερα να εφαρμοστούν, άλλα έχουν
μεγαλύτερη επίπτωση σε ορισμένους τομείς της κοινωνίας, και
κάποια απαιτούν πιο δραστικές αλλαγές στη συμπεριφορά απ’
ό,τι άλλα. Οι αποφάσεις για το ποια μέσα να χρησιμοποιήσει
κανείς πρέπει να ληφθούν αφού ζυγιστούν τα πιθανά οφέλη
και το πιθανό κόστος.
Μερικά επικεντρώνονται στα «θετικά» κίνητρα (ανταμοιβή
όσων λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μειωθούν οι
εκπομπές), ενώ άλλα επικεντρώνονται στην αποθάρρυνση
της «ρυπαίνουσας συμπεριφοράς» επιβάλλονταςς τέλη.
Τα θετικά οικονομικά κίνητρα μπορεί να πάρουν τη μορφή
κυβερνητικών επιδοτήσεων (για παράδειγμα, εκπτώσεις που
χορηγούν οι κυβερνήσεις για αγορά υβριδικών αυτοκινήτων
ή οικονομικών λαμπτήρων) για να ενθαρρύνουν τους
καταναλωτές να αγοράζουν κάποια προϊόντα. Αυτό μπορεί, με
τη σειρά του, να βοηθήσει ώστε να υπάρξει επαρκής ζήτηση
για τα αγαθά αυτά, και να αποκτήσουν έτσι οι εταιρείες τη
δυνατότητα να τα παράγουν πιο φθηνά μέσω των οικονομιών
κλίμακας. Τα μέτρα αποθάρρυνσης των ρυπαινόντων μπορεί
να περιλαμβάνουν «φόρο επί του άνθρακα» στα αγαθά
που εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα (π.χ. καύσιμα) ή στις
ενεργοβόρες βιομηχανικές διαδικασίες.
Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ χρησιμοποιούν
συνήθως μίγμα διαφόρων προσεγγίσεων και μέτρων,
ανάλογα με τα ακριβή χαρακτηριστικά των οικονομιών τους.
Σε μερικές περιπτώσεις, όμως, δεσμεύονται ήδη από τους
νόμους με τους οποίους έχουν συμφωνήσει σε επίπεδο ΕΕ
σχετικά με την ανάληψη ορισμένων δράσεων (βλ. ανωτέρω,
στην ενότητα για το τι έχει κάνει έως τώρα η ΕΕ), και συνεπώς
έχουν μικρό περιθώριο ελιγμών.
Ένα από τα στοιχεία στα οποία εστιάζεται επί του παρόντος
η προσοχή είναι η ενεργειακή απόδοση, δηλ. το να
χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που αγοράζουν οι πολίτες,
ο τρόπος που ταξιδεύουν, τα σπίτια και οι χώροι εργασίας
τους από μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ώστε να
μπορέσουν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας χωρίς
δραματικές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους (για παράδειγμα,
οδηγώντας αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν λιγότερα καύσιμα
ή μονώνοντας τα σπίτια τους).
Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι ποιος πληρώνει γι’ αυτές
τις βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης: οι κυβερνήσεις
μέσω επιδοτήσεων και χρηματοδότησης της έρευνας
και τεχνολογίας για τις καθαρές τεχνολογίες, κλπ.; Οι
εταιρείες μέσω υποχρέωσης συμμόρφωσης με αυστηρές
προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που ισχύουν σε
ολόκληρη την ΕΕ; Ή οι καταναλωτές μέσω νόμων που τους
επιβάλλουν να αγοράζουν πιθανώς πιο ακριβά προϊόντα
ενεργειακής απόδοσης ή να πληρώνουν για βελτιώσεις
ενεργειακής απόδοσης στα σπίτια τους;
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Πολλοί, όμως, υποστηρίζουν ότι μόνο η βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης μάλλον δεν θα είναι αρκετή για να
επιτύχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών που έχει θέσει
η ΕΕ.
Μερικοί υποδεικνύουν ότι θα χρειαστούν σκληρότερα μέτρα
για να μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας. Ένα τέτοιο μέτρο
θα μπορούσε να είναι ο περιορισμός, δηλ. ο καθορισμός ορίου
στην κατανάλωση συγκεκριμένων πηγών ενέργειας ή στην
ποσότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν οι πολίτες πριν να πρέπει να το πληρώσουν
πολύ ακριβότερα. Αυτό μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα,
καθορισμό ορίου στην ποσότητα βενζίνης που μπορούν
να αγοράσουν οι οδηγοί σε «κανονική» τιμή, και χρέωση
υψηλότερης τιμής για αγορές που υπερβαίνουν αυτό το όριο.
Αυτό είναι ανάλογο με την εισαγωγή ποσοστώσεων χρήσης
ενέργειας, αλλά αφήνει τους χρήστες να αποφασίσουν αν
θέλουν να ξεπεράσουν τις ποσοστώσεις αυτές πληρώνοντας
περισσότερο για να χρησιμοποιήσουν περισσότερο.
Ένα από τα βασικά μέσα πολιτικής που χρησιμοποιούνται
στη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος είναι οι λεγόμενοι
αγορακεντρικοί μηχανισμοί. Το
σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας (ΣΕΔΕ), για παράδειγμα, δημιουργεί μια αγορά
στην οποία οι εταιρείες μπορούν να αγοράσουν και να
πουλήσουν το δικαίωμα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
Το ΣΕΔΕ καλύπτει σχεδόν 12.000 εγκαταστάσεις στην
ΕΕ (όπως μονάδες παραγωγής σιδήρου, χάλυβα και
ηλεκτρισμού, τσιμεντοβιομηχανίες και χαρτοβιομηχανίες)
που αντιπροσωπεύουν σχεδόν τις μισές από τις συνολικές
εκπομπές της ΕΕ. Αυτές οι εκπομπές περιορίζονται και
γίνονται αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών
μελών στο πλαίσιο συστήματος δικαιωμάτων. Εάν κάποιες
βιομηχανίες που είναι υπεύθυνες για εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα θέλουν να υπερβούν τα δικαιώματά τους, μπορούν
να αγοράσουν «πιστώσεις εκπομπών» από άλλους, οι οποίοι
μπορούν να κερδίσουν χρήματα πουλώντας τα δικαιώματα
που δεν χρειάζονται.
Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν και οι δύο να μειώσουν
τις εκπομπές τους με την εισαγωγή μέτρων ενεργειακής
απόδοσης και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
όσοι έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα εκπομπών προκειμένου
να εξοικονομήσουν χρήματα μειώνοντας την ποσότητα
των πιστώσεων που χρειάζεται να αγοράσουν, και όσοι
έχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα εκπομπών προκειμένου
να κερδίσουν χρήματα μειώνοντας ακόμη παραπάνω
τις εκπομπές τους ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν
περισσότερες πιστώσεις.
Ένα βασικό ερώτημα εδώ είναι τι πρέπει να γίνει με τα χρήματα
που συγκεντρώνονται με το σύστημα αυτό όταν οι πιστώσεις
πωλούνται μέσω δημοπράτησης. Ορισμένοι υποστηρίζουν
ότι εναπόκειται στις κυβερνήσεις να αποφασίσουν πώς
θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν, κάποιοι λένε ότι τα χρήματα
πρέπει να επιστρέψουν με κάποια μορφή στη βιομηχανία,

Η έννοια της «τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα» (απόδοση μιας οικονομικής αξίας στις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου που απορρέουν από την ανθρώπινη
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ενώ άλλοι πάλι επιμένουν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για να συμβάλουν στο κόστος ανάπτυξης νέων, «καθαρών»
τεχνολογιών και να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

δραστηριότητα, ώστε να δημιουργηθεί κίνητρο για μείωση
των εκπομπών) είναι θεμελιώδης του Συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Υπάρχουν,
όμως, διαφωνίες ως προς το κατά πόσον η τιμή των
δικαιωμάτων πρέπει να καθορίζεται από την αγορά (δηλ. να
αποφασίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση) ή από τους
υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Πίνακας 7. Τι πολιτικές θα έπρεπε να ακολουθήσει η ΕΕ για να επιτύχει τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί;
Επιλογή πολιτικής

Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
επενδύοντας στην ενεργειακή
απόδοση

• Αυτό θα οδηγούσε σε ταχέα
κέρδη για τους καταναλωτές
και τη βιομηχανία (μέσω της
διαθεσιμότητας προϊόντων με
μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
και φθηνότερων λογαριασμών
ενέργειας), γεγονός που θα
εξισορροπούσε το κόστος των
απαραίτητων επενδύσεων
• Δεν θα απαιτούσε σημαντικές
αλλαγές στον τρόπο ζωής των
ανθρώπων
• Η ΕΕ θα μπορούσε να αναπτύξει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε
τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης
• Η ανάπτυξη προϊόντων
ενεργειακής απόδοσης και ο
καθορισμός αυστηρότερων
προδιαγραφών ενεργειακής
απόδοσης για τα σπίτια και τους
χώρους εργασίας θα δημιουργούσε
θέσεις εργασίας και θα ενίσχυε την
οικονομική ανάπτυξη

• Η συμμόρφωση με αυστηρότερες
προδιαγραφές ενεργειακής
απόδοσης θα συνεπαγόταν
μεγάλο και δαπανηρό βάρος για τη
βιομηχανία της ΕΕ
• Μερικές εταιρείες ή βιομηχανίες
μπορεί να αποφασίσουν τη
μετεγκατάστασή τους σε χώρες
εκτός ΕΕ, όπου οι προδιαγραφές
ενεργειακής απόδοσης είναι
χαμηλότερες, καταστρέφοντας έτσι
θέσεις εργασίας στην ΕΕ
• Η συμμόρφωση με αυστηρότερες
προδιαγραφές ενεργειακής
απόδοσης θα ήταν πολύ δαπανηρή
για τους καταναλωτές
• Την περίοδο της οικονομικής
ύφεσης, οι κυβερνήσεις, η
βιομηχανία και οι καταναλωτές δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα
να πληρώσουν για τις βελτιώσεις
ενεργειακής απόδοσης που
απαιτούνται ώστε να σημειωθεί
σημαντική πρόοδος

Επένδυση στις τεχνολογίες που
στοχεύουν στη «δέσμευση και
αποθήκευση» των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου (που προκαλούνται
κυρίως από τον άνθρακα)

• Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα
είχε σημαντικά οφέλη για τις
ενεργοβόρες βιομηχανίες,
μειώνοντας τις επιπτώσεις των
δραστηριοτήτων τους χωρίς
να χρειάζεται να μειώσουν τις
εκπομπές τους
• Θα μπορούσε να συμβάλει στην
αποτροπή της μετεγκατάστασης
των ενεργοβόρων βιομηχανιών σε
χώρες όπου οι κανονισμοί για την
αλλαγή του κλίματος είναι λιγότερο
αυστηροί

• Μακροπρόθεσμα, η αποθήκευση
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για
το περιβάλλον εξαιτίας του κινδύνου
διαρροής
• Η απαιτούμενη τεχνολογία είναι
ακριβή
• Ποιος θα πληρώσει γι’ αυτήν;
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το
εισόδημα που δημιουργείται από
πρωτοβουλίες όπως το σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου πρέπει
να δαπανηθεί στην ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
αντί στην αποθήκευση απλώς των
εκπομπών
• Μπορεί να πάρει πολύ καιρό
να εφαρμοστεί η απαιτούμενη
τεχνολογία
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Επιχειρήματα υπέρ

Επιχειρήματα κατά

Μείωση των εκπομπών αερίου του
θερμοκηπίου επενδύοντας στην
πυρηνική ενέργεια

• Θα προσέφερε μεσοπρόθεσμη
λύση, γιατί η παραγωγή
περισσότερης πυρηνικής ενέργειας
θα μπορούσε να συμβάλει
στην κάλυψη των αυξανόμενων
ενεργειακών αναγκών της
Ευρώπης
• Η πυρηνική ενέργεια είναι
«καθαρή» πηγή ενέργειας, γιατί δεν
παράγει εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα (αν και κάποιες εκπομπές
δημιουργούνται από την ανέγερση
πυρηνικών σταθμών, την εξόρυξη
και επεξεργασία ουρανίου, κλπ.).
• Θα μείωνε την εξάρτηση της
ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα που
εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ
• Η επένδυση στην πυρηνική
ενέργεια θα μπορούσε να
δημιουργήσει εξειδικευμένη γνώση
σ’ αυτόν τον τομέα, την οποία θα
μπορούσε να εξαγάγει η ΕΕ
• Η πυρηνική ενέργεια μπορεί
να αποτελέσει σταθερή πηγή
ενέργειας σε προσιτές τιμές
για τους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις

• Η κοινή γνώμη σε πολλές χώρες της
ΕΕ αντιτίθεται έντονα στην πυρηνική
ενέργεια, καθώς εκφράζονται
ανησυχίες για τις επιπτώσεις της
στην ασφάλεια, την υγεία και το
περιβάλλον
• Δεν υπάρχει συμφωνία για το
πώς να κατανεμηθούν τα βάρη
στα κράτη μέλη της ΕΕ π.χ. για
την αντιμετώπιση των πυρηνικών
αποβλήτων
• Η πυρηνική ενέργεια θα γίνει τελικά
πηγή ενέργειας σε ανεπάρκεια,
εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης των
πρώτων υλών που χρειάζονται για
την παραγωγή της
• Θα πάρει πολύ χρόνο να
κατασκευαστούν οι απαραίτητοι
πυρηνικοί σταθμοί κλπ. για να
αυξηθεί η παραγωγή στα επίπεδα
που απαιτούνται για να καλυφθεί η
αυξανόμενη ζήτηση
• Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι
φθηνή επιλογή αν ληφθεί υπόψη
το ενδεχομένως υψηλό κόστος
παροπλισμού των παλαιών
πυρηνικών σταθμών, η αντιμετώπιση
των πυρηνικών αποβλήτων και η
τυχαία απελευθέρωση ακτινοβολίας

Μείωση των εκπομπών επενδύοντας
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(αέρας, ήλιος, βιοκαύσιμα)

• Οι εκπομπές θα μπορούσαν να
μειωθούν χωρίς να χρειάζονται
περικοπές στην κατανάλωση
ενέργειας, γιατί οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας είναι «καθαρή»
πηγή ενέργειας
• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
μπορούν να παραχθούν τοπικά και
να μειώσουν την εξάρτηση της ΕΕ
από την εισαγόμενη ενέργεια
• Το κόστος των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας θα πέσει καθώς
θα αυξάνεται η ζήτηση
• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
είναι ασφαλέστερες από την
πυρηνική ενέργεια
• Η ανάπτυξη ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας δημιουργεί
θέσεις εργασίας και ενισχύει
την οικονομική ανάπτυξη, και
θα μπορούσε να δώσει στην
ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην ανάπτυξη και εξαγωγή της
απαραίτητης τεχνολογίας

• Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
δεν μπορεί να παραχθεί σε επαρκείς
ποσότητες ώστε να καλύψει μόνη της
τις αυξανόμενες ανάγκες ενέργειας
της ΕΕ
• Η τεχνολογία δεν είναι αρκετά
ανεπτυγμένη, και υπάρχουν
προβλήματα με την αποθήκευση, τα
δίκτυα, κλπ.
• Το κόστος παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ
υψηλό και συνεπώς δεν μπορούμε να
βασιστούμε πολύ σ’ αυτήν
• Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να
παραχθεί με την ίδια ασφάλεια και με
μικρότερο κόστος απ’ ό,τι η ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές.

• Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα άμεση
χρηματική εξοικονόμηση για τους
καταναλωτές
• Δεν απαιτεί καμία επιπρόσθετη
επένδυση σε προϊόντα ενεργειακής
απόδοσης, κλπ.

• Θα απαιτούσε ουσιαστική αλλαγή
στον τρόπο ζωής των ανθρώπων,
και θα μπορούσε να προκαλέσει
εναντίωση στην ανάληψη δράσης για
την καταπολέμηση της αλλαγής του
κλίματος
• Θα οδηγούσε σε επιβράδυνση
της οικονομικής ανάπτυξης και θα
κατέστρεφε θέσεις εργασίας

Χρήση κινήτρων όπως το σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου, οι φόροι και
άλλα χρηματοοικονομικά κίνητρα

• Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει
στην ανάπτυξη εξαιρετικά
μεγάλης ζήτησης για προϊόντα και
τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης
και για νέες πηγές ενέργειας
• Η ανταμοιβή των ανθρώπων για
την «καλή» συμπεριφορά είναι
ισχυρό εργαλείο για να αλλάξουν οι
καταναλωτικές τάσεις
• Τα θετικά μέτρα είναι πιο πιθανόν
να έχουν την υποστήριξη της κοινής
γνώμης για την καταπολέμηση
της αλλαγής του κλίματος
παρά τα αρνητικά μέτρα, όπως
οι υψηλότερες τιμές για την
«υπερβολική» κατανάλωση

• Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να
επενδύουν σε ορισμένες τεχνολογίες,
καθώς η βιομηχανία είναι αυτή που
μπορεί καλύτερα να αποφασίσει πώς
να καλύψει πιο αποτελεσματικά τις
ανάγκες της
• Το λογαριασμό για τη χρηματοδότηση
ορισμένων πρωτοβουλιών θα
χρειαστεί να τον πληρώσουν οι
φορολογούμενοι, είτε το θέλουν είτε
όχι
• Θα ήταν καλύτερα να εστιαστεί
η προσοχή στην «τιμωρία» της
βιομηχανίας αν αποτύχει να
αναλάβει δράση για να μειώσει τις
εκπομπές, καθώς αυτό είναι ένα πολύ
ισχυρότερο κίνητρο

Ο ρυπαίνων πληρώνει

• Αυτό εξασφαλίζει ότι η τιμή ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
αντικατοπτρίζει την επίπτωσή
του/της στο κλίμα, και ότι αυτοί
που προκαλούν περιβαλλοντική
καταστροφή πληρώνουν γι’ αυτήν

• Κάποια τμήματα της βιομηχανίας
μπορεί να αποφασίσουν τη
μετεγκατάστασή τους σε άλλα μέρη
του κόσμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο
«διαρροής διοξειδίου του άνθρακα»
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Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
μειώνοντας την ποσότητα αγαθών
και υπηρεσιών που παράγουμε και
χρησιμοποιούμε
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Η διαφοροποίηση
του ενεργειακού
εφοδιασμού
Εκτός από το να αποφασίσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
ενθάρρυνσης των απαιτούμενων αλλαγών «συμπεριφοράς»
για να μειωθούν οι εκπομπές, οι κυβερνήσεις πρέπει να
αποφασίσουν και πώς θα καλύψουν καλύτερα τις ενεργειακές
ανάγκες της χώρας τους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 80%
της ενέργειας που καταναλώνει η ΕΕ προέρχεται από ορυκτά
καύσιμα – πετρέλαιο (37%), φυσικό αέριο (24%) και άνθρακα
(18%) – ενώ η πυρηνική ενέργεια αντιπροσωπεύει ποσοστό
μεγαλύτερο του 14% και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
6%.
Η δηλωμένη φιλοδοξία της ΕΕ να μεταμορφωθεί σε οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σημαίνει
απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και μετάβαση στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή/και την πυρηνική ενέργεια.
Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο κάτι τέτοιο είναι εφικτό και
σε τι βάθος χρόνου, θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πόσο
εξαρτημένες είναι τώρα οι χώρες από τις βιομηχανίες υψηλής
έντασης ως προς τον άνθρακα, από το πόσο ανεπτυγμένοι
είναι οι τομείς ανανεώσιμης και πυρηνικής ενέργειας, και
από τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην πυρηνική
ενέργεια.

Ορυκτά καύσιμα
Οι οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ εξαρτώνται επί του
παρόντος σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα,
και η καύση ορυκτών καυσίμων αντιστοιχεί στο 90% περίπου
των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Η ΕΕ εξαρτάται
επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αυτών των
καυσίμων για να καλύψει τις ανάγκες της: 60% του φυσικού
αερίου της, 90% του πετρελαίου της και 50% του άνθρακά
της.
Και οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν κίνητρο εντός της
ΕΕ για ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, καθώς
και νέων τεχνολογιών για να μειωθεί το επίπεδο ρύπων που
εκλύονται στην ατμόσφαιρα από τα ορυκτά καύσιμα, όπως
η «δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα» (CCS). Ορισμένοι,
όμως, υποστηρίζουν ότι οι τεχνολογίες αυτού του είδους
είναι ακριβές, κι ότι το περιβαλλοντικό τους όφελος δεν είναι
σαφές, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσει πίσω
στην ατμόσφαιρα ο άνθρακας που αποθηκεύεται υπογείως.
Παρόλο που οι πόροι ορυκτών καυσίμων μειώνονται, δεν
υπάρχει άμεση έλλειψη, και επί του παρόντος η παραγωγή
τους είναι σχετικά φθηνή σε σύγκριση με άλλες πηγές
ενέργειας. Όμως, επειδή η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας
αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον, η τιμή των
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ορυκτών καυσίμων αναμένεται μακροπρόθεσμα να αυξηθεί
καθώς οι πόροι γίνονται όλο και σπανιότεροι.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μια εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα είναι οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αποτελούν «καθαρή»
πηγή ενέργειας γιατί παράγονται από φυσικές πηγές, όπως ο
ήλιος, ο αέρας και το νερό.
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αυξήσει στο 20% έως το 2020 το
ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως προς τη
συνολική χρήση ενέργειας. Όμως, εναπόκειται στο κάθε
κράτος μέλος της ΕΕ ξεχωριστά να αποφασίσει πώς θα
το κάνει αυτό και ποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
να χρησιμοποιήσει. Μερικά κράτη έχουν ήδη αφιερώσει
σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, ενώ άλλα όχι.
Αυτοί που είναι υπέρ της πολύ μεγαλύτερης εστίασης στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποστηρίζουν ότι όχι μόνο
μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, αλλά και να βοηθήσουν να μειωθεί η
εξάρτηση της ΕΕ από την εισαγόμενη ενέργεια.
Μερικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επί
του παρόντος σχετικά ακριβές να παραχθούν, αλλά οι
αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές των ορυκτών καυσίμων
προβλέπεται να μειώσουν το σχετικό κόστος, και η μεγαλύτερη
ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να
τις κάνει φθηνότερες μακροπρόθεσμα, καθώς η μαζική
παραγωγή μειώνει το «κόστος ανά μονάδα». Υποστηρίζουν
επίσης ότι η τεχνολογία που απαιτείται για μεγιστοποίηση
των δυνατοτήτων τους έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία
χρόνια, και θα συνεχίσει να βελτιώνεται.
Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε επαρκείς ποσότητες
για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης, δεν
μπορούν να αποθηκευθούν εύκολα, ενώ η τεχνολογία που
θα βελτιώσει την αποθηκευτική χωρητικότητα δεν είναι ακόμη
διαθέσιμη. Χρειάζονται επίσης βελτιώσεις στο σύστημα
διανομής ορισμένων τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μερικοί επισημαίνουν επίσης ότι ορισμένοι τύποι
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι «πιο καθαροί»
από άλλους, λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπ’ όψιν τις
διακυμάνσεις στις εκπομπές από την κατασκευή και τη
μεταφορά του απαιτούμενου εξοπλισμού παραγωγής τους
και την επίπτωσή τους στην πανίδα και τη χλωρίδα.
Οι διάφοροι τύποι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
Η κατανάλωση υδροηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σταθερά
μεταξύ 1990 και 2005, αντιπροσωπεύοντας το 1,5% της
συνολικής χρήσης ενέργειας στην ΕΕ έως το 2005. Όμως,
η παραγωγή έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια (σε σύγκριση

Η βιομάζα και τα απόβλητα (η μετατροπή φυτικών υλικών,
ζωικών ή δημοτικών αποβλήτων σε καύσιμα) είναι επί του
παρόντος η μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην ΕΕ
και αντιστοιχούσε στο 4,2% της συνολικής χρήσης ενέργειας
το 2005. Χρησιμοποιείται κυρίως για θέρμανση, αλλά μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
Μπορεί να παραχθεί στο εσωτερικό μιας χώρας και είναι
σχετικά εύκολο να αποθηκευθεί, αλλά η καύση βιομάζας
παράγει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και ο έντονος
θερισμός μπορεί να απειλήσει τη χλωρίδα και την πανίδα.
Ωστόσο, η μετατροπή των αποβλήτων σε αέριο που μπορεί
να καεί σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού δύναται να
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών.
Τα βιοκαύσιμα (καύσιμα που παράγονται από φυτά)
αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος περίπου το 1% της
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα μεταφορών της ΕΕ.
Στόχος της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει ότι το 10% των καυσίμων
για τα μέσα μεταφοράς προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, έως το
2020. Τα βιοκαύσιμα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα λόγω των
ανησυχιών ότι μπορεί να αφαιρεθεί γη από τον τομέα της
τροφικής παραγωγής για να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες
καλλιέργειες, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο έλλειψης τροφίμων
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκφράζονται επίσης ανησυχίες
για τις επιπτώσεις τους στα δάση του πλανήτη.
Η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μόνο
το 0,3% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, αλλά αυξάνεται
με ετήσιο ρυθμό περίπου 30% την τελευταία δεκαετία. Η
ΕΕ είναι πρωτοπόρος στην παγκόσμια κατανάλωση και
παραγωγή αιολικής ενέργειας, και παγκόσμιος ηγέτης στην
παραγωγή και τις τεχνολογίες αιολικής ενέργειας. Αυτό δίνει
στο συγκεκριμένο τομέα σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος της
αιολικής ενέργειας παράγεται επί του παρόντος σε παράκτιες
ζώνες, προκαλώντας διαμαρτυρίες για τις αισθητικές του
επιπτώσεις, ειδικά σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι
σημαντικός για την τοπική οικονομία. Σχετικά μικρό μέρος της
αιολικής ενέργειας παράγεται «υπεράκτια» (στο πέλαγος),
αλλά το ποσοστό αυτό πιθανότατα θα αυξηθεί καθώς
βελτιώνεται η τεχνολογία.
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με άλλους τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ), και
εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις της στη χλωρίδα
και την πανίδα. Παράλληλα, υπάρχει έλλειψη τοποθεσιών
ανέγερσης των απαραίτητων μονάδων, κυρίως γιατί η
νομοθεσία της ΕΕ περιορίζει την ανέγερση φραγμάτων, για
περιβαλλοντικούς λόγους. Έτσι, η κατασκευή υδροηλεκτρικών
σταθμών μεγάλης κλίμακας έχει γίνει πιο δύσκολη, και πολλοί
είναι υπέρ της μεγαλύτερης επικέντρωσης στην κατασκευή
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εισαγάγει νόμους για τη χρήση
ηλιακών επίπεδων συλλεκτών στα νέα κτίρια, με στόχο την
αύξηση της ζήτησης, πράγμα που αναμένεται να μειώσει το
κόστος μακροπρόθεσμα.

Πυρηνική ενέργεια
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η παραγωγή περισσότερης
πυρηνικής ενέργειας αποτελεί εν μέρει την απάντηση στην
πρόκληση της αλλαγής του κλίματος, ισχυριζόμενοι ότι οι
πυρηνικοί σταθμοί προκαλούν πολύ λιγότερες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα συνολικά απ’ ό,τι οι παραδοσιακές
μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού. Υποστηρίζουν ότι η
αύξηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας (καθώς και
η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) είναι
ζωτικής σημασίας για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες
της Ευρώπης, ενώ συγχρόνως μειώνονται οι εκπομπές.
Σειρά χωρών (συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας και
του Ηνωμένου Βασιλείου) έχουν αποφασίσει να βασιστούν
περισσότερο στην πυρηνική ενέργεια, τόσο για οικονομικούς
όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους. Υποστηρίζουν ότι
η πυρηνική ενέργεια μπορεί να παραχθεί με ασφάλεια και
μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών, ενώ είναι
επίσης φθηνότερη από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Ορισμένοι θεωρούν επίσης ότι αποτελεί τρόπο μείωσης της
εξάρτησής τους από την εισαγόμενη ενέργεια.
Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι η αύξηση του μεριδίου
της πυρηνικής ενέργειας στη συνολική διαφοροποίηση του
ενεργειακού εφοδιασμού απαιτεί σημαντικές επενδύσεις
στην κατασκευή νέων και αποτελεσματικών μονάδων
παραγωγής ενέργειας, στην ασφάλειά τους και στην παροχή
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων –
και θα πάρει καιρό να δημιουργηθεί το κατάλληλο δυναμικό.
Οι επικριτές εκφράζουν επίσης σοβαρές ανησυχίες για
την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες
τροφοδοτούνται από πυρηνικά δυστυχήματα όπως αυτό
του Τσερνομπίλ στην Ουκρανία το 1986, και το βασικό
ζήτημα του τι κάνει κανείς με τα πυρηνικά απόβλητα.
Επισημαίνουν επίσης ότι ναι μεν η πυρηνική ενέργεια δεν
οδηγεί σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, το πράττει όμως
η ανέγερση πυρηνικών σταθμών, η εξόρυξη ουρανίου που
χρειάζεται για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας κλπ..
Τέλος, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το ουράνιο που απαιτείται
για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας θα γίνει σπανιότερο
καθώς αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση, και επισημαίνουν ότι
η ΕΕ εισάγει σχεδόν όλο της το μετάλλευμα ουρανίου από
χώρες όπως η Αυστραλία. Άλλοι όμως ισχυρίζονται ότι οι
τεχνολογικές εξελίξεις θα μειώσουν τις ποσότητες ουρανίου
που χρειάζονται για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας.

Η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μόνο το
0,04% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες
πηγές, αλλά αυξάνεται σταθερά. Έχει σημαντικές δυνατότητες
ανάπτυξης, ωστόσο η παραγωγή της παραμένει πιο ακριβή
από άλλους τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μερικά
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Ευχαριστίες
Αυτό το ενημερωτικό υλικό συντάχθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής (EPC), μια κορυφαία ομάδα προβληματισμού για
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα στις Βρυξέλλες.
Αναθεωρήθηκε από εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (παρατίθενται παρακάτω) και
σειρά οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα αυτό (επίσης παρατίθενται παρακάτω).
Το κείμενο αναθεωρήθηκε στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλιά τους, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που
παρέχονται είναι ισορροπημένες και αναφέρονται όλα τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά των διαφορετικών προσεγγίσεων πολιτικής.

Πολιτικές ομάδες:

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών (PPE-DE)
Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (PSE)
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE)
Ομάδα των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (VERTS/ALE)
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/ Αριστεράς των Πρασίνων των Βόρειων Χωρών (GUE/NGL)
Ομάδα Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv (UEN)
Ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία (ID)

Οργανώσεις – Έγγραφο για τη μετανάστευση

Business Europe
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ιδιωτικών Οργανισμών Απασχόλησης (European Confederation of Private Employment Agencies,
Eurociett)
Caritas Europa
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ΕΣΣ)
Ομάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής (Migration Policy Group, MPG)
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Migration Policy Institute, MPI)

Οργανώσεις – Έγγραφο για την αλλαγή του κλίματος:
Business Europe
BP Europe
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα (European Climate Foundation)
Clingendael
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IV. Οι στόχοι της πολιτικής των
ευρωπαϊκών κομμάτων1
Τα αποσπάσματα που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο
προέρχονται από τα επίσημα προεκλογικά μανιφέστα των
κομμάτων, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Όλα τα
έγγραφα, οι δηλώσεις και τα δελτία Τύπου που αναφέρονται
ήταν δημοσίως διαθέσιμα στους επίσημους δικτυακούς
τόπους των κομμάτων. Η λήψη του υλικού και η πρόσβαση
σε όλους τους δικτυακούς τόπους πραγματοποιήθηκαν
μεταξύ 2-5 Μαρτίου 2009. Αυτή η ενότητα συντάχθηκε από
τον Stefano Braghiroli (Πανεπιστήμιο της Σιένα) και τον
Alfredo Zucchi, (Πανεπιστήμιο της Σιένα), σε συνεργασία με
τον Hermann Schmitt (Πανεπιστήμιο του Μάνχαιμ).

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (EPP)
Το EPP προτείνει «καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης σε επίπεδο ΕΕ, με αφετηρία τις ανάγκες,
τη δυνατότητα και τις προτεραιότητες κάθε κράτους
μέλους». Κατά συνέπεια, η ΕΕ πρέπει: να παγιώσει μια
δίκαιη αλλά αυστηρή πολιτική για την επιστροφή των
παράνομων μεταναστών» (σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά
με την επιστροφή που το EPP «υποστηρίζει πλήρως»), να
«συντονίσει τα συστήματα νομιμοποίησης των κρατών μελών,
συγκεκριμένα μέσω του συστήματος της Μπλε Κάρτας»,
και να «προστατεύσει τις ακτές της ΕΕ με τη δημιουργία
Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής». Στην αγορά εργασίας, το
EPP προτείνει «εφαρμογή της ευρωπαϊκής προτίμησης να
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων στα κράτη μέλη και
να ενθαρρυνθεί η μετανάστευση εντός ΕΕ». [Σημασία στο
Μανιφέστο: ΚΑΠΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ]
ΠΗΓΗ: Μανιφέστο του EPP: Το EPP, Η πλειοψηφία σας
στην Ευρώπη (The EPP, Your majority in Europe). Διατίθεται
στη διεύθυνση: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/
manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_Manifesto.
pdf

«και οι νόμιμοι μετανάστες από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ
προκαλούν ήδη σημαντικά προβλήματα στις κοινωνικές
υπηρεσίες, την υπηρεσία στέγασης και άλλες υπηρεσίες». Υπό
το πρίσμα αυτό, οι βρετανοί συντηρητικοί αντιτίθενται επίσης
στο πρόγραμμα της Μπλε Κάρτας για τους ειδικευμένους
μετανάστες, δεδομένης της έλλειψης «των απαραίτητων
ελέγχων για να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα
όσων απασχολούν παράνομους μετανάστες, και ότι οι
παράνομοι μετανάστες που εντοπίζονται επαναπροωθούνται
στη χώρα προέλευσής τους». Σε σχέση με αυτό, ο
ευρωβουλευτής Philip Bradbourn προσθέτει ότι «πριν από
τις ελλείψεις δεξιοτήτων θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το
κύμα παράνομης μετανάστευσης».
ΠΗΓΗ: Οι αποφάσεις για τη μεταναστευτική πολιτική πρέπει
να είναι θέμα των κρατών μελών – όχι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Immigration policy must be for member states
to decide - not the European Commission) [Δελτίο Τύπου],
Οκτώβριος 2007. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.
conservativeeurope.com/news/426/Immigration-policymust-be-for-member-states-to-decide--not-the-EuropeanCommission.aspx

1

Τα ευρωπαϊκά κόμματα εκπροσωπούν οργανώσεις πολιτικών κομμάτων που
λειτουργούν διεθνικά στην Ευρώπη και που αποτελούνται από εθνικά κόμματα
που συνδέονται μεταξύ τους. Συχνά, οι ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
συνιστούν τον επίσημο εκπρόσωπο ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος στο
Κοινοβούλιο. Σε άλλες περιπτώσεις, εκπροσωπούν μια πολιτική συμμαχία
κάποιων ευρωπαϊκών κομμάτων ή/και εθνικών κομμάτων και ανεξάρτητων

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ2 (Βρετανικό
Συντηρητικό Κόμμα και Tσεχικό
Δημοκρατικό Κόμμα Πολιτών)

πολιτικών προσώπων. Από άποψη μελών, το επίπεδο αντιστοιχίας των δύο
οντοτήτων είναι, συνεπώς, ατελές. Για τα κόμματα που έχουν εγκρίνει ένα
προεκλογικό μανιφέστο, η σημασία ενός δεδομένου τομέα πολιτικής στο κείμενο
έχει υπολογιστεί ως ο λόγος μεταξύ του αριθμού λέξεων που αφιερώνονται σ’
αυτόν το συγκεκριμένο τομέα πολιτικής και στο συνολικό αριθμό λέξεων στο

Σε ό,τι αφορά στις νόμιμες μεταναστευτικές ροές, οι βρετανοί
Συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι «τα κράτη μέλη πρέπει
να διατηρήσουν την ελευθερία να θέτουν τις δικές τους
παραμέτρους ως προς το ποιός θέλουν να εισέλθει και να
εργαστεί στις χώρες τους». Έτσι, ο ευρωβουλευτής Philip
Bradbourn, εκπρόσωπος των Συντηρητικών για θέματα
δικαιοσύνης και εσωτερικές υποθέσεις, δηλώνει ότι ακόμα

μανιφέστο. Η τελική κατάταξη έχει οριστεί ως εξής: 0-5%: Ασήμαντος, 6-10%:
Κάπως σημαντικός, 11-15%: Αρκετά σημαντικός, 16-20%: Σημαντικός, 2125%: Πολύ σημαντικός.
2

Το βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα και το Tσεχικό Δημοκρατικό Κόμμα Πολιτών
(ODS) δεν συνδέονται με καμία ομοσπονδία ευρωπαϊκών κομμάτων. Ωστόσο,
συνεργάζονται στενά σε διμερή βάση στο πλαίσιο των Ευρωπαίων Δημοκρατών
(ED). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες είναι
σύμμαχοι εταίροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) και τα δύο κόμματα
σχηματίζουν ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα (EPP-ED).
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Το PES επικεντρώνεται «στην παγίωση κοινών προδιαγραφών
για τη νόμιμη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
και «την παγίωση Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ένταξη των
μεταναστών βάσει ίσων δικαιωμάτων και ευθυνών, και
αμοιβαίου σεβασμού». Προκειμένου να συντονιστούν «οι
ευρωπαϊκές προσπάθειες για καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης», το PES προτείνει «να ενισχυθεί η
συνεργασία με τρίτες χώρες» και να εισαχθεί «κοινή Πολιτική
ελέγχου εξωτερικών συνόρων». Αυτές οι δράσεις θα έπρεπε
να συνοδεύονται από «την περαιτέρω ανάπτυξη του ενιαίου
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου». [Σημασία στο Μανιφέστο:
ΚΑΠΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ]
ΠΗΓΗ: Μανιφέστο του PES – Πρώτα ο άνθρωπος: Μια νέα
κατεύθυνση για την Ευρώπη (People First: A New Direction
for Europe). Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.pes.org/
downloads/PES-Manifest_EN.pdf

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
(ELDR)
Το ELDR υποστηρίζει «την εισαγωγή συστήματος «μπλε
κάρτας» της ΕΕ, του οποίου τη διαχείριση θα αναλάβει κάθε
κράτος μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί μετρημένη
οικονομική μετανάστευση προς όφελος των πολιτών της
ΕΕ». [Σημασία στο Μανιφέστο: ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ]
ΠΗΓΗ: Μανιφέστο του ELDR – Οι 15 προτεραιότητες
των Φιλελευθέρων για τις ευρωεκλογές, Οκτώβριος 2008
(European Liberals’ top 15 for EP elections, October 2008).
Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.eldr.org/pdf/manifeste/
eldr-manifeste-electoral-en.pdf

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ (EGP)
Το EPG αντιτίθεται «στη νοοτροπία πολιορκίας του
‘Οχυρού Ευρώπη’» και θεωρεί ότι « η μετανάστευση
αποτελεί ευκαιρία». Συστήνει «θετικές πολιτικές που θα
επιτρέπουν στους ανθρώπους […] να έρχονται εδώ νόμιμα
και αποτελεσματικά […] με ίσα δικαιώματα και ίση αμοιβή,
καθώς και με τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας».
Σύμφωνα με τους Πράσινους, «οι άνθρωποι που αναζητούν
άσυλο στην Ευρώπη αξίζουν καλύτερη μεταχείριση». Οι
Πράσινοι αντιτίθενται συνεπώς στα «μέτρα καταπίεσης
για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών» και την
«απάνθρωπη ή ξενοφοβική νομοθεσία». Οι Ευρωπαίοι
Πράσινοι προτείνουν πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
των χωρών της ΕΕ «για την καταπολέμηση της απαράδεκτης
εμπορίας ανδρών, γυναικών και παιδιών». [Σημασία στο
Μανιφέστο: ΚΑΠΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ]

A deliberative polity-making project

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
(PES)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Η Ευρωπαϊκή Αριστερά «ζητεί ενίσχυση του δικαιώματος των
μεταναστών να εργάζονται οπουδήποτε ζουν στην ΕΕ – ένας
νόμος για τη μετανάστευση θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα
συμφέροντα των μεταναστών και όχι στα συμφέροντα των
εταιρειών που αναζητούν φθηνή εργασία, αναγκάζοντας
εκατομμύρια μετανάστες να εργάζονται στη μαύρη αγορά».
Για το λόγο αυτό «απορρίπτει οποιουσδήποτε νόμους της
ΕΕ που επιβάλλουν απέλαση, και συγκεκριμένα την ‘Οδηγία
σχετικά με την επιστροφή’». Επιπλέον, διατείνεται πως «η
ΕΕ πρέπει να κλείσει τις φυλακές κράτησης». Για χάρη μια
«κοσμοπολίτικης ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Αριστερά απορρίπτει
το ήδη υπάρχον σύστημα FRONTEX για τον έλεγχο των
συνόρων, και ζητεί απόρριψη όλων των σχεδίων εφαρμογής
του ‘Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο’». [Σημασία
στο Μανιφέστο: ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ]
ΠΗΓΗ: Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Μαζί για
την αλλαγή στην Ευρώπη! Διατίθεται στη διεύθυνση: www.
european-left.org/english/news/electoral_platform

Ανεξαρτησία και Δημοκρατία
Η ομάδα IND/DEM αντιτίθεται έντονα σε οποιαδήποτε
περαιτέρω ανάμιξη της ΕΕ στην αντιμετώπιση της
μετανάστευσης. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Nigel
Farage, συμπρόεδρο της ομάδας IND/DEM στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, «Αφετηρία των προβλημάτων μας
είναι
ακριβώς η φαλκίδευση της βασικής εξουσίας του έθνουςκράτους να εφαρμόζει τη δική του μεταναστευτική πολιτική.
Αυτή η εξουσία πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως». Σε σχέση
με τη νόμιμη μετανάστευση, η ομάδα IND/DEM ισχυρίζεται
ότι σε ό,τι αφορά «στα ευρωπαϊκά έθνη, [...] τα έθνη πάντα
επωφελούνται από το σωστό βαθμό μετανάστευσης, και ότι
αυτός ο βαθμός μπορεί να είναι υψηλότερος απ’ ό,τι συνήθως,
δεδομένης της υπογεννητικότητας στην Ευρώπη».
ΠΗΓΗ: Συνέντευξη με τον Nigel Farage και τον Johannes
Blokland, EUWatch τ. 4, Δεκ. 2006/Ιαν. 2007. Διατίθεται στη
διεύθυνση
http://indemgroup.org/fileadmin/user_upload/
groupdocs/euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

ΠΗΓΗ: Μανιφέστο του EGP – Μια νέα πράσινη συμφωνία για
την Ευρώπη (A Green New Deal for Europe). Διατίθεται στη
διεύθυνση http://europeangreens.eu/menu/egp-manifesto/
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ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (EPP)
Το EPP υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να «διατηρήσει τη διεθνή
πρωτοκαθεδρία στο θέμα της αλλαγής του κλίματος και να
προωθήσει το διεθνή διάλογο προκειμένου να ληφθεί έως
το τέλος του 2009 στην Κοπεγχάγη απόφαση για συμφωνία
σχετικά με την περίοδο μετά το 2012». Εντός των συνόρων
της, η ΕΕ πρέπει: «να προχωρήσει με την εφαρμογή του
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου3 με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων
βιομηχανικών κλάδων, αλλά καθορίζοντας εφικτά κατώτατα
όρια προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή διοξειδίου
του άνθρακα», «να καθορίσει στόχους συγκεκριμένους
για κάθε τομέα, ώστε τα κράτη μέλη να αφιερώσουν στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ποσοστό τουλάχιστον 20%
της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού στην
ΕΕ έως το 2020», να προωθήσει την πυρηνική ενέργεια
«καθώς αυτή μπορεί να συμβάλει στη δέσμευση μείωσης
των αερίων του θερμοκηπίου» – με την προϋπόθεση ότι «οι
πυρηνικοί σταθμοί ανταποκρίνονται στις υψηλότερες δυνατές
προδιαγραφές ασφαλείας». [Σημασία στο Μανιφέστο: ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ]
ΠΗΓΗ: Μανιφέστο του EPP Το EPP, Η πλειοψηφία σας
στην Ευρώπη (The EPP, Your majority in Europe). Διατίθεται
στη διεύθυνση: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/
manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_Manifesto.
pdf

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Βρετανικό
Συντηρητικό Κόμμα και Tσεχικό
Δημοκρατικό Κόμμα Πολιτών)
Οι Τσέχοι Συντηρητικοί θεωρούν την υπερθέρμανση του
πλανήτη και συγκεκριμένα «την υπερβολική παραγωγή
διοξειδίου του άνθρακα σοβαρό πρόβλημα». Ωστόσο,
«το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει εαυτόν μερικούς πολύ
φιλόδοξους στόχους», που, σύμφωνα με το ODS, «συχνά
είναι ανέφικτοι». Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Miroslav
Ouzký, Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, το πρόβλημα οφείλεται
σε ένα προφανές παράδοξο: «Αν θέσουμε πολύ υψηλό στόχο
για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα κράτη
μέλη δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν αυτό το στόχο. Αν δεν
συμπεριλάβουμε την πυρηνική ενέργεια στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, τότε οι χώρες με ευνοϊκή γεωγραφική
θέση θα έχουν προφανές πλεονέκτημα». Με άλλα λόγια,
«Παρόλα τα μειονεκτήματά της, η πυρηνική ενέργεια είναι επί
του παρόντος η μόνη πραγματική εναλλακτική λύση στους
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς».

ΠΗΓΗ: Μπορεί η Ευρώπη να σταματήσει την αλλαγή του
κλίματος; (Can Europe stop climate change?) Διατίθεται στη
διεύθυνση http://www.europeanreform.eu/can-europe-stopclimate-change/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
(PES)
Οι ευρωπαίοι Σοσιαλιστές υποστηρίζουν την επίτευξη «νέας
παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα για την περίοδο μετά το
2012» που στοχεύει στον προσδιορισμό «ενός παγκόσμιου
στόχου της τάξεως του 30% για τις μειώσεις των εκπομπών
έως το 2020». Το PES προτείνει δημιουργία «παγκόσμιου
φόρουμ για την ενέργεια και την ανάπτυξη» και «την αύξηση
της υποστήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε
να καταπολεμήσουν […] την αλλαγή του κλίματος». Το PES
υποστηρίζει ότι τα «βιοκαύσιμα μπορούν να βοηθήσουν […],
αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της παραγωγής
τροφίμων». Σύμφωνα με τους σοσιαλιστές, «είναι θέμα του
κάθε κράτους μέλους να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει
πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, […] ο έλεγχος των υφιστάμενων
και των νέων πυρηνικών σταθμών πρέπει να συντονιστεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο». [Σημασία στο Μανιφέστο: ΚΑΠΩΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ]
ΠΗΓΗ: Μανιφέστο του PES – Πρώτα ο άνθρωπος: Μια νέα
κατεύθυνση για την Ευρώπη (People first. A New Direction
for Europe). Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.pes.org/
downloads/PES-Manifest_EN.pdf

3

Tο θέμα αυτό θίγεται στο ενημερωτικό υλικό, στην ενότητα «Πώς πρέπει να
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί;».
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Κατά την άποψη των Φιλελευθέρων «η Ευρώπη πρέπει να
γίνει μια αποτελεσματική οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, αποτελώντας παγκόσμιο πρωτοπόρο
στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και στους δημιουργικούς μηχανισμούς της αγοράς».
Συγχρόνως, το ELDR προτείνει «μειωμένα διοικητικά βάρη»
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και «κίνητρα τόνωσης των
επενδύσεων σε τεχνικές ενίσχυσης μιας δυνατής οικονομίας
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα». Το ELDR
θέλει «την ενσωμάτωση των πολιτικών περιβάλλοντος και
ενέργειας με βάση την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, και την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος». Το ELDR προωθεί
«μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
[…] για να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση για την έρευνα
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων
των αειφόρων βιοκαυσίμων νέας γενιάς». [Σημασία στο
Μανιφέστο: ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ]
ΠΗΓΗ: Μανιφέστο του ELDR – Οι 15 προτεραιότητες
των Φιλελευθέρων για τις ευρωεκλογές, Οκτώβριος 2008
(European Liberals’ top 15 for EP elections, October 2008).
Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.eldr.org/pdf/manifeste/
eldr-manifeste-electoral-en.pdf

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ (EGP)
Οι Πράσινοι θέλουν να διαδραματίσει η Ευρώπη
πρωταγωνιστικό ρόλο «στη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας κατά 20% έως το 2020» και προτείνουν «να
δεσμευθεί η ΕΕ για μειώσεις εκπομπών της τάξεως του 40%
τουλάχιστον έως το 2025 και 90% έως το 2050». Το EPG
υιοθετεί «συνδυασμό φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων,
κινήτρων και δημόσιων επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες
και υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία
εκατομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη
[…] σε καιρούς οικονομικής κάμψης». Κατά συνέπεια, «οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να καταλάβουν κεντρική
θέση στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για τον 21ο
αιώνα» μέσω της δημιουργίας μιας «ευρωπαϊκής κοινότητας
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ERENE)», ενώ «η πυρηνική
ενέργεια δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για
την αλλαγή του κλίματος». [Σημασία στο Μανιφέστο: ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ]

A deliberative polity-making project

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
(ELDR)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (EL)
Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, «πιστεύοντας ότι το κλίμα και οι
κοινωνικές υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους, υποστηρίζει
την ανάπτυξης μιας νέας διεθνούς συνθήκης σύμφωνα με την
4η έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του
κλίματος, και την τήρηση του σχεδίου δράσης 2007-2009 της
ΕΕ. Επιπλέον, αντιτίθεται «στον περιορισμό του Πρωτοκόλλου
του Κιότο σε ένα σύστημα αγοράς ποσοστώσεων εκπομπών
αέριων ρύπων: χρειάζεται ένα νέο πρότυπο βασισμένο
στη συνεργασία αντί στον ανταγωνισμό, ξεκινώντας από
τη μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, τη
χρηματοδότηση των καθαρών τεχνολογιών και των πολιτικών
για τη ρύθμιση των κλιματικών αλλαγών». [Σημασία στο
Μανιφέστο: ΚΑΠΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ]
ΠΗΓΗ: Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Μαζί για
την αλλαγή στην Ευρώπη! Διατίθεται στη διεύθυνση: www.
european-left.org/english/news/electoral_platform

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σύμφωνα με την Ομάδα IND/DEM, η σημασία της οφειλόμενης
στον άνθρωπο κλιματικής αλλαγής είναι ακόμη αμφισβητήσιμη
και δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να τη
στηρίζουν. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Graham Booth
(Κόμμα Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου) «λαμβάνοντας
υπόψη τις σημαντικές αμφιβολίες που εκφράζουν χιλιάδες
επιφανείς επιστήμονες (Δήλωση του Μανχάταν, Δήλωση του
Όρεγκον, κλπ.) για ολόκληρη τη θεωρία της ανθρωπογενούς
υπερθέρμανσης του πλανήτη, εκπλήσσει το γεγονός ότι θα
δαπανηθούν περισσότερα χρήματα στην προετοιμασία για
ένα αναπόδεικτο επιστημονικό έργο απ’ ό,τι στην επίλυση
των γνωστών προβλημάτων που συνδέονται με την έλλειψη
ανάπτυξης και την ανεργία».
ΠΗΓΗ: Οι στόχοι για το κλίμα κοστίζουν σε κάθε οικογένεια
σχεδόν 100 λίρες το χρόνο (Climate targets cost every family
nearly £100 pa.). [Δελτίο Τύπου], Ιούλιος 2008. Διατίθεται στη
διεύθυνση http://indemgroup.eu/32/browse/4/news/514/?tx_t
tnews[backPid]=39&cHash=5bf171d6bb

ΠΗΓΗ: Μανιφέστο του EGP – Μια νέα πράσινη συμφωνία
για την Ευρώπη ( A Green New Deal for Europe). Διατίθεται
στη διεύθυνση: http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/

Η αρχική έκδοση-σχέδιο του εγγράφου αυτού συντάχθηκε στα Αγγλικά. Οι μεταφράσεις μπορεί να διαφέρουν.
Οριστικοποιήθηκε στις 31-03-2009.

43

EuroPolis is a project coordinated by Università degli Studi di Siena, Centre for
the Study of Political Change:

In partnership with:

UNIVERSITY
OF OSLO

With the support of :

44

design & printing by Altitude www.altitude.be
empowered by GreenEve www.greeneve.net

Σχετικά με το Deliberative Polling®
Το Deliberative Polling® είναι μία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στην οποία δημοσκοπούνται επιστημονικά δείγματα τόσο
πριν όσοκαι 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

www.europolis-project.eu

