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Περίληψη  

Εισαγωγή  

Η Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) προβλέπεται να εξέλθει από την ύφεση, αν και ορισμένα 

τμήματά της εξακολουθούν να βρίσκονται σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης.  Η ανεργία 

παραμένει εξαιρετικά υψηλή στις χώρες της περιφέρειας της ζώνης του ευρώ, ενώ δεν 

προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική μείωση στο άμεσο μέλλον.  Η εφαρμογή σκληρής 

πολιτικής λιτότητας  έχει διευρύνει την κοινωνική πόλωση στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει 

σε μια διαδικασία βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, η οποία ευνοεί την Γερμανία και τις άλλες 

βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η παραγωγική ικανότητα της Νοτίου Ευρώπης έχει 

εξασθενήσει.  Η κρίση έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των εισοδηματικών 

ανισοτήτων.  Στις περισσότερες χώρες, εκτός εκείνων του πυρήνα της ζώνης του ευρώ, οι 

πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν, ιδιαίτερα στις χώρες της περιφέρειας, καθώς και στην 

Ανατολική Ευρώπη.  Παράλληλα, η θέση της Γερμανίας και των βόρειων χωρών έχει 

ενισχυθεί, ενώ εκείνη των νότιων χωρών έχει εξασθενήσει, πράγμα το οποίο ενισχύεται 

από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της οικονομικής πολιτικής υπαγορεύεται από τις 

Βρυξέλλες.  Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται 

από σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα και αδιαφάνεια, καθώς σημαντικές αποφάσεις 

λαμβάνονται σε συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς λογοδοσία ούτε στα εθνικά 

κοινοβούλια, ούτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες όμως ισχυρά 

επιχειρηματικά λόμπι ασκούν ουσιαστική επιρροή.   Σε ορισμένες χώρες ακροδεξιά – και σε 

μερικές, νέο-φασιστικά – κόμματα κεφαλαιοποιούν τη διευρυνόμενη δυσαρέσκεια έναντι 

της Ε.Ε. και της πολιτικής που εκπέμπουν οι Βρυξέλλες. 

1. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική  

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική ύφεση στην Ε.Ε. αναμένεται να λήξει, η παραγωγή 

παραμένει κάτω από το επίπεδο του 2008 και η κατάσταση παρουσιάζει μεγάλη πόλωση, 

με υψηλή ανεργία και μειωμένους πραγματικούς μισθούς σε πολλές χώρες.  Η οξεία 

χρηματοπιστωτική κρίση έχει ανακοπεί, αλλά το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει 

πολύ ασταθές και οι τράπεζες μείωσαν το δανεισμό το 2013.  Τα ιδιαίτερα περιοριστικά 

μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που ασκούνται σε πολλά κράτη μέλη δυσχεραίνουν την 

επίτευξη των αυστηρών στόχων για το δημοσιονομικό έλλειμμα.  Ενώ η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα σταθεροποίησε τις τράπεζες με δάνεια ύψους περίπου €1 τρις χωρίς 

οποιαδήποτε αίρεση, ο δανεισμός των κυβερνήσεων δεν επιτρέπεται.  Σύμφωνα με την 

απόλυτη προσήλωση της Ε.Ε. στις νεοκλασικές αρχές οικονομικής πολιτικής και θεωρίας, το 

πλήρες βάρος για την προσαρμογή φέρουν οι μισθοί.  Το γεγονός ότι οι πραγματικοί μισθοί 

ήδη μειώνονται σε ορισμένες χώρες ενισχύει τις τάσεις αποπληθωρισμού που επικρατούν 

σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.  Αντί της λιτότητας, η κυβερνητική πολιτική οφείλει να 

επιδιώκει την ενίσχυση της απασχόλησης με την δημιουργία κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

θεμιτών θέσεων εργασίας. 



   

Η αρνητική αναδιανεμητική επίδραση των περικοπών των δημοσίων δαπανών πρέπει να 

διακοπεί και ο δημόσιος τομέας για την υγεία και την εκπαίδευση πρέπει να ενισχυθεί.  Για 

την χρηματοδότηση των δαπανών αυτών πρέπει να αναστραφούν οι φορολογικές 

περικοπές των τελευταίων 20 ετών.  Η δημοσιονομική πολιτική στο ευρωπαϊκό επίπεδο 

πρέπει να αυξηθεί στο όριο του 5% του ΑΕΠ της Ε.Ε. προκειμένου να επιδράσει ουσιαστικά 

στην παραγωγή και την απασχόληση.  Η χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

πρέπει να αναληφθεί από κοινού από την Ε.Ε. με την έκδοση ευρωομολόγων, έτσι ώστε οι 

επενδυτές να μην μπορούν να ασκήσουν πίεση στις πιο αδύναμες χώρες. 

Το υφιστάμενο δημόσιο χρέος σε ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι βιώσιμο.  Δεν μπορεί να 

αποπληρωθεί και, ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου προκειμένου 

να διαχωριστεί το νόμιμο χρέος από εκείνο που πρέπει να ακυρωθεί.  Η αμείλικτη πίεση επί 

των μισθών πρέπει να αντικατασταθεί από την επέκταση των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων.  Η αύξηση των μισθών μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της 

εγχώριας ζήτησης στην Ευρώπη, καθώς και να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη.  Για 

την καταπολέμηση της ανεργίας, και την μείωση της κυριαρχίας της μισθωτής εργασίας στη 

ζωή των πολιτών, η εβδομάδα εργασίας πρέπει να μειωθεί στις 30 ώρες χωρίς μείωση του 

μισθού.   

2. Πολιτική για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις τράπεζες  

Πέντε χρόνια μετά από την πτώχευση της επενδυτικής τράπεζας ‘Lehman Brothers’, η κρίση 

του χρηματοπιστωτικού τομέα και των τραπεζών δεν έχει επιλυθεί.  Στις περισσότερες 

χώρες της Ε.Ε., το τραπεζικό σύστημα παραμένει εύθραυστο παρά τα τεράστια ποσά 

ρευστότητας που διοχέτευσε η Ε.Κ.Τ.  Σε ορισμένες χώρες όπως  η Ισπανία, η κατάσταση 

του τραπεζικού τομέα είναι κρίσιμη.  Τον Ιούνιο 2012, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία 

τραπεζικής ένωσης (ΤΕ) ως διέξοδο από την κρίση.  Παρά την φιλόδοξη οργάνωση, η ΤΕ δεν 

μεταβάλλει το κυρίαρχο τραπεζικό υπόδειγμα της Ε.Ε.   Οι μεταρρυθμίσεις που πρότεινε η 

Εκθεση  Liikanen σχετικά με τη διάρθρωση των τραπεζών στην ουσία ενισχύουν τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες που ασχολούνται με κάθε είδους εργασίες (‘universal banks’), αντί να 

προωθήσουν τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ των εργασιών λιανικής και επενδυτικής 

τραπεζικής.  Επί πλέον, εγείρονται θέματα δημοκρατίας και διακυβέρνησης, δεδομένου ότι 

ο ρόλος της ΕΚΤ ως ενιαίος μηχανισμός εποπτείας των τραπεζών ενισχύεται.  Εξάλλου η ΕΚΤ 

φέρει μέρος της ευθύνης για την έκταση της κρίσης του δημοσίου χρέους στην ευρωζώνη, 

καθώς αρνείται να δανειοδοτήσει απευθείας τις κυβερνήσεις μέσω της πρωτογενούς 

αγοράς κρατικών ομολόγων.  Ο αργός ρυθμός επιβολής των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες 

εμφανίζονται αδύναμες, χειροτερεύει ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδρασης του 

χρηματοπιστωτικού λόμπι, που επιτυχώς καθυστερεί τυχόν ουσιαστικές μεταβολές.  Οι 

ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να έχουν ως σαφή στόχο τον περιορισμό του σχετικού βάρους 

του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στην οικονομία.  Οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες 

πρέπει να απαγορευτούν.  Οι τράπεζες λιανικών εργασιών πρέπει να μην αναμειγνύονται 

με τις αγορές χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αλλά να ασχολούνται με το κύριο αντικείμενό 

τους, τον δανεισμό της εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος οικονομίας.  Η οδηγία 

για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, την οποία πρότεινε η Επιτροπή, 

πρέπει να εφαρμοστεί σύντομα.  Η ΕΚΤ πρέπει να υποβάλλεται σε ουσιαστικό, δημοκρατικό 

έλεγχο και προτεραιότητα να δίδεται σε κοινωνικούς και οικολογικούς σκοπούς.   

3. Η διακυβέρνηση της Ε.Ε.  

Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής Συνθήκης για τη Σταθεροποίηση, το Συντονισμό και τη 

Διακυβέρνηση και οι οδηγίες για τα ‘Δύο πακέτα’ (μέτρων) συνεπάγονται την υποβολή της 

οικονομικής πολιτικής των χωρών της ευρωζώνης σε εκτεταμένο κεντρικό έλεγχο.  Παρά το 

γεγονός ότι οι εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την άσκηση οικονομικής 



   

πολιτικής έχουν μειωθεί σημαντικά, οι εξουσίες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου δεν 

αυξήθηκαν αντίστοιχα.  Η επέκταση χονδροειδών αριθμητικών περιορισμών σχετικά με τις 

δαπάνες και το δανεισμό των κρατών μελών αναμένεται να είναι εξίσου δυσλειτουργική 

στο μέλλον, όσο ήταν και στο παρελθόν.  Οι απλοϊκοί αυτοί κανόνες υποδηλώνουν 

δυσπιστία προς τη δημοκρατία και υπερεκτίμηση της δυνατότητας των αγορών να 

σταθεροποιούν την οικονομική ζωή.  Η ρητορική της ανταγωνιστικότητας που 

χρησιμοποιούν οι ηγέτες της Ε.Ε. για να δικαιολογήσουν μια συνολικά περιοριστική 

προσέγγιση στην οικονομική πολιτική και η άσκηση τεράστιας πίεσης στα πιο αδύναμα 

κράτη μέλη συνηγορούν στον περιορισμό του δημοκρατικού ελέγχου της οικονομίας.  Οι 

νομικοί περιορισμοί της οικονομικής πολιτικής είναι πλέον τόσο αυστηροί, ώστε η 

εφαρμογή πραγματικά εναλλακτικών μέτρων πολιτικής προϋποθέτει την κατάργηση των 

νέων ρυθμίσεων διακυβέρνησης ή τη ρητή υπαγωγή τους σε άλλες προτεραιότητες ως προς 

την απασχόληση, την οικολογική βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.   

4. Φορολογία   

Η οικονομική και πολιτική σημασία της φορολογίας έχει καταστεί περισσότερο εμφανής 

καθώς η κρίση επιδρά όλο και εντονότερα στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών της 

Ε.Ε. και στη ζωή των πολιτών της.  Παγκόσμιες και περιφερειακές οργανώσεις που 

ασχολούνται με ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης και δημοσίων οικονομικών αποκτούν 

ένα διαρκώς διευρυνόμενο ακροατήριο, καθώς αποκαλύπτεται η έκταση της 

φοροδιαφυγής πλούσιων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με παγκόσμιες 

δραστηριότητες.  Αντιδρώντας στην αυξανόμενη οργή των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με 

την φοροδιαφυγή και την αιμορραγία των φορολογικών εσόδων ως αποτέλεσμα της κρίσης 

και της στασιμότητας, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσδίδουν μεγαλύτερη έμφαση στην 

παρεμπόδιση της φορολογικής αποφυγής και στον ‘άδικο φορολογικό ανταγωνισμό’.   

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει εγκρίνει 

σειρά φορολογικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την αύξηση της διαφάνειας στις 

διασυνοριακές φορολογικές υποθέσεις.  Αυτές περιλαμβάνουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση των 

αποταμιεύσεων, την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιριών και, 

εντός της ζώνης του ευρώ, το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.  Παρά το 

γεγονός ότι οι εξελίξεις αυτές είναι θετικές στο συγκεχυμένο τοπίο των ευρωπαϊκών 

φορολογικών συστημάτων, είναι ανεπαρκείς για την παύση του φαινομένου του 

φορολογικού παρασιτισμού (beggar-thy-neighbour taxation), που συνεχίζει να υφίσταται 

κατά την κρίση.  Ομοίως, δεν θα συμβάλουν στην αναστροφή των αυξανόμενων 

εισοδηματικών ανισοτήτων και της φτώχειας στην Ευρώπη.  Μόνο η ριζική εναρμόνιση της 

άμεσης φορολογίας στη βάση της προοδευτικότητας σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., η 

παύση του ενιαίου συστήματος φορολογίας στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης και η σύγκληση των φορολογικών συντελεστών σε επίπεδο Ευρώπης μπορεί να 

εξασφαλίσει την επιβίωση της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη.   

5. Απασχόληση και κοινωνική πολιτική  

Η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση έχουν έντονες κοινωνικές επιπτώσεις 

οπισθοδρόμησης για πολλούς λαούς στην Ευρώπη, ήτοι, υψηλή ανεργία, φτώχεια και 

στέρηση του μέλλοντος για πολλούς νέους ανθρώπους.  Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 

στοιχεία της Ε.Ε., 1 στα 4 άτομα στην Ε.Ε. ζει σε συνθήκες φτώχειας και 1 στους 8 

εργαζόμενους είναι άνεργος.  Το ύψος της ανεργίας των νέων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.  

Για την Ε.Ε. κατά μέσο όρο, 1 στους 4 νέους είναι άνεργος και στις νότιες χώρες, όπως την 

Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, 1 στους 2 ή στους 3.  Η υψηλή ανεργία και η φτώχεια 

έχουν εξασθενήσει τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών και 



   

αυτό αντανακλάται στις όλο και περισσότερο επισφαλείς συνθήκες εργασίας: 1 στις 5 

συμβάσεις εργασίας στην Ε.Ε. δεν αφορά σε μόνιμη θέση εργασίας, ενώ η βραχυπρόθεσμη 

απασχόληση και η μερική απασχόληση χωρίς τη βούληση των εργαζομένων αυξήθηκαν σε 

συνέχεια της κρίσης.   

Η ανταπόκριση της Ε.Ε. απέτυχε  σε διάφορα επίπεδα.  Δεν παρέχει τους απαραίτητους 

πόρους για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας των νέων.  Επίσης, οι 

ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως είναι η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική Πολιτική, δεν στήριξαν τα κράτη μέλη σε μια οικονομική και 

όλο και βαθύτερη κοινωνική κρίση.  Ως άμεσο μέτρο, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να 

εκτιμήσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της περικοπής των δημοσίων δαπανών που 

επέβαλαν στα κράτη μέλη μέσω της πολιτικής λιτότητας.  Για την προστασία των 

εργαζομένων από τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας, τα προγράμματα κοινωνικής 

ασφάλισης πρέπει να επεκταθούν σε όλους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος της 

σύμβασης εργασίας.    Η Ε.Ε. πρέπει επίσης να πάρει την πρωτοβουλία σύστασης 

νομοθετικών προγραμμάτων για την προσαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προς μια 

αγορά εργασίας που μεταβάλλεται με ταχύ ρυθμό.   

6. Βιομηχανική πολιτική  

Η επείγουσα ανάγκη σύστασης ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής αναγνωρίζεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ωστόσο οι προτάσεις της παραμένουν εγκλωβισμένες στο στενό 

πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού, το οποίο αφορά σε βραχυπρόθεσμους στόχους 

λειτουργίας της αγοράς.  Απαιτείται αντίθετα μια εναλλακτική πολιτική, η οποία να συνδέει 

το στόχο της μακροπρόθεσμης βιομηχανικής ανάπτυξης με τον κοινωνικό και  οικολογικό 

μετασχηματισμό.  Η πολιτική αυτή έχει έξι βασικές διαστάσεις:  (1) ένα δημόσιο, 

επενδυτικό σχέδιο κοινωνικής και οικολογικής ανοικοδόμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την ενίσχυση της ζήτησης, (2)  την αναστροφή της απώλειας σημαντικής, βιομηχανικής 

παραγωγικής ικανότητας της Ευρώπης, (3) την άμεση προώθηση νέων, περιβαλλοντικά 

βιώσιμων, οικονομικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, υψηλών δεξιοτήτων και αμοιβής, 

(4) την αναστροφή των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών και την 

ουσιαστική δημόσια στήριξη νέων δραστηριοτήτων στο ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, (5) τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της ‘ασφάλειας’ σε σχέση με 

τον αφοπλισμό, την κοινωνική συνοχή και τη μείωση των ανισοτήτων στην Ε.Ε. και στα 

κράτη μέλη, (6) τη δημιουργία νέων μέσων πολιτικής για τον οικολογικό μετασχηματισμό 

της Ευρώπης.  Συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο της προτεινόμενης βιομηχανικής 

πολιτικής αποτελούν: (α) η προστασία του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, (β) η παραγωγή και διάδοση της γνώσης και της εφαρμογής τεχνολογίας  (ICT και 

διαδικτυακές δραστηριότητες), (γ) η παροχή υγείας, κοινωνικής μέριμνας και ευημερίας, (δ) 

η στήριξη πρωτοβουλιών για την κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμη αντιμετώπιση 

προβλημάτων σχετικά με τη διατροφή, την κινητικότητα, την οικοδόμηση, την ενέργεια, το 

νερό και τα απόβλητα. 

7. Η συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ για το διατλαντικό εμπόριο και τις 

επενδύσεις  

Η Ε.Ε. έχει διαπραγματευτεί πολλές διμερείς εμπορικές συμβάσεις τα τελευταία χρόνια.  

Επί πλέον το 2013 ανακοινώθηκε ότι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αρχίσουν 

διαπραγματεύσεις για μια νέα διμερή σύμβαση, την λεγόμενη Διατλαντική Εμπορική και 

Επενδυτική Εταιρική Συμφωνία (TTIP).  Η προτεινόμενη συμφωνία δεν αποσκοπεί μόνο στη 

μείωση των δασμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εμπορικών μπλοκ της παγκόσμιας 

οικονομίας.  Πρωταρχικός της στόχος είναι η κατεδάφιση και/ή η εναρμόνιση ρυθμιστικών 

κανονισμών σε τομείς όπως είναι η γεωργία, η ασφάλεια τροφίμων, οι τεχνικές 

προδιαγραφές των προϊόντων, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα δικαιώματα 



   

πνευματικής ιδιοκτησίας και οι δημόσιες προμήθειες.  Η απορρύθμιση των επενδύσεων 

επίσης αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση μελετών τη 

διεξαγωγή των οποίων η ίδια παρήγγειλε, θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει την 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ε.Ε.  Ωστόσο, η οικονομική αιτιολόγηση 

της εν λόγω Συμφωνίας εμφανίζεται ανεπαρκής.  Τα οφέλη ως προς το εισόδημα 

εκτιμώνται σε λιγότερο από το 1% του Κοινοτικού ΑΕΠ και θα προκύψουν σταδιακά στη 

διάρκεια μεταβατικής περιόδου 10 ετών.  Η αύξηση της ανεργίας και το κόστος 

προσαρμογής συνεπεία της απορρύθμισης του εμπορίου υποεκτιμώνται ή δεν 

συνυπολογίζονται καθόλου.  Επί πλέον, η εν λόγω απορρύθμιση απειλεί τη δημόσια υγεία, 

τα εργατικά δικαιώματα και την προστασία του καταναλωτή.  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 

για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των επενδυτών και των κρατών ευνοούν τα 

δικαιώματα των επενδυτών σε σχέση με την αυτονομία της δημόσιας πολιτικής.  Η 

Συμφωνία TTIP ουσιαστικά αποτελεί μια κατά μέτωπο επίθεση στις δημοκρατικές 

διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής στην Ε.Ε.  Επειγόντως απαιτείται σημαντική 

αναθεώρηση των προτεινόμενων θεμάτων προς διαπραγμάτευση.  Προς το παρόν, είναι 

πολύ αμφισβητήσιμο κατά πόσο η εμπορική αυτή συμφωνία θα αποφέρει οφέλη για τους 

πολίτες της Ε.Ε.  Η περιεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων, με λεπτομερείς μελέτες πολλών 

κρίσιμων ζητημάτων και η ριζική αναστροφή της υφιστάμενης αδιαφάνειας αποτελούν τα 

αναγκαία πρώτα βήματα για την απαραίτητη δημόσια και δημοκρατική συζήτηση της 

Συμφωνίας  TTIP. 

 

The full text of the EuroMemorandum draws on discussions and papers presented at the 

19th Workshop on Alternative Economic Policy in Europe, organised by the EuroMemo 

Group, from 20-22 September 2013 in London. If you wish to receive the full text of the 

EuroMemorandum 2014 

The deepening divisions in Europe and the need for 

a radical alternative to EU policies 

please send and email to info@euromemo.eu.  

For more information on the EuroMemo Group, please contact us or look up our website at:  

www.euromemo.eu 

 


