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Περίληψη 

Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ ανέκαμψε κατά το δεύτερο μισό του 2009. 
Ωστόσο, η παραγωγή του 2010 διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα πριν την 
κρίση, ενώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρέμεινε εύθραυστο. Στη δίνη της 
χρηματοπιστωτικής και ακολούθως οικονομικής κρίσης, οι χώρες της ΕΕ βρέθηκαν 
αντιμέτωπες με διογκούμενα οικονομικά ελλείμματα ως αποτέλεσμα του κόστους των 
πακέτων διάσωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, της επεκτατικής δημοσιονομικής 
πολιτικής και της απώλειας φορολογικών εσόδων. Η αποτυχία της ΕΕ να απαντήσει άμεσα 
στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ελλάδα όσον αφορά την αναχρηματοδότηση του χρέους 
της, οδήγησε σε εκτεταμένη κερδοσκοπία ενάντια στο ευρώ και δημιούργησε συνθήκες 
κρίσης μέσα στις οποίες, πρώτα η Ελλάδα, και έπειτα η Ισπανία και η Πορτογαλία 
αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν αυστηρά προγράμματα λιτότητας. Στα τέλη του 2010, η 
Ιρλανδία- η οποία είχε υιοθετήσει σκληρά μέτρα λιτότητας το 2009, αναγκάστηκε να 
συγκατατεθεί στην εφαρμογή ενός ακόμα αυστηρότερου προγράμματος λιτότητας σε 
αντάλλαγμα για την οικονομική στήριξη που δέχθηκε από το Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας της ευρωζώνης.   

Οι δυσκολίες των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας συνδέονται με μια αυξανόμενη 
πόλωση στην ΕΕ και ειδικά στην ευρωζώνη. Για δέκα χρόνια, η Γερμανία ακολούθησε μια 
στρατηγική ανάπτυξης βασισμένη στους χαμηλούς μισθούς δημιουργώντας ένα μεγάλο 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών. Αντίθετα, οι χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης 
συσσώρευσαν τεράστια ελλείμματα ακολουθώντας πολιτικές αποπληθωρισμού. Αν δεν 
αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισορροπίες, η αύξηση του προϊόντος και η αντιμετώπιση της 
ανεργίας στην ΕΕ είναι αδύνατες. Οι αδυναμίες των ελλειμματικών χωρών θα καταλήξουν να 
επιβαρύνουν και τις πλεονασματικές, ενώ η συνέχιση της εφαρμοζόμενης πολιτικής θα 
δημιουργήσει συνθήκες αποπληθωρισμού και διάσπασης της ευρωζώνης.     

Η ανεργία στην ΕΕ αυξήθηκε το 2010 παρότι όχι με τους ρυθμούς αύξησης του 2009, λόγω 
της υπέρβασης της ύφεσης. Η κατάσταση σε αυτό τον τομέα είναι επίσης πολωμένη. Ενώ η 
ανεργία είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε μια ομάδα χωρών και κυρίως στην Ισπανία και τις χώρες 
της Βαλτικής, υπάρχει μια άλλη ομάδα που περιλαμβάνει τη Γερμανία, την Αυστρία και την 
Ολλανδία, όπου η ανεργία είναι πολύ μικρότερη. Στο σύνολο της ΕΕ, η ανεργία είναι 
μεγαλύτερη στους μετανάστες, τους νέους και τα άτομα με μικρότερη μόρφωση. Ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής των προγραμμάτων λιτότητας το 2010, η ανεργία αναμένεται να 
αυξηθεί ακόμα περισσότερο.    

Οι χώρες της ΕΕ φάνηκαν ευάλωτες στην κρίση, εν μέρει λόγω της μείωσης των εσόδων 
λόγω του φορολογικού ανταγωνισμού που παρέσυρε την ιδιωτική και εταιρική φορολόγηση 
τα τελευταία δέκα χρόνια, με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές κυρίως στις χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Υπήρξε επίσης αύξηση του μεριδίου των έμμεσων 
φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα, γεγονός που είχε δυσμενείς συνέπειες για τη 
διανομή του εισοδήματος.  



Η μακροχρόνια υποχώρηση του μεριδίου των μισθών στο εθνικό εισόδημα αντιστράφηκε 
προσωρινά το 2009, αλλά αυτό συνέβη κυρίως λόγω της κατάρρευσης των κερδών. Η 
διασπορά των μισθών συνεχίζει να αυξάνεται σχεδόν παντού, ακόμα και στις Σκανδιναβικές 
χώρες, και είναι ιδιαίτερα αισθητή στη Βρετανία και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Η άνιση αυτή διανομή του εισοδήματος έχει αυξήσει τον κίνδυνο της φτώχειας. 
Συνολικά, 84 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 
Σκανδαλωδώς, τα 19 εκατομμύρια είναι παιδιά. Ταυτόχρονα, τόσο ο αριθμός των πλουσίων, 
όσο και η αξία του πλούτου τους αυξήθηκαν αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη πόλωση 
στο εσωτερικό των χωρών.   

Η Ευρώπη δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει την αποτυχία της Συνόδου της Κοπεγχάγης για 
την κλιματική αλλαγή στα τέλη του 2009. Αν η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη 
διατηρηθεί χαμηλότερα από 2oC, οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να μειωθούν περίπου κατά 
90% μέχρι το 2050 σε σχέση με το 2011.Η καταστροφή της βιοποικιλότητας η οποία 
αποτελεί ανάχωμα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, πρέπει να σταματήσει. Η τυφλή πίστη 
στον εξισορροπητικό ρόλο της τεχνολογίας ανέστειλε τη συζήτηση για δομικές αλλαγές, ενώ 
οι μηχανισμοί της αγοράς απέτυχαν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων. 
Μια ολοένα και αυξανόμενη ροή εκπομπών στο Βορρά, συνοδεύτηκε από «βιοπειρατεία» με 
τη μορφή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι αναπτυγμένες χώρες του Βορρά, οι 
οποίες ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την κλιματική αλλαγή, οφείλουν να πληρώσουν το 
κλιματικό τους χρέος.  

Κριτική της πολιτικής της ΕΕ- Η πολιτική της ΕΕ αναδιαμορώθηκε σε μια περισσότερο 
εθνική βάση. Η κρίση χρέους παρουσιάστηκε ως ελληνικό πρόβλημα, παρότι οι τράπεζες στη 
Βόρεια Ευρώπη βρέθηκαν επίσης εκτεθειμένες ως αποτέλεσμα των μεγάλων δανείων που 
χορήγησαν στις χώρες τηε ευρωπαϊκής περιφέρειας. Η ΕΕ υιοθέτησε ορισμένες 
μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες όμως αποδείχθηκαν ακόμα πιο 
ήπιες και από αυτές των ΗΠΑ. Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός στις εμπορικές 
δραστηριότητες των τραπεζών, ενώ οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που 
λειτουργούν στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να ελέγχονται από εθνικές Αρχές. Την ώρα που οι 
τράπεζες συνεχίζουν να πραγματοποιούν τεράστια κέρδη, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός 
που να αποτρέπει τη χρεοκοπία σημαντικών θεσμών. Οι προτάσεις της αποκαλούμενης 
Βασιλείας III  βασίζονται σε αυξημένη επάρκεια κεφαλαίου για τις τράπεζες, αλλά αυτό θα 
δημιουργήσει θεσμικό αρμπιτράζ και θα κάνει τις τράπεζες πιο εξαρτημένες από τις 
κεφαλαιαγορές.  

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι το μόνο εργαλείο της ΕΕ για το συντονισμό 
της μακροοικονομικής πολιτικής. Είναι ένα εργαλείο εξαιρετικά περιοριστικό και 
ακατάλληλο για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην 
Ευρώπη. Το κάλεσμα για ξεπέρασμα των έκτακτων μέτρων που έλαβαν οι χώρες για την 
αντιμετώπιση της ύφεσης και η επιστροφή σε ελλείμματα μικρότερα του 3% του ΑΕΠ μέχρι 
το 2013 είναι εν πολλοίς αυθαίρετο. Ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε είναι ένας ικανός 
ενιαίος προϋπολογισμός με δυνατότητα μεταφοράς οικονομικών πόρων. Η Γερμανία 
αντιτίθεται στην πρόταση αυτή, ενώ η δική της πρόταση να επωμιστούν μέρος των απωλειών 
οι κάτοχοι ομολόγων οδήγησε σε άμεση αύξηση των επιτοκίων για τις χώρες της περιφέρειας 
και στέρησε από τις πιο αδύναμες χώρες την εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό με τους ίδους 
όρους όπως οι υπόλοιποι ευρωπαίοι εταίροι τους. Αποτυγχάνοντας να δώσει λύση στις 
υφιστάμενες ανισορροπίες, η Γερμανία ασκεί μια ισχυρή περιοριστική επιρροή στην ΕΕ, και 
ειδικά στην ευρωζώνη, παρότι η ίδια είναι από τους περισσότερο ωφελημένους από το ευρώ.  

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση εστιάζει την προσοχή της στη δομική ανεργία 
και γι΄αυτό αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ανεργία που προκύπτει λόγω της φάσης του 
κύκλου. Η πιο πρόσφατη μορφή της, που παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα Ευρώπη 2020, 
στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, αποτελεί όμως οπισθοδρόμηση σε σχέση 
με παλιότερες εκδοχές της: αντικαθιστά την ευελιξία με ασφάλεια με την ενεργητική 
πολιτική για την απασχόληση, ενώ τα ζητήματα φύλου εξαφανίζονται. Τη στιγμή που 



υπάρχουν 6.6 άνεργοι για κάθε θέση εγασίας, η ΕΕ δεν αναγνωρίζει ότι η βασική πηγή της 
ανεργίας είναι η ανεπαρκής συνολική ζήτηση.  

Οι υφιστάμενες διαφορές στην ΕΕ σημαίνουν ότι ορισμένα από τα παλιά κράτη-μέλη 
μπορούν να μειώσουν τη φορολογία ως μέσο για την αντιμετώπιση της ύφεσης, οι χώρες, 
όμως, της Κεντρικής Ευρώπη αναγκάζονται να την αυξήσουν. Σε αντίθεση με την εμμονή της 
στον ποσοτικό στόχο όσον αφορά τα δημόσια ελλείμματα, η ΕΕ απέτυχε πλήρως να 
διαμορφώσει ένα πρόγραμμα φορολογικής εναρμόνισης. Μίλησε ελάχιστα για το πρόβλημα 
της απώλειας εσόδων λόγω της φοροαπαλλαγής, της φοροδιαφυγής και της λειτουργίας 
φορολογικών παραδείσων στην Ευρώπη. Ο ζήλος με τον οποίο επεδίωξεμαζικό δημόσιο 
δανεισμό βρίκσεται σε πλήρη αντίθεση με την αδιαφορία της για την λειτουργία παράκτιων 
παραρτημάτων τραπεζών και παγκόσμιων λογιστικών επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση των 
πελατών τους.  

Το έτος 2010 ανακηρύχθηκε επίσημα ως Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμόυ. Ωστόσο, το νέο στρατηγικό πρόγραμμα της 
Ευρώπης 2020 περιλαμβάνει ένα και μοναδικό στόχο για τη μείωση της φτώχειας: τη μείωση 
του συνολικού αριθμού των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα δεν κάνει καμία 
αναφορά στις πολιτικές με τις οποίες θα επιδιώξει να πετύχει αυτό το στόχο, παρά μόνο 
παραθέτει ένα σύνολο διακηρύξεων που θα βασίζεται στη λεγόμενη «ανοιχτή μέθοδο 
συνεργασίας».  

Το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει επίσης μια αμφιλεγόμενη περιβαλλοντική 
πολιτική. Ενώ περιγράφει διάφορες στρατηγικές, μεταθέτει τις αποφάσεις στο μέλλον. 
Τονίζει τη σημασία του ανταγωνισμού και ταυτόχρονα εκφράζει ανησυχία για το περιβάλλον 
και την υποβάθμιση των φυσικών πηγών. Το σοβαρότερο πρόβλημα, όμως, είναι ότι δεν 
αναγνωρίζει την ανάγκη για δομικές αλλαγές στο μοντέλο της άνευ ορίου οικονομικής 
μεγέθυνσης. Το «πρασίνισμα» της οικονομικής πολιτικής πρέπει να συνδεθεί με 
συγκεκριμένες αναλύσεις και πολιτικές αποφάσεις, αντί να αφεθεί στη ρύθμισή του από τις 
δυνάμεις της αγοράς. Η ΕΕ θέτει ένα σύνολο στόχων για τη μείωση της βιοποικιλότητας 
μέχρι το 2020, δε διασφαλίζει, όμως, ότι αυτή η προτεραιότητα θα επιβληθεί επί της 
αγροτικής και της εμπορικής πολιτικής της. Το φιλόδοξο 7ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Δράσης θα αποτελέσει τη βάση για να τεθούν τα ζητήματα του περιβάλλοντος στη βάση της 
επικρατούσας πολιτικής αντίληψης σε όλους τους τομείς ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής, 
αλλά η οποιαδήποτε εξέλιξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αργοπορεί.  

 

Εναλλακτικές προοπτικές: περισσότερη αλληλεγγύη 

Χρηματοπιστωτικός τομέας- Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να υπόκειται σε 
μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο, να μετακινηθεί από την εμμονή της στη διατήρηση του 
πληθωρισμού στο 2% και να επικεντρωθεί στο στόχο της πλήρους απασχόλησης, τη 
συγκράτηση της αγοραστικής δύναμης και τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 
συστήματος. Το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Συστημικό Κίνδυνο πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ασκεί πολιτικές που να δεσμεύουν τα κράτη-μέλη. Ο έλεγχος των τραπεζών 
πρέπει να ενισχυθεί: αντί να αυξηθεί απλά η κεφαλαιακή επάρκεια, όπως προβλέπει η 
Βασιλεία III, οι τράπεζες πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνονες που να τις 
εμποδίζουν να αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους και να τους διαχέουν στο σκιώδη 
τραπεζικό τομέα. Οι τραπεζικές συναλλαγές εκτός ισολογισμού πρέπει να καταργηθούν. Ο 
δημόσιος τομέας και οι συνεταιριστικές τράπεζες πρέπει να ενισχυθούν με μία τουλάχιστον 
μεγάλη δημόσια τράπεζα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση κοινωνικά και 
οικολογικά ωφέλιμων προγραμμάτων. Οι οίκοι αξιολόγησης πρέπει να τεθούν υπό δημόσιο 
έλεγχο. Ο τραπεζικός δανεισμός στα μεγάλα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge 
funds), τα παράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και τα παράγωγα εκτός χρηματιστηρίου 
πρέπει να απαγορευθεί. Πρέπει να εισαχθεί ένας φόρος στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές 



έτσι ώστε να μειωθεί η επιζήμια κερδοσκοπία και να συγκεντρωθούν πόροι για τον κοινωνικό 
και οικολογικό μετασχηματισμό.    

 

Μακροοικονομική πολιτική- Το απαξιωμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει 
να αντικατασταθεί από μια δέσμευση για την άυξηση της μακροοικονομικής ζήτησης  για την 
προώθηση της πλήρους απασχόλησης. Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα αυτό θα απατήσει την 
ανάπτυξη νέων θεσμών. Οι υπάρχοντες θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της ευρωζώνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη χρηματοδότηση πανευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων. Τα επιτόκια για τους 
ασφαλείς πελάτες είναι ακόμα μικρότερα απ΄ότι πριν την κρίση, αποδεικνύοντας ότι η κρίση 
δημοσίου χρέους δεν είναι γενική. Ένα ευρωομόλογο με την εγγύηση όλων των κυβερνήσεων 
των χωρών της ΕΕ θα σηματοδοτούσε την κοινή δέσμευση για μια συλλογική λύση στη βάση 
της αλληλεγύης. Τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα πρέπει να βασίζονται στη 
συντονισμένη χρήση των εθνικών προϋπολογισμών και να προωθούνται από τις 
πλεονασματικές χώρες. Οι μεταφορά πόρων είναι οικονομικά απαραίτητη για τη διάσωση της 
νομισματικής ένωσης και κοινωνικά αναγκαία για να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή. Η 
ΕΕ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να εγγυηθεί για ένα ποσοστό τουλάχιστον του χρέους των 
κρατών-μελών. Το δημόσιο χρέος που δημιουργήθηκε για τη διάσωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα πρέπει να ανακτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα μέσω ενός φόρου 
περιουσίας.  

Πλήρης απασχόληση και καλές θέσεις εργασίας- Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις κενές 
θέσεις εργασίας και τον αριθμό των ανέργων καταδεικνύει ότι η πολιτική απασχόλησης 
πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι θέσεις αυτές πρέπει να είναι αυτό 
που ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας χαρακτηρίζει “καλές θέσεις εργασίας” και να προωθούν 
την οικολογική βιωσιμότητα και την ισότητα των φύλων. Οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να 
δημιουργούν δουλειές ειδικά για τους νέους ανθρώπους, τους μακροχρόνια άνεργους και 
άλλες ευπαθείς ομάδες. Ένα βασικό συστατικό της πολιτικής απασχόλησης είναι η μείωση 
του χρόνου εργασίας και σαν πρώτο βήμα το ανώτατο όριο του εργασιακού χρόνου πρέπει να 
μειωθεί από 48 σε 40 ώρες την εβδομάδα. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για την αύξηση της 
ηλικίας συνταξιοδότησης πρέπει να ανατραπούν.  

 

Φορολογία και προγράμματα ενάντια στη φτώχεια- Οι φορολογικοί συντελεστές στην 
Ευρώπη πρέπει να εναρμονιστούν ως αντίβαρο. Συγκεκριμένα, ένας ελάχιστος συντελεστής 
ιδιωτικής και εταιρικής φορολόγησης πρέπει να εισαχθεί για να σταματήσει το φαύλο κύκλο 
της κατάρρευσης. Η αύξηση της προοδευτικότητας της φορολογίας και η καταπολέμηση της 
συστηματικής φοροδιαφυγής θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διακιοσύνη. Οι φορολογικοί 
παράδεισοι πρέπει να κλείσουν και το φορολογικό αρμπιτράζ μεταξύ των εταιρειών να 
καταργηθεί. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ενάντια στη 
φτώχεια που στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες (παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, ανέργους) 
και να γίνουν βήματα για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια στους εργαζόμενους. Οι χώρες με τη 
χαμηλότερη παιδική φτώχεια είναι αυτές με την υψηλότερη φορολογία.  

 

Βιώσιμη ανάπτυξη- Μια συντονισμένη προσέγγιση από την πλευρά της ΕΕ και των κρατών 
μελών για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος είναι άμεσα απαραίτητη. Αυτό θα 
βοηθούσε και την προώθηση των διεθνών διαπραγματεύσεων. Χρειάζεται άμεση δράση για 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των αναίτιων μετακινήσεων και του αρνητικού 
αντίκτυπου της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαό ένα ευρύ 
πρόγραμμα διαβούλευσης και εκτεταμένης πολιτικής συμμετοχής έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι θα καταλήξει σε μια ουσιώδη αλλαγή του μοντέλου κατανάλωσης και του τρόπου ζωής. 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης πρέπει να επιστρατευθούν προκειμένου να παρέχουν τους πόρους για την 



πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων. Τα εργαλεία της αγοράς αποδείχθηκαν 
αναξιόπιστα και σπάταλα μέσα για την επίτευξη της οικολογικής βιωσιμότητας. Αντίθετα, 
υπάρχει ανάγκη ισχυρής δημόσιας παρουσίας για την επένδυση σε υποδομές, δημόσιες 
υπηρεσίες και απασχόληση που να στηρίζει την τοπική και περιφερειακή βιωσιμότητα. Το 
επίκεντρο της πολιτικής αυτής πρέπει να είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη που να επιδιώκει τη επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ και των κρατών –μελών. Το πρόγραμμα 
αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδοκαι έξω από τα ισχύοντα όρια δαπανών 
της ΕΕ, ενώ μια ικανή δημόσια υπηρεσία πρέπει να συσταθεί για να εξασφαλίσει την 
εφαρμογή του.  
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