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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο της εξέλιξής της.  
Αντιµετωπίζει τέσσερις µεγάλες προκλήσεις, για τις οποίες δεν είναι 
επαρκώς προετοιµασµένη.  Πρώτον, βρίσκεται στο µέσο µιας 
παρατεταµένης περιόδου οικονοµικής στασιµότητας, µε αυξανόµενη 
ανεργία και κοινωνική πόλωση.  Δεύτερον, πρόσθετα σοβαρά 
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα αναµένεται να 
προκύψουν σε σχέση µε τη διεύρυνση.  Τρίτον, η Ε.Ε. έχει ενώπιόν της 
ένα σχέδιο συντάγµατος, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην διαµόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας, 
ενώ, τέταρτον, ισχυρές γεωπολιτικές πιέσεις έχουν οδηγήσει σε σοβαρές 
διαφωνίες και συγκρούσεις παγκοσµίως, καθώς και µεταξύ των χωρών 
µελών της. 
 
Οι απαντήσεις της Ενωσης στις προκλήσεις αυτές είναι παντελώς 
ανεπαρκείς και όχι µόνο δεν επιλύουν τα προβλήµατα αυτά, αλλά σε 
ορισµένες περιπτώσεις, τα επιδεινώνουν.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διατηρεί την περιοριστική κατεύθυνση της οικονοµικής  πολιτικής και επί 
πλέον ενισχύει το νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα της, µε κύµα 
ιδιωτικοποιήσεων και µια ιδιαίτερα στενή προσέγγιση στις έννοιες του 
δηµοσίου συµφέροντος και των δηµοσίων υπηρεσιών.  Το περιοριστικό 
αυτό πλαίσιο αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, 
ενώ δεν επιτρέπει την µε ικανοποιητικό τρόπο αντιµετώπιση των 
πρόσθετων ανισοτήτων και αποκλίσεων, που συνεπάγεται η ένταξη δέκα 
νέων χωρών στην Ε.Ε. 
 
Ο ισχυρός και προοδευτικός ρόλος που καλείται να παίξει η Ε.Ε. στο 
σηµερινό κόσµο των συγκρούσεων και εντάσεων δεν εξασφαλίζεται µε 
την ενίσχυση των στρατιωτικών δοµών, αλλά οφείλει να στηριχθεί στην 
ανάπτυξη ενός δηµοκρατικού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, που 
θα αποτελεί πειστική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο µοντέλο της 
υπερδύναµης µε χαµηλή κοινωνική συνοχή.  Οι ακρογωνιαίοι λίθοι µιας 
πανευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής στην κατεύθυνση αυτή είναι 
η πλήρης απασχόληση, το υψηλό επίπεδο κοινωνικής ευηµερίας, η 
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ισότητα, η περιβαλλοντική βιωσιµότητα και η διεθνής συνεργασία.  Τα 
παρακάτω αποτελούν βασικά στοιχεία µιας τέτοιας στρατηγικής. 
 

1. Η Ε.Ε. πρέπει άµεσα να αποδεχθεί και να θέσει σε εφαρµογή την 
πρόταση για ένα µεγάλο δηµόσιο επενδυτικό πρόγραµµα για τις 
υποδοµές.  Το πρόγραµµα αυτό πρέπει να είναι ίσο µε το 1% του 
ΑΕΠ των 15 κρατών µελών και πρέπει να συµπληρωθεί µε ένα 
αντίστοιχο πρόγραµµα για τα νέα κράτη µέλη.  Η χρηµατοδότησή 
του µπορεί να προέλθει απο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 
2. Στη συνέχεια, η Ε.Ε. οφείλει να αναµορφώσει τις δοµές και τα 
εργαλεία µακροοικονοµικής πολιτικής στην  κατεύθυνση της 
πλήρους απασχόλησης και της βιώσιµης ανάπτυξης (λαµβάνοντας 
υπόψη τη διάσταση του φύλου). 

 
3. Σε σχέση µε την επερχόµενη διεύρυνση, η διάκριση κατά των νέων 
κρατών  µελών πρέπει να αρθεί και ο χρηµατοδοτικός στόχος για 
τις διαρθρωτικές πολιτικές πρέπει να αυξηθεί απο 0,4% σε 1% του 
ΑΕΠ της Ε.Ε., προκειµένου τα νέα µέλη να στηριχθούν, όχι όµως 
σε βάρος των παλαιότερων. 

 
4. Το σχέδιο συντάγµατος πρέπει να παράσχει περισσότερες εξουσίες 
στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο και να χαλαρώσει το παρόν 
περιοριστικό πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ τουλάχιστον µε τη µεταφορά ορισµένων θετικών 
στοιχείων απο το Α! Μέρος στις συγκεκριµένες διατάξεις του Β! 
Μέρους. 

 
5. Η στενή αντίληψη για το δηµόσιο τοµέα,  ως εξαίρεση στον γενικό 
κανόνα της αγοράς και του ανταγωνισµού πρέπει να 
αντικατασταθεί απο µια αντίληψη ισχυρού και υπόλογου δηµόσιου 
τοµέα, ως ένα απο τα κύρια θεµέλια µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, 
παράλληλα µε τον ιδιωτικό τοµέα και την αγορά.  

 
6. Οι Γενικοί Προσανατολισµοί Οικονοµικής Πολιτικής πρέπει να 
δώσουν στην πλήρη απασχόληση, την ισότητα των φύλων, την 
ευηµερία και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα  το ίδιο βάρος που 
αποδίδουν στην αύξηση της παραγωγής στο πλαίσιο της 
γενικότερης οικονοµικής στρατηγικής, καθώς και να άρουν κάθε 
στοιχείο αυταρχισµού έναντι της Πολιτικής Απασχόλησης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ενωση αντιµετωπίζει σήµερα τέσσερις σοβαρές προκλήσεις, στις 
οποίες αδυνατεί να ανταποκριθεί µε πειστικό, δηµοκρατικό και ελκυστικό τρόπο.  Η 
πρώτη πρόκληση είναι η παρατεταµένη περιόδος οικονοµικής στασιµότητας,  
αυξανόµενης ανεργίας και κοινωνικής πόλωσης.  Η δεύτερη είναι το υπό συζήτηση 
σχέδιο συντάγµατος, το οποίο στοχεύει στη διαµόρφωση ευρωπαϊκής δηµοκρατικής 
ταυτότητας.  Η τρίτη πρόκληση  αφορά στην επερχόµενη διεύρυνση, δηλ. την ένταξη 
δέκα χωρών, που θα αυξήσουν σηµαντικά την ανοµοιογένεια των οικονοµικών 
επιδόσεων, της κοινωνικής ευηµερίας και της πολιτικής κουλτούρας στο πλαίσιο της 
ευρύτερης Ε.Ε.  Στις προκλήσεις αυτές προστίθεται και µια τέταρτη, εκείνη των 
ισχυρών γεωπολιτικών πιέσεων, που προέκυψαν απο την ολοένα περισσότερο 
µονοµερή και ηγεµονική πολιτική των ΗΠΑ και που έχουν οδηγήσει σε σοβαρές 
διαφωνίες µεταξύ των χωρών µελών της Ε.Ε. 
 
Η κυρίαρχη αντίληψη για τη µορφή της ολοκλήρωσης και της ενότητας της Ευρώπης 
είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνη για την υφιστάµενη ιδιαίτερα αρνητική οικονοµική 
και κοινωνική κατάσταση στην Ε.Ε. και σε καµία περίπτωση δε συµβάλλει στην 
υπέρβαση των προβληµάτων αυτών, τα οποία θα επιδεινωθούν στο πλαίσιο της 
διευρυµένης Ευρώπης.  Το πρώτο Σουηδικό δηµοψήφισµα για την Οικονοµική και 
Νοµισµατική Ενωση (ΟΝΕ) πρέπει να αποτελέσει σοβαρή προειδοποίηση ενάντια 
στη συνέχιση των µονόπλευρων πολιτικών, δεδοµένου ότι αναδεικνύει το πρόβληµα 
της προσέλκυσης των πολιτών σε µια Ευρώπη,  η οποία διάκειται εχθρικά απέναντι 
στην κοινωνική µέριµνα και αλληλεγγύη, χωρίς γνήσια δηµοκρατική νοµιµοποίηση. 
Συνεπώς, ιδιαίτερα προβληµατική είναι η πλήρης ένταξη στο σχέδιο συντάγµατος 
των διατάξεων των Συνθηκών του Μάαστριχτ και του Αµστερνταµ για την 
οικονοµική πολιτική, όπως και το γεγονός ότι, σύµφωνα µε αυτές, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν έχει το δηµοκρατικό δικαίωµα, ούτε και την εξουσία να παρεµβαίνει 
για την τροποποίησή τους µε νοµοθετικές ρυθµίσεις.  Αντίθετα, η αναζήτηση της 
Ευρωπαϊκής ταυτότητας και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ευρώπης εστιάζει 
στη στρατιωτική πλευρά, στοχεύοντας στην ενίσχυση του στρατιωτικού 
οικοδοµήµατος πολύ πέρα απο τις ανάγκες άµυνας και στήριξης των ειρηνευτικών 
αποστολών του ΟΗΕ.  Θεωρούµε την πολιτική αυτή επιλογή ανεπαρκή και   
επικίνδυνη. 
 
Κατά την άποψή µας, η υπέρβαση των σηµερινών προβληµάτων και η επίτευξη µιας 
Ευρωπαϊκής ταυτότητας, ελκυστικής για τους πολίτες της Ευρώπης, απαιτεί την 
προώθηση ενός πανευρωπαϊκού αναπτυξιακού µοντέλου για την πλήρη απασχόληση, 
την ισότητα των φύλων, υψηλό επίπεδο κοινωνικής ευηµερίας και δικαιοσύνης, 
περιβαλλοντική βιωσιµότητα και διεθνή συνεργασία.  Ενα τέτοιο µοντέλο µπορεί να 
λειτουργήσει ως ελκυστικό εναλλακτικό υπόδειγµα έναντι εκείνου των ΗΠΑ, που 
συνδυάζει τη στρατιωτική δύναµη µε την κοινωνική αδικία.  Κάτι τέτοιο δεν 
αναµένεται να προκύψει αυτόµατα, ούτε ως αποτέλεσµα των απορρυθµισµένων 
αγορών και του ανταγωνισµού.  Η εφαρµογή του θα συναντήσει την αντίσταση των 
οµάδων συµφερόντων που ωφελούνται απο την υφιστάµενη κατάσταση.   Συνεπώς 
απαιτείται ενεργή πολιτική παρέµβαση.  Η ποιότητα της παρέµβασης αυτής 
εξαρτάται απο την ανάπτυξη ευρέως κοινωνικού κινήµατος και ανοιχτού δηµόσιου 
διαλόγου, δηλαδή απο το δηµοκρατικό της χαρακτήρα. 
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Το παρόν Υπόµνηµα αποτελεί συµβολή στο διάλογο αυτό.  Στο πρώτο µέρος, 
ασκούµε κριτική στην ανεπάρκεια της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής σε σχέση 
µε την επιδείνωση της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης και διατυπώνουµε 
προτάσεις για µια περισσότερο αποτελεσµατική και δηµοκρατική πολιτική για την 
αύξηση της απασχόλησης και τη βιώσιµη ανάπτυξη, βραχυπρόθεσµα και για την 
πλήρη απασχόληση, ισότητα των φύλων και κοινωνική συνοχή, µακροπρόθεσµα.  
Στη βάση της αποτίµησης των πρόσθετων προβληµάτων που συνοδεύουν τη 
διεύρυνση, στο δεύτερο µέρος του Υποµνήµατος, διατυπώνουµε προτάσεις για τη 
χαλάρωση της περιοριστικής, περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε., προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά µε οµαλό και αποτελεσµατικό τρόπο.   Το τρίτο 
µέρος ασχολείται µε το δηµοκρατικό έλλειµµα και τον οικονοµικό δογµατισµό του 
σχεδίου συντάγµατος και προτείνει έναν εναλλακτικό προσανατολισµό.  Η τρέχουσα 
εµµονή  στις ιδιωτικοποιήσεις και η ιδιαίτερα περιοριστική αντίληψη των οργάνων 
της Ε.Ε. για το θέµα των «υπηρεσιών γενικού συµφέροντος» αποτελούν αντικείµενο 
κριτικής στο τέταρτο µέρος, στο οποίο παρουσιάζεται το πλαίσιο µιας εναλλακτικής 
προσέγγισης στο θέµα του δηµόσιου τοµέα, όχι ως σπάνια εξαίρεση στον κανόνα του 
ανταγωνισµού, αλλά ως βασικό θεµέλιο κάθε δηµοκρατικής κοινωνίας.  Στο 
τελευταίο µέρος, εξετάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις στο θέµα των Γενικών 
Προσανατολισµών Οικονοµικής Πολιτικής και της στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή 
Απασχόληση, σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση.   
 
Υπάρχουν πολλοί επί πλέον τοµείς οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ε.Ε., 
οι οποίοι να αποτελούν αντικείµενο κριτικής για τη διατύπωση εναλλακτικών 
προτάσεων.  Σε προηγούµενα υποµνήµατά µας παρουσιάσαµε τις θέσεις µας για 
ορισµένα απο τα θέµατα αυτά.  Μια ιδιαίτερα σηµαντική περιοχή νεοφιλελεύθερης 
αντίδρασης είναι ο συνεχιζόµενος «εκσυγχρονισµός» των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, που βρίσκεται υψηλά στην ηµερήσια διάταξη της Ε.Ε.  Η ουσία της 
διαδικασίας αυτής είναι η ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων συστηµάτων, η οποία 
παρουσιάζεται ως αναπόφευκτη, κάτω απο την απειλή της «δηµογραφικής βόµβας».  
Στην πραγµατικότητα, η ουσία αφορά στην απόσυρση των εργοδοτών απο την 
συγχρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης  και στην τεράστια επιδότηση των 
ασφαλιστικών εταιριών και των άλλων θεσµικών επενδυτών.  Εχουµε αναλύσει και 
υποβάλει σε κριτική τη διαδικασία αυτή στο πλαίσιο της διακήρυξής µας µε τίτλο «Οι 
ιδιωτικοποιήσεις και  οι χρηµατοοικονοµικές αγορές δεν αποτελούν τη λύση του 
συνταξιοδοτικού προβλήµατος» (βλ. Ιστοσελίδα µας, www.memo-europe.uni-
bremen.de).    
 
Γνωρίζουµε ότι η κριτική λανθασµένων και επιζήµιων πολιτικών και η ανάπτυξη 
προτάσεων στην κατεύθυνση της πλήρους απασχόλησης, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της βιωσιµότητας και της ευηµερίας είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής 
συνθήκη για κοινωνική και πολιτική αλλαγή.  Οι πολιτικές που κατακρίνουµε είναι 
επιζήµιες για την πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρώπη, αλλά είναι επικερδείς για 
µια ισχυρή µειοψηφία επιχειρήσεων και κοινωνικών οµάδων υψηλού εισοδήµατος.  
Θα προασπίσουν τις θέσεις και τα συµφέροντά τους έναντι κάθε αιτήµατος για µια 
πιο δίκαιη κατανοµή του εισοδήµατος και της ισχύος.  Συνεπώς, η υπέρβαση των 
αντιστάσεων αυτών απαιτεί την ανάπτυξη πολιτικών και κοινωνικών κινηµάτων.   Το 
παρόν Υπόµνηµα αποτελεί επιστηµονική συµβολή στην ανάπτυξη των κινηµάτων 
αυτών και έχει ως στόχο τον εµπλουτισµό της επιχειρηµατολογίας τους.  
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1. Μπροστά στη στασιµότητα, την ανεργία και την κοινωνική πόλωση – 
Ανάγκη για µια νέα πρωτοβουλία οικονοµικής πολιτικής 

 
Το δεύτερο ήµισυ του 2003, η ευρωπαϊκή οικονοµία παρέµεινε σε φάση 
στασιµότητας, προσεγγίζοντας επικίνδυνα τα όρια του αποπληθωρισµού.  Η 
οικονοµική δραστηριότητα στην ευρωζώνη µάλιστα παρουσίασε µείωση το δεύτερο 
τρίµηνο του έτους.  Η µεγάλη φιλοδοξία και οι υψηλές προβλέψεις της Λισαβώνας, 
το Μάρτιο 2000 – ότι η ευρωπαϊκή οικονοµία θα καταστεί «η πλέον ανταγωνιστική 
οικονοµία στον κόσµο» µέσα σε µια δεκαετία, µε µέσο ρυθµό αύξησης της 
παραγωγής ίσο προς 3% την τρέχουσα δεκαετία – εµφανίζονται τώρα ως ρητορικές 
φούσκες, που δεν στηρίζονταν σε εξίσου ισχυρές πολιτικές. 
 
Εχουµε επανειληµµένα κατακρίνει την έλλειψη αποτελεσµατικής, µακροοικονοµικής 
στρατηγικής για την καταπολέµηση της ανεργίας και τη στήριξη της παραγωγής.  
Επίσης προβλέψαµε ότι η ανεπαρκής αυτή πολιτική δε δηµιουργεί  θετικές 
προοπτικές για την ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία.  Η ανάλυσή µας 
αποδείχθηκε ορθότερη απο εκείνη των οργάνων της Ε.Ε.!  Το Νοέµβριο 2002 η 
πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση της παραγωγής στην 
Ευρωζώνη ήταν 1,8% ετησίως.  Αναθεωρήθηκε σε 1% την Ανοιξη 2003 και εκ νέου 
σε 0,4% τον Οκτώβριο 2003.  Ακόµα και η πρόβλεψη αυτή φαίνεται όµως πολύ 
αισιόδοξη. 
 
Απο τα στοιχεία εκείνα τα οποία συµβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ, οι επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν το 2002 και αναµένεται να µειωθούν και πάλι το 2003, 
σε αντίθεση µε την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε έστω περιορισµένα.  Ο 
όγκος των διεθνών εµπορικών συναλλαγών επίσης κινήθηκε σε χαµηλό επίπεδο, 
όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 1 
Συνιστώσες της µεταβολής του ΑΕΠ  
(ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές) 

EΕ – 12 EΕ – 15  
1991-
2000 

2001 2002 2003 2004 1999-
2000 

2001 2002 2003 2004 

 
ΑΕΠ 

2.1 1.5 0.9 1.0 2.3 2.1 1.6 1.1 1.3 2.4 

Ιδιωτική 
Κατανάλωση 

 
1.9 

 
1.8 

 
0.7 

 
1.2 

 
2.0 

 
2.1 

 
2.2 

 
1.4 

 
1.5 

 
2.0 

Δηµόσια 
Κατανάλωση 

 
1.7 

 
2.2 

 
2.7 

 
1.6 

 
1.5 

 
1.6 

 
2.2 

 
2.8 

 
1.9 

 
1.4 

Επενδύσεις 
Παγίου Κεφ. 

1.9 -0.3 -2.3 0.3 3.2 2.0 0.0 -2.4 0.8 3.4 

Εξαγωγές 6.7 2.7 1.1 3.1 5.7 6.6 2.4 0.9 2.9 5.7 
Εισαγωγές 6.1 1.5 -0.4 3.6 6.0 6.2 1.4 -0.1 3.6 5.8 
2003: εκτιµήσεις 2004: προβλέψεις 
Πηγή:  Statistical Annex of European Economy, Spring 2003 
  
Οπως προκύπτει απο τα παραπάνω στοιχεία, οι κυβερνητικές δαπάνες σε σχέση µε το 
ΑΕΠ παρουσίασαν αύξηση, παραµένοντας σε σχετικά υψηλό επίπεδο και το τρέχον 
έτος, ως αποτέλεσµα κυκλικών παραγόντων (αυτόµατοι σταθεροποιητές), καθώς και 
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της ανάγκης αντιµετώπισης µέρους τουλάχιστον των κοινωνικών επιπτώσεων της 
µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας.  Ως εκ τούτου, το δηµόσιο έλλειµµα των 
χωρών κυρίως της Ευρωζώνης αυξήθηκε, προσεγγίζοντας το ανώτατο όριο του 3% 
του ΑΕΠ, που επιτρέπει το Σύµφωνο Σταθερότητας, αποµακρυνόµενο απο το 
µεσοπρόθεσµο στόχο της ισοσκελισµένου ή πλεονασµατικού προϋπολογισµού.   
 
Η ανεργία αυξήθηκε περαιτέρω σε περισσότερο απο 8% του εργατικού δυναµικού 
στην Ε.Ε. και σε σχεδόν 9% στην Ευρωζώνη, ενώ η µεταβολή της απασχόλησης, που 
παρουσίασε ελαφρά αύξηση το 2002, αναµένεται να είναι µηδενική το 2003 κατά 
µέσο όρο στην Ε.Ε. και αρνητική στις χώρες της Νοµισµατικής Ενωσης.  Το χαµηλό 
επίπεδο της ζήτησης των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, όπως και των 
κυβερνήσεων στην Ε.Ε. οδήγησε σε µείωση του πληθωρισµού, η πτώση του οποίου 
αναµένεται να συνεχισθεί το 2004.   Παράλληλα, η αύξηση της µέσης ανά 
εργαζόµενο αµοιβής σε σταθερές τιµές παραµένει περιορισµένη,  λιγότερο απο 1% 
ετησίως, µετά απο µείωσή της το 2002.  Ειδικότερα, το µερίδιο των µισθών στο  ΑΕΠ 
µειώνεται σταθερά και αναµένεται να φθάσει το 68,1% το 2004, σε σύγκριση µε 
69,2% κατά µέσο όρο τη δεκαετία του 90.  Συνεπώς, η ανισοκατανοµή του 
εισοδήµατος συνεχίζεται, σε κλίµα γενικής στασιµότητας. 
 
Μεγάλο µέρος της οικονοµικής ύφεσης στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη οφείλεται στις 
εξελίξεις στη Γερµανία, τη µεγαλύτερη οικονοµία της Ενωσης.  Η πολιτική της 
κοκκινο-πράσινης κυβέρνησης ήταν πολύ πιο «φονταµενταλιστική» ως προς τον 
περιορισµό των δηµοσίων δαπανών και την υποτιθέµενη «αδυναµία παροχών» του 
κοινωνικού κράτους, σε σύγκριση µε τις κυβερνήσεις άλλων χωρών της Ε.Ε.  Ως 
αποτέλεσµα, η Γερµανική οικονοµία το 2002 γνώρισε το δεύτερο χαµηλότερο ρυθµό 
ανάπτυξης στην Ε.Ε. συνολικά, πράγµα το οποίο είχε προφανείς επιζήµιες επιπτώσεις 
στις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα στην Ολλανδία και την Γαλλία.  Το 2003 
αναµένεται επισήµως µηδενικός ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ, ενώ οι προοπτικές για το 
2004 παραµένουν ζοφερές για τη Γερµανική οικονοµία.  Ακόµη και η επενέργεια των 
αυτόµατων σταθεροποιητών περιορίζεται σηµαντικά απο τις µεγάλες περικοπές των 
κοινωνικών παροχών και των επιδοµάτων ανεργίας, µε την πρόφαση του περιορισµού 
των εργατικών δαπανών για την αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ. 
 
Αποκαλυπτικές ήταν οι εξελίξεις σε σχέση µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.  Απο τη µία πλευρά, η προσκόλληση στο Σύµφωνο συνεχίζει να αποτελεί 
ένα απο τα µεγαλύτερα εµπόδια για τη βελτίωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης 
στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.  Από την άλλη πλευρά, το ανώτατο όριο του 3% 
του ΑΕΠ για το δηµόσιο έλλειµµα ξεπεράστηκε τόσο απο το Γερµανία, όσο και απο 
τη Γαλλία και δεν θα τηρηθεί ούτε το 2004.  Δεν πρόκειται όµως για το αποτέλεσµα 
συνειδητής πολιτικής επιλογής όσον αφορά στην προτεραιότητα της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης έναντι των ισοσκελισµένων προϋπολογισµών.  Ηταν και είναι το 
αποτέλεσµα µιας πολιτικής, που αφενός µειώνει τα έσοδα απο φόρους κυρίως επί των  
επιχειρηµατικών κερδών, κερδών κεφαλαίου και υψηλότερων εισοδηµάτων και 
αφετέρου αποδίδει πολύ µεγάλη σηµασία στη µείωση του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος σε περίοδο αδύναµης ανάπτυξης και στασιµότητας – οδηγώντας έτσι στη 
συµπίεση της αύξησης του ΑΕΠ και προκαλώντας ακόµα µεγαλύτερη ανεργία.  Το 
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν εγκαταλείφθηκε, όπως θάπρεπε.  Απλά, 
δεν τηρήθηκε και δεν θα τηρηθεί και πάλι τα επόµενα χρόνια, ως αποτέλεσµα των 
λανθασµένων και επιζήµιων ρυθµίσεών του για τη δηµοσιονοµική πολιτική.   
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Η Επιτροπή, σε αντίθεση µε τη µέχρι τώρα στάση της, αναγνωρίζει επιτέλους την 
ζοφερή κατάσταση της οικονοµίας και τη διάψευση των προβλέψεών της απο την 
πραγµατικότητα.  Ωστόσο, αυτό δεν αποτέλεσε αφορµή για την πλήρη επανεξέταση 
της επάρκειας του οικονοµικού υποδείγµατος που εφαρµόζει.  Αντίθετα, το 
µεγαλύτερο µέρος των αποκλίσεων µεταξύ των προβλέψεων και της 
πραγµατικότητας αποδίδεται στις διεθνείς  εξελίξεις.  Παρά το γεγονός ότι η διεθνής 
οικονοµία αναπτύχθηκε µε χαµηλότερο ρυθµό τα τελευταία τρία χρόνια, σε σύγκριση 
µε το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 90, η εξήγηση αυτή δεν µπορεί να γίνει 
αποδεκτή.  Πρώτον, η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική είναι η 
αντιµετώπιση των αρνητικών εξωτερικών παραγόντων µε µέτρα ενεργούς 
οικονοµικής παρέµβασης, η σύλληψη και προετοιµασία των οποίων πρέπει να 
προηγείται των εξελίξεων αυτών.  Αυτό δεν συµβαίνει στην Ε.Ε.  Δεύτερον, η Ε.Ε. 
αντιπροσωπεύει η ίδια το µεγαλύτερο και δεύτερο ισχυρότερο µπλοκ δυνάµεων στη 
διεθνή οικονοµία, έτσι ώστε η αναφορά στην κακή κατάσταση της διεθνούς 
οικονοµίας να αφορά σε µεγάλο βαθµό την ίδια!  Εάν η Ε.Ε.  λάµβανε επαρκή µέτρα 
για την αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η διεθνής οικονοµία θα ήταν σε 
καλύτερη κατάσταση απο ό,τι είναι σήµερα. 
 
Ωστόσο, παρά την προβληµατική πολιτική της Ε.Ε. διακρίνουµε ως θετική 
πρωτοβουλία την Ιταλική πρόταση για ένα «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την 
Ανάπτυξη».  Βασίζεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι το µερίδιο των δηµοσίων 
επενδύσεων στο ΑΕΠ µειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 στο 2,3%, 
κατά µισή µονάδα λιγότερο σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία (και πολύ 
λιγότερο σε σχέση µε τις ΗΠΑ).  Συνεπώς, κρίνεται επείγουσα η ανάγκη αύξησης του 
όγκου των δηµοσίων επενδύσεων σε υποδοµές, προκειµένου να επιτευχθεί ο ρυθµός 
που είχε προταθεί απο το Σχέδιο Ντελόρ το 1993.  Τον Ιούλιο 2003, το  Συµβούλιο 
των Υπουργών Οικονοµικών εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να παρουσιάσουν πρόταση εφαρµογής και 
χρηµατοδότησης ενός τέτοιου προγράµµατος, προκειµένου να συζητηθεί και να 
υιοθετηθεί το Δεκέµβριο 2003 στο Συµβούλιο Κορυφής. 
 
Θεωρούµε θετικό το γεγονός ότι το Συµβούλιο αναπτύσσει επιτέλους πρωτοβουλία 
για ένα άµεσο πρόγραµµα έκτακτης ανάγκης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – στοιχεία ενός 
ευρύτερου πακέτου οικονοµικών µέτρων που εµείς προτείναµε πριν από αρκετά 
χρόνια.  Σχετικά διατυπώνουµε τις εξής προτάσεις. 
 
Ι.  Το µέγεθος του προγράµµατος πρέπει να είναι ίσο µε τουλάχιστον το ανώτατο 
προτεινόµενο όριο, δηλαδή 1% του ΑΕΠ της Ε.Ε., ή περίπου €90 δις 
ΙΙ.  Για τις νέες χώρες µέλη να εγκριθεί πρόσθετο πρόγραµµα.  Αυτό πρέπει να είναι 
συγκριτικά µεγαλύτερο απο εκείνο για την Ε.Ε.-15, προκειµένου να τους επιτρέψει να 
κλείσουν τη διαφορά που τις χωρίζει απο τα υφιστάµενα µέλη.  Το πρόγραµµα αυτό 
πρέπει να χρηµατοδοτηθεί απο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, µε επιδότηση επιτοκίου απο 
τον Κοινοτικό προϋπολογισµό. 
ΙΙΙ.  Πλέον των υποδοµών, στις οποίες αναφέρεται η πρόταση του Συµβουλίου, 
ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην προστασία του περιβάλλοντος - επανόρθωση 
και  καθαρισµό – για το συνδυασµό της οικονοµικής ανάπτυξης µε την οικολογική 
αναδιάρθρωση και τη  βιωσιµότητα.  
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Παράλληλα, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι θεωρούµε απαραίτητο να ληφθούν µέτρα 
για την απαλλαγή της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε. απο 
επικίνδυνους περιορισµούς και για τον µετασχηµατισµό του πιο πάνω προγράµµατος 
έκτακτης ανάγκης σε συνολικό σχέδιο πολιτικής για τη σταθερή και βιώσιµη 
ανάπτυξη της Ε.Ε., για την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και 
ευηµερία.  Αναφέρουµε τουλάχιστον έξι καθοριστικά στοιχεία µιας τέτοιας 
αναγκαίας µεταβολής της µακροοικονοµικής πολιτικής. 
 
Πρώτον – Η αποστολή και διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 
Τραπεζών πρέπει να διευρυνθεί και να περιλάβει τους στόχους της βιώσιµης 
ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. 
 
Δεύτερον – Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να εγκαταλειφθεί ή 
τουλάχιστον να τροποποιηθεί µε τρόπο ώστε να επιτρέπει στη δηµοσιονοµική 
πολιτική των κρατών µελών να ενεργούν για την προώθηση των πιο πάνω στόχων. 
 
Τρίτον -  Ο Κοινοτικός προϋπολογισµός πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά προκειµένου 
να είναι σε θέση η Ε.Ε. να αντιµετωπίσει τις ασυµµετρικές διαταραχές και τις έντονες 
περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της.  Για την επέκταση της χρηµατοδότησης 
αυτής είναι απαραίτητη η εφαρµογή ορισµένων φόρων ευρωπαϊκής εµβέλειας , όπως 
είναι οι φόροι στις χρηµατιστικές συναλλαγές ή οι οικολογικοί φόροι. 
 
Τέταρτον – Ο φορολογικός ανταγωνισµός πρέπει να σταµατήσει και να 
αντικατασταθεί απο υψηλό επίπεδο φορολογικής εναρµόνισης και φορολογική 
συνεργασία, όπου και εφόσον η πλήρης φορολογική εναρµόνιση δεν είναι δυνατή. 
 
Πέµπτον – Ο συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής πρέπει να αποκτήσει έναν 
ευρύτερο, περισσότερο συστηµατικό και δεσµευτικό χαρακτήρα σε σχέση µε σήµερα.  
Συνεπώς στηρίζουµε την ανάγκη µιας δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένης,  ευρωπαϊκής 
οικονοµικής διακυβέρνησης ως αντίβαρο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει µεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων 
σχετικών µε θέµατα οικονοµικής πολιτικής, περιλαµβανόµενης της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής. 
 
Εκτον – Η συνεχιζόµενη διαµόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής χρηµατιστικής αγοράς 
πρέπει να εστιάσει στην εξασφάλιση της σταθερότητας του συστήµατος και στην 
προστασία του καταναλωτή ως κεντρικών στόχων και µε την έννοια αυτή να 
ενισχύσει την εποπτεία του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µέσω της εναρµόνισης, 
της στενότερης συνεργασίας και της ρύθµισης της αγοράς.  
 
Οι µεταρρυθµίσεις αυτές είναι ιδιαίτερα αναγκαίες ενόψει της επερχόµενης 
διεύρυνσης της Ε.Ε.  Χωρίς µια περισσότερο επεκτατική νοµισµατική πολιτική, δεν 
δίδεται στα νέα µέλη η ευκαιρία σύγκλισης.  Η υποχρέωσή τους να εκπληρώσουν τα 
κριτήρια σύγκλισης καθώς προετοιµάζονται για την νοµισµατική ένωση αποτελεί 
πλήρη παραλογισµό και απαράδεκτη διάκριση εναντίον τους, δεδοµένου ότι η 
πλειοψηφία των σηµερινών µελών της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης δεν εκπληρώνουν τα 
εν λόγω κριτήρια.  Το Σύµφωνο Σταθερότητας θα συµβάλει στη συνέχιση της 
οικονοµικής οπισθοδρόµησης των νέων µελών, και η απελευθέρωση των πολύ 
αδύναµων χρηµατιστικών αγορών τους αφενός έχει ήδη οδηγήσει την πλειοψηφία 
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των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών τους σε ξένο έλεγχο και αφετέρου έχει 
καταστήσει τις αγορές αυτές πολύ ευάλωτες, χωρίς ισχυρή εποπτεία. 
 

2. Περισσότερο ευνοϊκό πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής ενόψει της 
διεύρυνσης   

 
Το Μάϊο 2004 η Ε.Ε. θα αριθµεί δέκα νέα κράτη µέλη, απο τα οποία οκτώ 
προέρχονται απο την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ).  Τα κράτη αυτά έχουν 
διανύσει την περίοδο µετάβασης µε σχετική επιτυχία, αλλά ακόµη εµφανίζουν 
σηµαντικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες και ιδιαίτερα υψηλή ανεργία (από 6% 
στη Σλοβενία και τη Τσεχία έως 19% στη Σλοβακία και 20% στην Πολωνία), 
αυξανόµενη φτώχεια και περιφερειακές ανισότητες.  Η είσοδος των νέων µελών θα 
αυξήσει τον πληθυσµό της Ε.Ε. κατά 75 εκατοµµύρια, δηλαδή κατά το ένα-πέµπτο 
του υφιστάµενου πληθυσµού.  Το κατά κεφαλή εισόδηµα των νεοεισερχόµενων (σε 
µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης) είναι λίγο µικρότερο απο το ήµισυ 
(47,7%) εκείνου των µελών της Ε.Ε. σήµερα.  Το µερίδιο της αγροτικής 
απασχόλησης στη συνολική απασχόληση είναι µεγαλύτερο απο το ένα-πέµπτο 
(21,5%), σε σύγκριση µε λιγότερο απο το ένα εικοστό (4,3%) στην Ε.Ε.-15, ενώ η 
παραγωγικότητα του αγροτικού τοµέα στην Ε.Ε.-15 είναι πέντε φορές υψηλότερη σε 
σχέση µε τις χώρες αυτές.  Ακόµα και αν υποθέσουµε ότι το ΑΕΠ αυξάνεται µε ένα 
πολύ ευνοϊκό αλλά µάλλον απίθανο ρυθµό ίσο προς 2% ετησίως στην Ε.Ε.-15 και 4% 
στις χώρες ΚΑΕ, τα νέα µέλη θα χρεισθούν περίπου δύο δεκαετίες για να φθάσουν 
στο 60-70% του µέσου κατά κεφαλή εισοδήµατος στην Ε.Ε.-15, µε µεγαλύτερες ή 
µικρότερες αποκλίσεις µεταξύ τους. 
 
Μετά απο τη διεύρυνση (περιλαµβανόµενης της ένταξης της Βουλγαρίας και της 
Ρουµανίας το 2007 ή 2008) θα υπάρχουν τρεις οµάδες χωρών στην Ε.Ε. των 27 
µελών απο πλευράς ύψους του µέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ.  Τα υφιστάµενα µέλη, 
χωρίς την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, αποτελούν την πρώτη οµάδα 13 
χωρών µε µέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ ίσο προς το 120% του αντίστοιχου µέσου για την 
Ε.Ε.των 27 µελών, δηλ. κατά ένα-πέµπτο πάνω απο το γενικό µέσο όρο (ο οποίος 
ανέρχεται σε περίπου 90% του σηµερινού αντίστοιχου µεγέθους).  Η δεύτερη οµάδα, 
αποτελούµενη απο επτά χώρες, θα περιλαµβάνει τις τρεις πιο πάνω χώρες εκτός της 
πρώτης οµάδας, καθώς και την Κύπτο, τη Δηµοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβενία και 
τη Μάλτα, όπου το µέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ θα κυµαίνεται µεταξύ 68% (στη   
Δηµοκρατία της Τσεχίας) και 95% (στην Ισπανία) του µέσου όρου της Ε.Ε.-27.  Η 
τρίτη οµάδα θα σχηµατίζεται απο τις υπόλοιπες οκτώ χώρες ΚΑΕ, όπου το  µέσο 
κατά κεφαλή ΑΕΠ θα ανέρχεται σε 40%  του αντίστοιχου µέσου όρου της Ε.Ε.-27 
(56-58% στην περίπτωση της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας).  Η διεύρυνση θα 
υπερδιπλασιάσει τον πληθυσµό που διαβιώνει σε περιοχές µε κατά κεφαλή ΑΕΠ 
µικρότερο απο το 75% του Κοινοτικού µέσου όρου, απο 71 εκατοµµύρια σε 174 
εκατοµµύρια, ή απο το 19% του συνολικού πληθυσµού της Ε.Ε.-15 σε 36% της Ε.Ε.-
27.    Συνεπώς οι περιφερειακές ανισότητες θα διπλασιασθούν µε τη διεύρυνση. 
 
Απο τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι η διεύρυνση θα µεταβάλει πολλές 
παραµέτρους της οικονοµικής πολιτικής στην ευρύτερη Ε.Ε. και ότι οι µεταβολές 
αυτές επηρεάζουν όχι µόνο τα νέα, αλλά και τα παλαιά µέλη.  Ωστόσο η Ε.Ε. δεν 
είναι προετοιµασµένη για να αντιµετωπίσει τις µεταβολές αυτές µε ανάλογες 
προσαρµογές του προσανατολισµού της οικονοµικής της πολιτικής.  Αντίθετα, 
διατηρεί το υφιστάµενο πολύ περιοριστικό πλαίσιο µακροοικονοµικής πολιτκής και 
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προτίθεται να επιβάλει ένα ακόµα πιο αυστηρό και στενό πλαίσιο διαρθρωτικής 
πολιτικής.  Πρόκειται για πλήρη µεταβολή σε σύγκριση  µε προηγούµενες 
διευρύνσεις, οι οποίες συνοδεύονταν απο σηµαντική αύξηση των Διαθρωτικών 
Ταµείων.  Ανάλογα µέτρα επίσης πάρθηκαν µετά απο την ψήφιση της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ.  Συστάθηκε το Ταµείο Συνοχής για να στηρίξει τις φτωχότερες χώρες και 
να περιορίσει την πίεση του αυξηµένου ανταγωνισµού στο πλαίσιο της νοµισµατικής 
ένωσης.  Τίποτα ανάλογο δεν προβλέπεται τώρα, παρά το γεγονός ότι η κλίµακα της 
διεύρυνσης είναι η µεγαλύτερη που έχει επιχειρηθεί.  Οχι µόνο τα Διαρθρωτικά 
Ταµεία δεν πρόκειται να επεκταθούν προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις 
διευρυνόµενες ανισότητες, αλλά η Γερµανική κυβέρνηση ζήτησε τη µείωση του 
ανώτατου ορίου του Κοινοτικού προϋπολογισµού απο το υφιστάµενο 1,27% του 
Κοινοτικού ΑΕΠ σε 1,1%.  Η εξαιρετικά περιοριστική αυτή προσέγγιση θα οδηγήσει 
σε βαθειά οικονοµική, κοινωνική και ίσως πολιτική κρίση  µεγάλα τµήµατα της Ε.Ε. 
 
Δύο ακόµη µορφές σκανδαλωδών διακρίσεων κατά των νέων µελών επιδεινώνουν 
την κατάσταση.  Πρώτον, αποφασίσθηκε απο την «παλαιά» Ε.Ε. ότι τα νέα µέλη θα 
λαµβάνουν µόνο το 25% των αγροτικών επιδοτήσεων που δικαιούνται ως κανονικά 
µέλη της Ε.Ε. στην αρχή της ένταξής τους και ότι το µερίδιο αυτό θα αυξηθεί 
τµηµατικά ώστε να φθάσει στο 100% σε δέκα χρόνια.  Ταυτόχρονα, όµως τα νέα 
µέλη είναι υποχρεωµένα να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των εισφορών τους στον 
Κοινοτικό προϋπολογισµό ως κανονικά µέλη, απο την πρώτη ηµέρα ένταξής τους.  
Δεύτερον, προκειµένου να συµµετάσχουν στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ενωση 
(ΟΝΕ), τα νέα µέλη οφείλουν να εκπληρώσουν τα κριτήρια σύγκλησης της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ, αν και η πλειοψηφία των υφιστάµενων µελών (επτά απο τα δώδεκα) 
δεν τα εκπληρώνουν.  Πρόκειται για παραλογισµό, ο οποίος ωστόσο θα έχει πολύ 
σοβαρές και επιζήµιες οικονοµικές συνέπειες για τα νέα µέλη. 
 
Για την επιτυχή αντιµετώπιση των  προκλήσεων της παρούσας διεύρυνσης, 
χρειάζονται ριζικές αλλαγές σε σχέση µε την ασκούµενη µακροοικονοµική, καθώς 
και τη διαρθρωτική πολιτική της Ε.Ε. 
 
Οι προϋποθέσεις µιας δηµοκρατικής και αποτελεσµατικής µακροοικονοµικής 
πολιτικής αναλύθηκαν ήδη παραπάνω.  Σε σχέση µε τα νέα µέλη, πρέπει να 
προσθέσουµε ότι ο Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΜΣΙ2 στον οποίο θα 
ενταχθούν θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.  Είναι εντελώς αθέµιτο τα νέα µέλη να 
υποχρεωθούν να λάβουν  αντιπληθωριστικά µέτρα προκειµένου να εκπληρώσουν τα 
κριτήρια σύγκλισης για το δηµόσιο έλλειµµα και τον πληθωρισµό, προκειµένου να 
ενταχθούν στην Ευρωζώνη.  Η πραγµατική ανατίµηση της συναλλαγµατικής τους 
ισοτιµίας στη συνέχεια µιας τέτοιας πολιτικής την καθιστά µη βιώσιµη µακροχρόνια.  
Δεδοµένου ότι η ένταξη στον ΜΣΙ2 µε πολύ υψηλή συναλλαγµατική ισοτιµία θα 
επιφέρει σηµαντικές οικονοµικές δυσχέρειες στα νέα µέλη, η δυνατότητα 
προσαρµογής της εν λόγω ισοτιµίας ενόψει µεταβαλόµενων οικονοµικών συνθηκών – 
ιδιαίτερα των διαφορών του πληθωρισµού - πρέπει να διατηρηθεί.  Συνεπώς, πρέπει 
εύλογα να θεωρηθεί ότι η ένταξη στην ΟΝΕ αποτελεί ενδιάµεσο στόχο, συνδεόµενο 
µε κριτήρια σύγκλισης σε πραγµατικούς όρους.     Προκειµένου να προστατευθούν 
απο τυχόν εκτεταµένη βραχυπρόθεσµη κερδοσκοπία κατά του νοµίσµατός τους, τα 
νέα µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν προσωρινά µέτρα ελέγχου της 
ροής των κεφαλαίων.  Επί πλέον, για την αποφυγή νοµισµατικών κρίσεων στα νέα 
µέλη, η άσκηση συναλλαγµατικής πολιτικής πρέπει να αποτελεί ευθύνη ενός κοινού 
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οργάνου , το οποίο θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την εξοµάλυνση των  
απαραίτητων προσαρµογών ως προς τις  παραγωγικές διαρθρώσεις των χωρών ΚΑΕ.  
Με τον τρόπο αυτό, γίνεται δυνατή η επέκταση των διαρθρωτικών ταµείων και η 
επίλυση των προβληµάτων και των συγκρούσεων µεταξύ των νέων µελών και 
ορισµένων χωρών της ΕΕ-15, µε αφορµή το όριο επιλεξιµότητας για τις περιοχές του 
Στόχου – 1, όπου το µέσο κατά κεφαλή εισόδηµα είναι χαµηλότερο απο το 75% του 
αντίστοιχου µεγέθους στην Ε.Ε. συνολικά.  Ετσι θα µπορούσε να αποφευχθεί το 
δίληµµα π.χ. σε σχέση µε ορισµένες περιοχές της Νότιας Ισπανίας ή της Ανατολικής 
Γερµανίας, οι οποίες υπερβαίνουν το όριο επιλεξιµότητας και για τις οποίες θα 
µειωθούν οι σχετικοί πόροι, χωρίς να έχουν επιλυθεί τα πραγµατικά τους προβλήµατα 
ή να έχει αυξηθεί το κατά κεφαλή εισόδηµα.  Σύµφωνα µε την Εκθεση Συνοχής, ο 
αριθµός των περιοχών της Ε.Ε.-15 που βρίσκεται κάτω απο το όριο επιλεξιµότητας 
θα µειωθεί απο 46 σε µόνο 19.  Πολλές απο τις υφιστάµενες περιοχές και πόλεις του 
Στόχου – 2, ιδιαίτερα παλαιές, βιοµηχανικές περιοχές όπως η Ρουρ ή το Καλέ, πρέπει 
να διατηρήσουν τη δυνατότητα συνέχισης της στήριξής τους στο µέλλον, δεδοµένου 
ότι τα οικονοµικά και κοινωνικά τους προβλήµατα δεν έχουν επιλυθεί ακόµη. 
 
Σύµφωνα µε πληροφορίες για την ενδοθεσµική συµφωνία σχετικά µε τον Κοινοτικό 
προϋπολογισµό της επόµενης περιόδου (2007 – 2013), η Επιτροπή προτείνει το 
µερίδιο των Διαρθρωτικών Ταµείων να ανέλθει στο 0,45% του ΑΕΠ της Ε.Ε. – 25.  
Στην περίπτωση αυτή, ποσό ύψους €344 δις. για το σύνολο της Ε.Ε.-25 (σε σταθερές 
΄τιµές 1999) είναι διαθέσιµο, µε την υπόθεση ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης 
του ΑΕΠ ανέρχεται σε 2,5% στην ΕΕ-15 και 4% στις δέκα χώρες ΚΑΕ, µαζί µε τη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία.  Οι περιοχές της Ε.Ε.-15 τότε λαµβάνουν €197 δις., 
δηλαδή €14 δις λιγότερα σε σχέση µε σήµερα.  Η Γερµανική κυβέρνηση φαίνεται ότι 
προτιµά ένα ακόµη πιο αυστηρό µοντέλο, στο πλαίσιο του οποίου µόνον περίπου 
0,4% του Κοινοτικού ΑΕΠ διατίθεται στα Διαρθρωτικά Ταµεία.  Στην περίπτωση 
αυτή, οι περιφέρειες της Ε.Ε-15 λαµβάνουν €87 δις λιγότερα σε σχέση µε σήµερα! 
 
Μεταξύ των απαράδεκτων αυτών σεναρίων, προτείνουµε τις εξής τρεις εναλλακτικές 
λύσεις. 
 

(1) Η πλέον συγκρατηµένη πρόταση είναι τα Περιφερειακά Ταµεία να 
προσδιορισθούν στο 0,5% του ΑΕΠ της Κοινότητας, το οποίο αποδίδει ποσό 
ύψους €382 δις. (σε σταθερές τιµές του 1999) για το σύνολο της ΕΕ-25 για 
την περίοδο 2007-2013.  Οι περιφέρειες της Ε.Ε.-15 εισπράττουν τα ίδια 
ποσό όπως την περίοδο 2000-2006 (€211 δις.), ενώ τα νέα κράτη µέλη θα 
λάβουν €171 δις.  Στην περίπτωση αυτή, η διάταξη ότι οι πόροι των 
Διαρθρωτικών Ταµείων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 4% του ΑΕΠ της 
παραλήπτριας χώρας πρέπει να χαλαρώσει. 

(2) Μια  περισσότερο φιλόδοξη, αλλά ακόµη µετριόφρων  πρόταση αφορά στο 
1% του Κοινοτικού ΑΕΠ, δηλ. σε € 764 δις. (2007-2013) για την Ε.Ε. -25 
και θα επίλυε  το πρόβληµα των περιφερειακών ανισοτήτων πολύ καλύτερα.  
Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαία η αλλαγή της διαδικασίας 
χρηµατοδότησης όχι µόνο µε την κατάργηση του ορίου του 4%, αλλά επίσης 
µε την παροχή τµήµατος των επιδοτήσεων προς τις υπό ένταξη χώρες ως 
γενικής µορφής επιδότηση και όχι ως µέρος ενός «ενιαίου προγράµµατος», 
το οποίο οφείλουν να παρουσιάσουν οι περιφέρειες και να εγκριθεί απο την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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(3) Στην ακόµη περισσότερο ευνοϊκή περίπτωση, ο συνολικός Κοινοτικός 
προϋπολογισµός µπορεί σταδιακά να αυξηθεί στο 5% περίπου του ΑΕΠ της 
Ε.Ε. – 25 µεσοπρόθεσµα.  Με τον τρόπο αυτό η Ε.Ε. έχει σηµαντικά 
µεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων και θα µπορούσε π.χ. να αλλάξει το όριο 
επιλεξιµότητας των Διαρθρωτικών Ταµείων και να αυξήσει τις επιδοτήσεις 
προς τη γεωργία των χωρών ΚΑΕ στο κανονικό τους επίπεδο.  Μεγαλύτερος 
αριθµός λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών θα µπορούσε έτσι να επωφεληθεί 
απο τις µεταβιβάσεις αυτές, περιλαµβανοµένων ορισµένων περιοχών στις 
περισσότερο αναπτυγµένες χώρες της Ε.Ε. – 25. 

 
Λόγω του πολιτικού κλίµατος, η δεύτερη και η τρίτη πρόταση έχουν περιορισµένες 
πιθανότητες να υιοθετηθούν.  Νέοι, ενδιάµεσοι συµβιβασµοί µπορεί να αναζητηθούν 
σε διάφορες κατευθύνσεις.  Πρώτον, µπορεί να δηµιουργηθούν νέα Διαρθρωτικά 
Ταµεία, αφιερωµένα στα νέα µέλη, µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.  Τα 
υφιστάµενα Διαρθρωτικά Ταµεία θα καλύπτουν τις ανάγκες των µελών της Ε.Ε. – 15, 
καθώς και των νέων µελών, µετά απο την επαναδιαπραγµάτευση του ορίου 
επιλεξιµότητας, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι και οι δύο οµάδες χωρών 
λαµβάνουν επαρκές ύψος πόρων.  Ενας άλλος τρόπος για την ενίσχυση των χωρών 
ΚΑΕ θα µπορούσε να είναι η µείωση του αναγκαίου ποσοστού συγχρηµατοδότησης.  
Επίσης, η διαδικασία υποβολής αίτησης στα Διαρθωτικά Ταµέια µπορεί να 
αναδιατυπωθεί, προκειµένου να καταστεί περισσότερο αποτελεσµατική.  
Περισσότερη αυτονοµία µπορεί να δοθεί στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά σχέδια 
ανάπτυξης, µε τα Διαρθρωτικά Ταµεία σε συµπληρωµατικό ρόλο, χωρίς ιδιαίτερα 
στενή παρακολούθηση απο τις Βρυξέλλες.  Για τις φτωχές χώρες, το υψηλό επίπεδο 
ενίσχυσης πρέπει να συνδεθεί µε στρατηγική δηµοσίων επενδύσεων. 
 

3. Περισσότερη δηµοκρατία, λιγότερο Μάαστριχτ – Κριτική του Σχεδίου 
Συντάγµατος 

 
Η Ε.Ε. κατά την τρέχουσα περίοδο συζητά και επαναδιαπραγµατεύεται το Σχεδίο 
Συντάγµατος, το οποίο επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Συνέλευση.  Ο πρόεδρος της 
Συνέλευσης αισιοδοξεί ότι το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων θα υπογραφεί απο 
όλες τις κυβερνήσεις των χωρών µελών πριν απο την επερχόµενη διεύρυνση το Μάϊο 
2004 και ότι θα εγγυηθεί την ευρωπαϊκή ενότητα για πολύ µεγάλη περίοδο, όπως 40 – 
50 χρόνια.  Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, το σχέδιο αποτελεί σηµαντικό βήµα 
στον προσδιορισµό της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.  Αν και αναγνωρίζουµε ότι το 
σχέδιο περιλαµβάνει ορισµένα προοδευτικά στοιχεία, κατά την απόψή µας είναι πολύ 
ανεπαρκές, πρώτον, ως προς το δηµοκρατικό χαρακτήρα των θεσµών και της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και δεύτερον, ως προς τη διαµόρφωση της 
οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, όπου σε µεγάλο µέρος αναπαράγει τις 
ρυθµίσεις των Συνθηκών του Μάαστριχτ και του  Αµστερνταµ, κατά των οποίων  
έχουµε κατ’ επανάληψη ασκήσει κριτική.  Το παρόν σχέδιο δεν αποτελεί ένα βήµα 
µπροστά στην υπόθεση της κοινωνικής Ευρώπης. 
 
Σε ό,τι αφορά στο δηµοκρατικό χαρακτήρα της Ενωσης, παρατηρούµε κάποια 
πρόοδο, αλλά και ορισµένες σηµαντικές ανεπάρκειες.  Είναι θετικό το γεγονός ότι το 
σχέδιο αυξάνει τον αριθµό των διαδικασιών του Συµβουλίου, για τις οποίες 
χρειάζεται ενισχυµένη πλειοψηφία και υπερδιπλασιάζει τις διαδικασίες, για τις οποίες 
απαιτείται συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινβουλίου.  Καταργώντας τη διάκριση 
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µεταξύ υποχρεωτικών και µη υποχρεωτικών δαπανών του Κοινοτικού 
προϋπολογισµού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά τελική εξουσία συναπόφασης 
για ολόκληρο τον προϋπολογισµό.  Πρόκεται για προοδευτικές διατάξεις.  Από την 
άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να µη διαθέτει δύο βασικές 
για οποιοδήποτε δηµοκρατικό κοινοβούλιο εξουσίες:  δεν έχει το δικαίωµα έναρξης 
της νοµοθετικής διαδικασίας, ούτε έχει το δικαίωµα της επιλογής του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Αν και τυπικά 
εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, δεν πρόκειται στην πραγµατικότητα παρά για 
τυπικότητα, δεδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτείνει τον υποψήφιο και το 
Κοινοβούλιο αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση αυτή.  Κατά την άποψή µας, το 
σχέδιο δεν πρέπει να αποφύγει την «πολιτικοποίηση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο 
Πρόεδρος της οποίας πρέπει να προέρχεται απο την πολιτική πλειοψηφία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως προκύπτει απο τις σχετικές εκλογές.  Η 
πολιτικοποίηση αυτή εξάλλου αποτελεί την ουσία της δηµοκρατικής διαδικασίας.  Η 
υποβάθµιση της εκλογής του Πρόεδρου της Επιτροπής απο το Κοινοβούλιο σε απλή 
επιβεβαίωση του προεπιλεγµένου υποψηφίου ισοδυναµεί µε τη συνέχιση της 
περιφρόνησης ή τουλάχιστον της καχυποψίας έναντι όλων των ευρωπαϊκών 
δηµοκρατικών δοµών και διαδικασιών, φαινόµενο το οποίο η Ε.Ε. ορθώς επικρίνει, 
όπου παρατηρείται διεθνώς.   
 
Ανησυχούµε επίσης για τον αυξανόµενο βαθµό στρατιωτικοποίησης που προωθεί το 
σχέδιο.  Προβλέπει την ίδρυση Ευρωπαϊκού  Οργανισµού Συστηµάτων Οπλων, 
Ερευνας και Στρατού και υποχρεώνει τα κράτη µέλη «να βελτιώσουν προοδευτικά τις 
στρατιωτικές τους δυνατότητες».  Οι διατάξεις αυτές (Αρ. Ι-40, ΙΙΙ-210 έως ΙΙΙ-214 
για την Κοινή Πολιτική Αµυνας και Ασφάλειας) τείνουν να οδηγήσουν την Ενωση σε 
αύξηση της εξάρτησής της απο στρατιωτικά µέσα για την επίλυση των συγκρούσεων  
ή για την προστασία των λεγόµενων «στρατηγικών συµφερόντων» της.  Πιστεύουµε 
ότι κάτι τέτοιο αποτελεί πολιτικά επικίνδυνη εξέλιξη.  Επί πλέον, ο προσανατολισµός 
βελτίωσης της στρατιωτικής ικανότητας θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των 
στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη και, όπως δείχνει η εµπειρία, µεγάλο µέρος της 
αύξησης αυτής θα χρηµατοδοτηθεί από την περικοπή κοινωνικών δαπανών και 
δηµοσίων επενδύσεων των κρατών µελών. 
 
Ως δίκτυο Ευρωπαίων Οικονοµολόγων, εστιάζουµε στις διατάξεις για την οικονοµική 
και κοινωνική πολιτική της Ενωσης.  Παρά ορισµένες ενθαρρυντικές διατάξεις 
σχετικά µε τους στόχους της Ενωσης, θεωρούµε ότι απο το σχέδιο απουσιάζει η 
απαραίτητη πρόοδος προς µια Κοινωνική Ευρώπη.  Δεν αρκεί να επικαλούµαστε  - 
Αρ. Ι-2 - τις παραδοσιακές αστικο-δηµοκρατικές αξίες της Γαλλικής Επανάστασης 
(σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δηµοκρατία, ισότητα και έννοµη 
τάξη).  Οι αρχές του κοινωνικού κράτους – αλληλεγγύη και κοινωνική υπευθυνότητα 
– καθώς και οικολογική ευαισθησία πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν στις βασικές 
αξίες και στόχους της Ενωσης.  Τούτο δεν συµβαίνει. 
 
Είναι θετικό το γεγονός ότι η «βιώσιµη ανάπτυξη» και ένα «υψηλό επίπεδο 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος» διατηρούνται ως 
στόχοι της Ε.Ε., η οποία θα «στηριχθεί στην ισόρροπη ανάπτυξη» (αντί απλώς της 
«µη πληθωριστικής ανάπτυξης», σύµφωνα µε την τρέχουσα Συνθήκη).  Επίσης 
θετικοί είναι οι στόχοι της «ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών» και της «πλήρους 
απασχόλησης και κοινωνικής προόδου», αν και η έννοια της «πλήρους 
απασχόλησης» πρέπει να διευκρινισθεί ως προς την ποιότητα της εργασίας. 
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Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, ωστόσο, παραµένει µια έντονη και επιζήµια 
ανισορροπία µεταξύ της αρχής της εσωτερικής αγοράς και του ελεύθερου 
ανταγωνισµού, απο τη µια πλευρά, και της ανάγκης για δηµοκρατικές πολιτικές,  που 
εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον, περιλαµβανόµενης της παροχής δηµοσίων 
αγαθών και υπηρεσιών, απο την άλλη.  Ετσι, ενώ η πρώτη αρχή αποτελεί τον 
κυρίαρχο κανόνα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης, η δεύτερη, αν και 
αναγνωρίζεται ως υπαρκτή, υπολείπεται σαφώς έναντι της πρώτης, προς την οποία 
και υπόκειται.  Θεωρούµε την έλλειψη αυτή ισορροπίας αδικαιολόγητη και µη 
αποδεκτή.  Συνεπώς, προτείνουµε ο στόχος των «αποτελεσµατικών και υψηλού 
επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών, δηµοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικού 
συµφέροντος» να περιληφθεί στο άρθρο Ι-3, όπως ζήτησε η Οµάδα Εργασίας της 
Συνέλευσης για την Κοινωνική Ευρώπη.  Θεωρούµε επίσης την αντικατάσταση της 
τρέχουσας διατύπωσης -  «υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας» (σχέδιο, αρ. Ι-3) -  
µε την νέα διατύπωση «κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία» ως µη αποδεκτή 
παρέκκλιση, η οποία πρέπει επειγόντως να διορθωθεί.  
 
Το αρ. Ι-14 προβλέπει το συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής και της πολιτικής 
απασχόλησης (µέσω των παραδοσιακών Γενικών Προσανατολισµών Οικονοµικής 
Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης) και ανοίγει δίοδο για το 
συντονισµό της κοινωνικής πολιτικής.  Δεν αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Βιωσιµότητας.  Εδώ η Συνέλευση έχασε την ευκαιρία να διαµορφώσει ρητά ένα 
συνεκτικό σχέδιο για το συντονισµό της οικονοµικής και της κοινωνικής πολιτικής, 
καθώς και της πολιτικής απασχόλησης – θεωρώντας τις όλες ισότιµες και 
συµβιβάζοντας τυχόν συγκρουόµενους στόχους µεταξύ τους.  Αντίθετα, δίδει 
προτεραιότητα στους Γενικούς Προσανατολισµούς Οικονοµικής Πολιτικής. 
 
Επικρίνουµε έντονα το γεγονός ότι οι θετικές διατυπώσεις στόχων της Ε.Ε. στο 
Μέρος Α! του σχεδίου δεν αναφέρονται ρητά, ούτε αναπτύσσονται στο Μέρος Β!  
Αντίθετα, ο αναχρονιστικός και επικίνδυνος σχεδιασµός των Συνθηκών του 
Μάαστριχτ και του Αµστερνταµ, σύµφωνα µε τον οποίο η οικονοµική και 
νοµισµατική πολιτική τοποθετείται στο πλαίσιο της «ανοιχτής οικονοµίας µε 
ελεύθερο ανταγωνισµό», παραµένει ανέπαφος.  Η πολιτική απασχόλησης επιδιώκει 
την επίτευξη «υψηλού επιπέδου απασχόλησης» αντί της πλήρους απασχόλησης.  Οι 
Γενικοί Προσανατολισµοί Οικονοµικής Πολιτικής προηγούνται δηλαδή της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης.  Οι πολύ περιοριστικές διατάξεις σχετικά µε 
την ΕΚΤ και η προτεραιότητα που δίδεται στη σταθερότητα των τιµών,  στους 
δηµοσιονοµικούς κανόνες και στα κριτήρια σύγκλισης στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κλπ 
παραµένουν αναλλοίωτα.  Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέµατα 
κοινωνικοοικονοµικής πολιτικής παραµένει αδύναµη.  Εχει µόνο το δικαίωµα στην 
«πληροφόρηση» σχετικά µε τους Γενικούς Προσανατολισµούς και «διαβούλευση» σε 
θέµατα απασχόλησης και διαδικασίας συντονισµού της κοινωνικής πολιτικής. 
 
Στη βάση της κριτικής αυτής αξιολόγησης και προηγούµενων  προτάσεών µας, 
προτείνουµε να περιληφθεί στις διαπραγµατεύσεις του σχεδίου ο στόχος του 
Κοινωνικού  Ευρωπαϊκού Μοντέλου και να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις, για 
να υπάρξει πρόοδος στη συγκεκριµένη κατεύθυνση.   
 
Στόχοι οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. 
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◊ Η προστασία των δηµοσίων αγαθών και η παροχή υψηλού επιπέδου δηµοσίων 
υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικού συµφέροντος (κοινωνικοπολιτιστικές, 
οικονοµικές) πρέπει να περιληφθούν στους στόχους της Ενωσης (αρ. Ι-3).  Η 
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
µε όρους δηµοκρατίας πρέπει να προηγείται έναντι των αρχών της 
Εσωτερικής Αγοράς και των κανόνων ανταγωνισµού ως κατευθυντήριων 
αρχών για την παροχή υπηρεσιών γενικού συµφέροντος (αρ. ΙΙ-6). 

◊ Ο προσδιορισµός της ενιαίας αγοράς στο Αρ. Ι-3 πρέπει να τροποποιηθεί σε 
«ενιαία αγορά υψηλού βαθµού οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και  
επαρκούς επιπέδου ανταγωνισµού, µε όρους υψηλής κοινωνικής συνοχής και 
προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή». 

◊ Η «πλήρης απασχόληση µε υψηλό επίπεδο ποιότητας της εργασίας» πρέπει να 
αποτελεί στόχο της Ενωσης (Αρ. Ι-3) και να αποτυπώνεται και στο Μέρος Β! 
του σχεδίου, αντί του «υψηλού επιπέδου απασχόλησης», π.χ. αρ. ΙΙΙ-99, ΙΙΙ-
103. 

◊ Το «υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας» πρέπει να επαναλαµβάνεται ως 
στόχος (αρ. Ι-3). 

◊ Οι στόχοι της «κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς», της «κοινωνικής 
προόδου» και της «ισόρροπης ανάπτυξης» που αναφέρονται στο Μέρος Α! 
πρέπει να περιληφθούν και στο Μέρος Γ!, αντικαθιστώντας εκείνο της 
«ανοιχτής οικονοµίας της αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό», κλπ (Αρ. ΙΙΙ-69, 
ΙΙΙ-70, ΙΙΙ-77). 

◊ Ο στόχος των υψηλών ελάχιστων κοινωνικών ορίων πρέπει να περιληφθεί , µε 
την αναφορά ότι δεν επιτρέπεται η µείωση των υφιστάµενων κοινωνικών 
δικαιωµάτων στα κράτη µέλη  µε οποιοδήποτε µέτρο των Ευρωπαϊκών αρχών. 

 
Συντονισµός της κοινωνικής και της οικονοµικής πολιτικής. 
 

◊ Η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική πρέπει να έχουν την ίδια βαρύτητα 
και κύρος, όπως η οικονοµική και νοµισµατική πολιτική.  Επίσης, πρέπει να 
υπάρξουν ρυθµίσεις για το συνεκτικό συντονισµό µεταξύ τους, µε πρωταρχικό 
στόχο την οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη. 

◊ Σε ό,τι αφορά στην ΕΚΤ, οι στόχοι της νοµισµατικής πολιτικής (αρ. Ι-29, ΙΙΙ-
77) πρέπει να επεκταθούν ώστε να περιλάβουν «σταθερότητα τιµών, 
ισόρροπη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και πλήρη απασχόληση».  Η 
δηµοκρατική υπευθυνότητα και διαφάνεια της ΕΚΤ πρέπει να επισηµαίνεται  
µε σαφήνεια.  Ως θεσµικό όργανο της Ε.Ε., πρέπει να δεσµεύεται απο την 
«αρχή της συµµετοχικής διαδικασίας», όπως όλα τα άλλα όργανα, που 
αναφέρονται στο Μέρος Α! του σχεδίου.  Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ πρέπει να 
είναι λειτουργική, ενώ για την αποσαφήνιση του όρου της σταθερότητας των 
τιµών και την αξιολόγηση της κατάστασης της οικονοµίας και της ανάγκης 
για πολιτική παρέµβαση, η ΕΚΤ οφείλει να λειτουργεί σε συντονισµό µε τα 
άλλα θεσµικά όργανα. 

◊ Τα κριτήρια σύγκλισης της ΟΝΕ πρέπει να επαναπροσδιορισθούν στην 
κατεύθυνση της πραγµατικής σύγκλισης (Αρ. ΙΙΙ-92) και το θέµα του 
υπερβολικού ελλείµµατος (σχετικό πρωτόκολλο) πρέπει να απαλειφθεί. 

◊ Για την υιοθέτηση διεθνών εµπορικών συµφωνιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
στις συναλλαγές υπηρεσιών και επενδυτικών συµφωνιών (αρ. ΙΙΙ-217), η  
αρχή της  κατανοµής των  αρµοδιοτήτων και της οµοφωνίας πρέπει να 
επανεισαχθεί. 
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◊ Οι προτάσεις των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οργανώσεων για την 
εισαγωγή των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης στο Μέρος Γ! πρέπει να 
υιοθετηθούν. 

 
4. Για ένα ισχυρό δηµόσιο τοµέα, πυλώνα του Ευρωπαϊκού κοινωνικού 

µοντέλου – Κριτική της «Πράσινης Βίβλου για τις Υπηρεσίες Γενικού 
Συµφέροντος» 

   
Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι πολίτες και κοινωνικές οµάδες 
σ’ολόκληρη την Ευρώπη ανησυχούν για τη συνεχιζόµενη ώθηση της Ε.Ε. στην 
κατεύθυνση της απελευθέρωσης των αγορών και της ιδιωτικοποίησης του δηµόσιου 
τοµέα, περιλαµβανόµενων ορισµένων δηµόσιων υπηρεσιών που ανήκουν στον 
πυρήνα του δηµόσιου τοµέα, όπως είναι η παροχή ύδατος, υπηρεσιών εκπαίδευσης 
και υγείας.  Σε ορισµένες χώρες της Ε.Ε., η ανησυχία αυτή έχει µετατραπεί σε 
διαµαρτυρία και σε αντίσταση ενάντια σε σχεδιαζόµενες περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις.  
Το ίδιο ισχύει και στις χώρες ΚΑΕ, όπου εκτεταµένες ιδιωτικοποιήσεις συντέλεσαν 
σε πολλές περιπτώσεις στην καταστροφή ολόκληρων βιοµηχανιών και στην εξαγορά 
άλλων απο ξένες εταιρίες.  Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση ειδικά των δηµοσίων 
ύπηρεσιών συνεπώς αντιµετωπίζεται µε επιφύλαξη και σκεπτικισµό απο όλο και 
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Ε.Ε. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειληµµένα θέσει το ζήτηµα, ζητώντας απο την 
Επιτροπή να προσδιορίσει την έννοια του δηµοσίου συµφέροντος.  Σε ανταπόκριση, 
η Επιτροπή δηµοσίευσε τον Μάϊο 2003 την «Πράσινη Βίβλο για τις Υπηρεσίες 
Γενικού Συµφέροντος».  Θεωρούµε θετική τη δηµοσίευση του κειµένου αυτού, 
επειδή – παρά το γεγονός ότι δεν εκφράζει την επίσηµη θέση της Ε.Ε. – διευκρινίζει 
τις απόψεις της Επιστροπης, οι οποίες τίθενται σε δηµόσιο διάλογο.  Ο διάλογος 
αυτός πρέπει να είναι εκτεταµένος και στη διάρκειά του να διατυπωθούν πολλές 
διαφορετικές απόψεις.  Η πρόκληση είναι απο το διάλογο να προκύψουν τα στοιχεία 
εκείνα που θα συνθέσουν τη βάση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.  Σε 
σχέση µε την Πράσινη Βίβλο, επιθυµούµε να τονίσουµε την άποψή µας ότι οι θέσεις 
που εκφράζει δεν αποτελούν κατάλληλη βάση για την ανάπτυξη της έννοιας του 
Ευρωπαϊκού δηµόσιου συµφέροντος και του δηµόσιου τοµέα που αντιστοιχεί στο 
συµφέρον αυτό.  Τούτο οφείλεται στην πολύ στενή και προκατειληµµένη άποψη της 
Επιτροπής ως προς την έννοια του «γενικού συµφέροντος». 
 
Παρά το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος αναφέρεται στο «µοντέλο της Ευρωπαϊκής 
κοινωνίας» και  ότι οικτείρει την απουσία επεξεργασµένης αντίληψης σχετικά, δε 
συµβάλλει στην αντιµετώπιση του θέµατος.  Αντίθετα, γίνεται απολύτως αντιληπτό 
ότι σύµφωνα µε την Επιτροπή, η εσωτερική αγορά και οι κανόνες του ανταγωνισµού 
αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενότητας.  
Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνεται η παραχώρηση ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στους 
κανόνες αυτούς και ότι συνεπώς οι «υπηρεσίες γενικού συµφέροντος» υπάρχουν 
αυτοδίκαια.  Πρόκειται όµως για όλο και περισσότερο αµφισβητούµενες εξαιρέσεις, 
οι οποίες προϋποθέτουν ειδική αιτιολόγηση σε σχέση µε τον γενικό κανόνα.  Δηλαδή, 
για ιδιαίτερα προκατειληµµένη άποψη.  Μια πιο ισορροπηµένη και εποικοδοµητική, 
εναλλακτική προσέγγιση οφείλει να προσδιορίσει την έννοια των δηµόσιων 
υπηρεσιών και του δηµόσιου συµφέροντος  ως αυτοτελή θέµατα, τα οποία έχουν την 
ίδια βαρύτητα και κύρος, όπως οι κανόνες της αγοράς και του ανταγωνισµού.  Η 
παράλληλη αυτή ανάπτυξη του δηµόσιου και του ιδιωτικού χώρου χαρακτηρίζει την 
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ιστορική διαδροµή του δηµόσιου τοµέα και των δηµόσιων υπηρεσιών, καθώς και τη 
διαµόρφωση της έννοιας του «γενικού συµφέροντος»  στις περισσότερες χώρες της 
Ε.Ε., στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται. 
 
Παρά το γεγονός ότι πολλοί τοµείς οι οποίοι προσδιορίζονται ως δηµοσίου 
συµφέροντος είναι παρόµοιοι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., αυτό δεν έχει 
οδηγήσει στη διαµόρφωση της έννοιας του  Ευρωπαϊκού δηµοσίου συµφέροντος και 
ενός ανάλογου αναπτυξιακού µοντέλου.  Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι 
το αποτέλεσµα κυρίως της κατάργησης των δασµών και των µη δασµολογικών 
φραγµών των αγορών, ενώ οι κανόνες ανταγωνισµού συνθέτουν το πλαίσιο και τις 
βασικές αρχές της.  Επί πλέον, σε συνέχεια της καθιέρωσης της ενιαίας αγοράς, οι 
κανόνες αυτοί άρχισαν να πλήττουν τις δηµόσιες υπηρεσίες στα κράτη µέλη και 
κυριάρχησαν στις διαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση.  Ειδικότερα, οι υπηρεσίες 
αυτές επιτρέπεται να υφίστανται στο βαθµό που δεν αφορούν σε διασυνοριακές, 
επιχειρηµατικές  δραστηριότητες.  Επειδή δεν υπάρχει νοµικά ή συνταγµατικά 
προσδιορισµένη έννοια του Ευρωπαϊκού γενικού συµφέροντος, πέρα από ρητορικές 
διατυπώσεις, όλες οι   διασυνοριακές δραστηριότητες υπόκεινται στους κανόνες του 
ανταγωνισµού.  Και στο βαθµό που ο ανταγωνισµός αφορά σε κάθε είδους 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες που παράγονται απο 
(δηµόσιες ή ιδιωτικές) επιχειρήσεις επίσης εκτίθενται στον ανταγωνισµό.  Αν και η 
δηµόσια διοίκηση σε κάθε χώρα µπορεί να εξαιρεί ορισµένες δραστηριότητες απο το 
συγκεκριµένο κανόνα, οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να αιτιολογούνται και να 
υπόκεινται σε διαρκή διακρίβωση από τις διευθύνσεις εσωτερικής αγοράς και 
ανταγωνισµού της Επιτροπής.  Επιδίωξη του ελέγχου είναι η διακοπή του 
κατ΄εξαίρεση χαρακτήρα της παρεχόµενης υπηρεσία και η ένταξή της στον 
ανταγωνισµό.  Συνεπώς, η έξαρση των ιδιωτικοποιήσεων την τελευταία δεκαετία 
είναι απόρροια της απουσίας πολιτικής για το Ευρωπαϊκό γενικό ή δηµόσιο 
συµφέρον. Μετά τη διεύρυνση, θα είναι ακόµη πιο δυσχερής η αντιµετώπιση της 
συγκεκριµένης ανεπάρκειας.  
 
Η Πράσινη Βίβλος εµµέσως σηµειώνει ότι η Ε.Ε., σύµφωνα µε την κρατούσα 
αντίληψη, βρίσκεται – και οφείλει να παραµείνει – σε µια πορεία που οδηγεί στη 
διαµόρφωση ενιαίων θεσµών.  Αντίθετα µε τις διακηρύξεις - ότι η ποικιλία και η 
διαφορετικότητα είναι ευπρόσδεκτα και πρέπει να προωθηθούν – η Βίβλος στοχεύει 
στη διακοπή της συνέχισης ή της ανάπτυξης των κοινών  αυτών χαρακτηριστικών.  
Με τον τρόπο αυτό δυσχεραίνεται η δηµιουργία θεσµών ειδικά διαµορφωµένων για 
την εκπλήρωση σαφώς προσδιορισµένων δηµόσιων στόχων.  Ετσι, ο «σεβασµός» στη 
«διαφορετικότητα και στους ρόλους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών 
για την εξασφάλιση της ευηµερίας των πολιτών και την εγγύηση των δηµοκρατικών 
επιλογών σχετικά, µεταξύ άλλων, µε το επίπεδο της παρεχόµενης υπηρεσίας» (ΠΒ 
σελ. 5) αίρεται ουσιαστικά. Η εξουσία των ψηφοφόρων µετατοπίζεται προς τις 
εταιρίες αξιολόγησης. 
 
Για τον περιορισµό της τεράστιας αυτής προκατάληψης υπέρ του ανταγωνισµού και 
την καθιέρωση µιας περισσότερο ισορροπηµένης προσέγγισης στο θέµα  της σχέσης 
αγοράς και δηµόσιου τοµέα είναι σηµαντικό να προσδιορίσουµε τα βασικά στοιχεία 
ενός κοινού ευρωπαϊκού µοντέλου. Αυτά προκύπτουν από τις αξίες και τις 
δεσµεύσεις, τις οποίες όλα τα κράτη µέλη – και τα νέα – συµµερίζονται.  Σύµφωνα µε 
την κρατούσα αντίληψη, η ουσία βρίσκεται στη σχέση δηµόσιου / ιδιωτικού.  Η 
Ευρώπη, δηλαδή όλες οι περιοχές και οι πολιτιστικές παραδόσεις, έχουν τουλάχιστον 
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τέσσερα κοινά στοιχεία, τα οποία διαφέρουν σηµαντικά από το κυρίαρχο µοντέλο, 
του σύγχρονου καπιταλισµού των ΗΠΑ. 

 
(1) Η ατοµική ιδιοκτησία, ένας θεσµός βασικός σε κάθε σύγχρονη κοινωνία, 

στην Ευρωπαϊκή ιστορία ήταν πάντα στενά συνδεδεµένη µε τις κοινωνικές 
υποχρεώσεις και την υπευθυνότητα.  Η σχέση αυτή ήταν σηµαντική για τη 
φεουδαρχική ιδιοκτησία και εµπεριέχεται στην καθολική, κοινωνική 
φιλοσοφία και στη σοσιαλιστική σκέψη.  Στις χώρες ΚΑΕ η   ατοµική 
ιδιοκτησία σε µεγάλο βαθµό καταργήθηκε, µε τη φιλοδοξία η κοινωνική 
υπευθυνότητα να αποσυνδεθεί από αυτήν.  Η προσπάθεια αυτή απέτυχε για 
πολλούς λόγους.  Στις ΗΠΑ, αντίθετα, η ατοµική ιδιοκτησία 
αντιµετωπίζεται ως η βάση της ατοµικής αυτονοµίας.  Είναι δηλαδή 
διαθέσιµη χωρίς κανένα περιορισµό στα εργατικά, ορθολογικά άτοµα, αλλά 
αποκλείεται για τα οκνηρά. 

 
(2) Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή παράδοση, το κοινωνικό συµβόλαιο 

περιλαµβάνει όλους τους πολίτες.  Οι αδύναµοι, οι φτωχοί και οι 
ασθενέστεροι  δικαιούνται χωρίς όρους και προϋποθέσεις ειδική µέριµνα, 
στοιχείο το οποίο βρίσκεται στη βάση της αντίληψης για το ευρωπαϊκό 
κράτος πρόνοιας.  Στις ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, η αντίληψη της 
αναδιανοµής του εισοδήµατος ή του πλούτου αντιτίθεται στις «Αµερικανικές 
αξίες», οι οποίες ευνοούν την εθελοντική φιλανθρωπία. 

 
(3) Η δηµόσια σφαίρα χαρακτηρίζει σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ η 

ανάπτυξη και διατήρηση του δηµόσιου χώρου έναντι της δυναµικής των 
αγορών π.χ. στον τοµέα των µέσων µαζικής επικοινωνίας, της παιδείας και 
της επιστήµης θεωρείται µια από τις βασικές προϋποθέσεις µιας 
δηµοκρατικής κοινωνίας.  Στις ΗΠΑ είναι παραδοσιακά λιγότερο 
σηµαντική.   

 
(4) Ο ρόλος του κράτους έχει µεγαλύτερη βαρύτητα στην Ευρώπη σε σχέση µε 

τις ΗΠΑ.  Ενώ στις ΗΠΑ το κράτος συχνά αντιµετωπίζεται ως αντίπαλος, αν 
όχι εχθρός, του πολίτη, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή παράδοση το κράτος 
στηρίζει το «δηµόσιο σκοπό ».  Σε πολλές περιπτώσεις, η αντίληψη αυτή δεν 
επαληθεύθηκε από την ποιότητα και τις ενέργειες των ίδιων των 
ευρωπαϊκών κρατών, ορισµένα από τα οποία ήταν επιθετικά προς τα έξω και 
καταπιεστικά στο εσωτερικό τους, µε αποκορύφωση το φασισµό.  Για να 
µην επαναληφθεί αυτό στο µέλλον, είναι αναγκαίο η παραδοσιακά θετική 
στάση της κοινωνίας απέναντι στο κράτος να στηρίζεται σε   ισχυρά 
κοινωνικά κινήµατα και στον έλεγχο των κρατικών δραστηριοτήτων. 

 
Τα χαρακτηριστικά αυτά - ενός Ευρωπαϊκού αναπτυξιακού µοντέλου,    διαφορετικού 
και αντίθετου προς το υπόδειγµα των ΗΠΑ - δέχονται σήµερα την έντονη, 
νεοφιλελεύθερη επίθεση της «παλαιάς» Ε.Ε., µε όπλα µεταξύ άλλων την 
ιδιωτικοποίηση, την απελευθέρωση και την απορρύθµιση.  Στις χώρες ΚΑΕ, η 
αντίληψη του δηµόσιου τοµέα και συµφέροντος έχασε την αξιοπιστία της, ως 
συνέπεια του τεράστιου µεγέθους και του συχνά γραφειοκρατικού και µη 
δηµοκρατικού χαρακτήρα του κρατικού τοµέα,  που αγνοούσε και πολλές φορές 
καταπίεζε τις ατοµικές επιδιώξεις και ελευθερίες.  Τη δεκαετία µετά την κατάρρευση 
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του µοντέλου αυτού, το εκκρεµές συχνά έφθασε στο αντίθετο άκρο, της πλήρους 
ιδιωτικοποίησης και του ανεµπόδιστου ανταγωνισµού σε όλους τους τοµείς.           
 
Η ιστορική εµπειρία, όχι µόνο των χωρών ΚΑΕ, έδειξε καθαρά ότι για τη 
διαµόρφωση ενός αυθεντικού δηµοσίου συµφέροντος και δηµόσιου τοµέα, ο απλός 
µετασχηµατισµός της δηµόσιας ιδιοκτησίας σε ιδιωτική δεν αρκεί, ούτε είναι ο 
κρίσιµος παράγοντας.  Το αποφασιστικό κριτήριο είναι η δηµοκρατική οργάνωση της 
κοινωνίας.  Τούτο απαιτεί από τη µια πλευρά, ισχυρή συµµετοχή των εργαζοµένων 
στις επιχειρήσεις και από την άλλη, την οργάνωση του δηµόσιου τοµέα µε 
δηµοκρατικό τρόπο, που θα στηρίζεται στον ευρύ και διαρκή δηµόσιο διάλογο, µε 
διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  Η πρόκληση για τη δηµιουργία ενός 
προοδευτικού, Ευρωπαϊκού αναπτυξιακού µοντέλου είναι η επίτευξη ισορροπίας 
µεταξύ των ιδιωτικών συµφερόντων και δραστηριοτήτων και του δηµόσιου χώρου 
και γενικού συµφέροντος, που ρυθµίζει σηµαντικούς τοµείς της ζωής της κοινωνίας 
και ταυτόχρονα προσδιορίζει το πλαίσιο και τους κανόνες των ιδιωτικών 
δραστηριοτήτων.  Η πρόκληση αυτή δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε γρήγορα, 
τεχνοκρατικά µέτρα.  Προϋποθέτει εντατικό και συγκεκριµένο διάλογο για τις 
κοινωνικές αξίες και προτεραιότητες ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, που να 
είναι ελκυστικό και αρκετά ισχυρό, ώστε να αντισταθεί στις νεοφιλελεύθερες 
επιθέσεις και πειρασµούς.   Πιστεύουµε ότι οι αρχές αυτές µπορούν να αποτελέσουν 
σηµεία αναφοράς και βασικές αρχές µιας τέτοιας, κοινής αναζήτησης για ένα 
προοδευτικό, δηµοκρατικό και κοινωνικό Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό µοντέλο, 
σύµφωνα µε το οποίο ο δηµόσιος τοµέας δεν θα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα των 
αγορών, αλλά ισχυρό στήριγµα µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, παράλληλα µε την 
αγορά.  Συνεπώς, θεωρούµε ότι η κοινωνική ασφάλιση,  η παιδεία, ο πολιτισµός, κλπ, 
καθώς και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότησης, ύδατος, αερίου, κλπ) 
και τα δίκτυα, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, πρέπει να 
ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, µε την έννοια ότι ρυθµίζονται µε πολιτικό διάλογο και 
αποφάσεις και όχι στη βάση της επιδίωξης του κέρδους.  Η δηµόσια ρύθµιση πρέπει 
επίσης να επεκταθεί στο φαρµακευτικό τοµέα, καθώς και σε άλλους τοµείς, που είναι 
προµηθευτές των δηµοσίων υπηρεσιών υγείας και µέριµνας. 
 
Το σχέδιο συντάγµατος παρέχει την προοπτική της καθιέρωσης Ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος.  Η 
προοπτική αυτή πρέπει να προωθηθεί µε τρεις τρόπους.  Πρώτον, πρέπει να 
εφαρµοσθεί µια ευρεία ερµηνεία των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, 
ώστε να περιλάβει το δηµόσιο χώρο που αναφέρουµε παραπάνω.  Δεύτερον, η 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία πρέπει να υπαγάγει ορισµένους τοµείς της κοινωνικής ζωής 
στη σφαίρα του δηµόσιου συµφέροντος, εκτός κανόνων ανταγωνισµού.  Τρίτον, η 
ίδια νοµοθεσία πρέπει, στη βάση της επικουρικότητας, να επιτρέψει στα κράτη µέλη 
να κάνουν και άλλες εξαιρέσεις σύµφωνα µε τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
παραδόσεις και προτιµήσεις.   
 

5. Γενικοί Προσανατολισµοί Οικονοµικής Πολιτικής και Πολιτική 
Απασχόλησης 

 
Εχουµε επανειληµµένα ασκήσει στο παρελθόν κριτική στους Γενικούς 
Προσανατολισµούς Οικονοµικής Πολιτικής και στην Πολιτική Απασχόλησης, κυρίως 
για τους παρακάτω λόγους. 
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Πρώτον, είναι απαράδεκτο η Πολιτική Απασχόλησης να υπάγεται µε σαφήνεια στους 
Γενικούς Προσανατολισµούς, ενώ θα έπρεπε να έχει την ίδια βαρύτητα και σηµασία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την ευηµερία. 
 
Δεύτερον, ούτε οι Γενικοί Προσανατολισµοί, ούτε η Πολιτική Απασχόλησης 
περιλαµβάνουν µια γνήσια και σαφή µακροοικονοµική στρατηγική για την 
απασχόληση.  Αντίθετα, γίνεται η παραδοχή ότι το άνοιγµα των αγορών, η 
συγκράτηση των µισθών και η µεγαλύτερη ευελιξία και προσαρµοστικότητα του 
εργατικού δυναµικού αυτόµατα οδηγούν σε µεγαλύτερη αύξηση του προϊόντος και 
της απασχόλησης.  Η υπόθεση αυτή είναι ψευδής από θεωρητική άποψη και έχει 
διαψευσθεί απο τις ίδιες τις εξελίξεις.   

 
Τρίτον, οι Γενικοί Προσανατολισµοί και η Πολιτική Απασχόλησης περιλαµβάνουν 
στοιχεία αυταρχισµού, τα οποία, αν εφαρµοσθούν, επιδεινώνουν την κατάσταση για 
τα ασθενέστερα τµήµατα της κοινωνίας. 
 
Η κριτική ισχύει και για τους εφετεινούς Γενικούς Προσανατολισµούς, καθώς και για 
την Πολιτική Απασχόλησης, µετά από την πρόσφατη αναδιάρθρωσή τους.  Από την 
άλλη πλευρά, παρατηρούµε ορισµένες µεταβολές ως προς τη δοµή και το 
περιεχόµενό τους, µερικές απο τις οποίες κρίνουµε ως θετικές. 
 
Οι Γενικοί Προσανατολισµοί Οικονοµικής Πολιτικής 2003-2005 
 
Η Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τους Γενικούς Προσανατολισµούς Οικονοµικής 
Πολιτικής 2003-2005 εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Θεσσαλονίκη, 
τον Ιούνιο 2003.  Είναι  πιο περιεκτικοί σε σχέση µε προηγούµενα έτη ως προς την 
χρονική διάρκεια που καλύπτουν – τριετείς αντί ετήσιοι - και ως προς το πλαίσιο 
πολιτικής που προσδιορίζουν, µε κεντρικό άξονα την Ατζέντα της Λισαβώνας.  
Ειδικότερα, αναφέρονται 23 προσανατολισµοί πολιτικής, οι οποίοι χωρίζονται σε 3 
οµάδες: 
 

◊ Μακροοικονοµικά ή βραχυπρόθεσµα µέτρα πολιτικής (3) 
◊ Διαρθρωτικά ή µεσοπρόθεσµα µέτρα πολιτικής (11) 
◊ Βιωσιµότητας ή µακροπρόθεσµα µέτρα πολιτικής (9). 

 
Επί πλέον, η σχετική Εκθεση περιλαµβάνει ειδικό τµήµα αφιερωµένο στην 
Ευρωζώνη, για την οποία διατυπώνονται 4 επί πλέον  κατευθύνσεις πολιτικής.  Από 
την άλλη πλευρά, δεν γίνεται καµία αναφορά στα θέµατα των χωρών ΚΑΕ, µε τα 
οποία η Επιτροπή, εντελώς ανεπαρκώς κατά την άποψή µας, αναφέρει ότι θα 
ασχοληθεί το επόµενο έτος. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά απο την έναρξη της τρέχουσας ύφεσης, η 
Επιτροπή όχι µόνο αποδέχεται την ύπαρξη του προβλήµατος, αλλά εµφανίζεται 
επιφυλακτική ως προς τις µελλοντικές εξελίξεις.  Αφού σηµειώσει ότι για δεύτερο 
συνεχόµενο έτος «η αύξηση του ΑΕΠ ήταν σηµαντικά µικρότερη από ό,τι 
αναµενόταν» (σελ. 4), η Επιτροπή προβλέπει βραδύ ρυθµό ανάπτυξης για το 2003, µε 
τάση τυχόν αύξησης προς το τέλος του έτους.    Δεν διατυπώνονται προβλέψεις για 
την υπόλοιπη περίοδο 2004-2005. 
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Σχετικά µε την Ευρωζώνη, η ύφεση αποδίδεται στην αδύναµη εσωτερική ζήτηση, η 
αναθέρµανση της οποίας όµως δεν φαίνεται να απασχολεί.  Αντίθετα, οι 
κατευθύνσεις για την Ευρωζώνη αφορούν στα εξής:  µίγµα µακροοικονοµικής 
πολιτικής, διαφορές πληθωρισµού µεταξύ των µελών της Ευρωζώνης και 
συντονισµός της πολιτικής. 
 
Συνολικά, η προσέγγιση των Γενικών Προσανατολισµών 2003-2005 προς τα 
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα της Ενωσης δεν εµφανίζεται περισσότερο 
ισορροπηµένη σε σύγκριση µε προηγούµενα έτη.  Αντίθετα, χαρακτηρίζεται από 
έντονη ασυµµετρία µεταξύ των οικονοµικών, απο τη µια και των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στοιχείων πολιτικής, από την άλλη.  Ειδικότερα, ως έννοια-κλειδί 
εµφανίζεται εκείνη της «αξιοπιστίας», η οποία συνδέεται άµεσα µε την ανάγκη 
εξασφάλισης σταθερού µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, για την ενίσχυση των 
επενδύσεων και κατά προέκταση της ανάπτυξης.  Με τον τρόπο αυτό, κρίσιµο 
στοιχείο πολιτικής αποτελεί η ενίσχυση της εµπιστοσύνης  των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων.  Ετσι, δίνεται προτεραιότητα στη σταθερότητα των τιµών και, κατά 
προέκταση, στην προς τα κάτω προσαρµογή των µισθών, σε συνέχεια της πτώσης της 
παραγωγικότητας.  Η προσαρµογή αυτή κρίνεται επίσης αναγκαία ως µέσο αύξησης 
της απασχόλησης.  Τέλος, µακροπρόθεσµα η βιωσιµότητα συνδυάζεται µε το θέµα 
της γήρανσης του πληθυσµού, στοιχείο το οποίο αναµένεται να ασκήσει 
«αυξανόµενη πίεση στις δηµόσιες δαπάνες» (σελ. 10).  Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη 
για τη µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων – δηλ. τον περιορισµό και 
την ιδιωτικοποίησή τους – εµφανίζονται περίπου ως αδιαπραγµάτευτη.   
 
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, η κοινωνική διάσταση της ασκούµενης πολιτικής 
αναφέρεται ρητά µόνο σε σχέση µε τους µακροπρόθεσµους στόχους της.  Ειδικότερα, 
αναφέρονται η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός, σε σχέση µε τους 
ανειδίκευτους και περιορισµένης ειδίκευσης εργαζόµενους, καθώς και τις λιγότερο 
αναπτυγµένες περιοχές.  Τα προτεινόµενα µέτρα είναι ωστόσο πολύ γενικά, καθώς 
δεν τίθενται ελάχιστα επιτρεπτά όρια, ούτε προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα.  
Συνεπώς, τι αποτελεί «επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας», πώς αυτό 
χρηµατοδοτείται  και  ποια η δηµόσια ενίσχυση των καθυστερηµένων περιοχών είναι 
θέµατα που δεν διευκρινίζονται.   
 
Ειδικότερα, δεν γίνεται αναφορά στο θέµα του «mainstreaming», δηλαδή της 
στρατηγικής που αποσκοπεί να εισαγάγει τη διάσταση των φύλων στη διαδικασία 
διαµόρφωσης µέτρων πολιτικής, στη βάση της αντίληψης ότι άνδρες και γυναίκες δεν 
αντιµετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις και ανάγκες, ούτε διαθέτουν τους ίδιους  
πόρους και ότι οι διαφορές αυτές επιδρούν στην πρόσβασή τους σ΄ όλους τους τοµείς, 
από την αγορά εργασίας µέχρι τις δηµόσιες υπηρεσίες.  Επίσης αναγνωρίζεται ότι, 
ενώ πραγµατικά βήµατα έχουν γίνει στην κατεύθυνση της λήψης νοµοθετικών 
µέτρων για την κατάργηση των διακρίσεων στη βάση του φύλου, η επίτευξη της 
ισότητας προϋποθέτει τη µετατόπιση ή το µετασχηµατισµό της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση του φύλου στη διάρθρωση 
των  ευκαιριών και στις δυνατότητες πρόσβασης.  Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται  
καλύτερη στόχευση και αποτελέσµατα, καθώς και µεγαλύτερη ισότητα. 
 
Οι συστάσεις για την περιβαλλοντική βιωσιµότητα είναι εξίσου γενικές και 
διατυπώνονται σε µεγάλο βαθµό µε όρους αγοράς. 
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Συνολικά, η τάση των Γενικών Προσανατολισµών  2003-2005 για µια περιεκτικότερη 
προσέγγιση στη   διαµόρφωση πολιτικής παραµένει µη ικανοποιητική.  Απο τη µια 
πλευρά, η αναγνώριση ότι τα θέµατα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη εξίσου µε τα θέµατα της οικονοµικής βιωσιµότητας είναι 
σηµαντική.  Από την άλλη πλευρά όµως, το κέντρο βάρους παραµένει στα 
οικονοµικά ζητήµατα, εκφρασµένα µε όρους αγοράς και µε κύρια κατεύθυνση στη 
σταθερότητα των τιµών, µέσω της µεγαλύτερης ευελιξίας της αγοράς εργασίας.  Επί 
πλέον, τα κοινωνικά µέτρα που προτείνονται δε συνοδεύονται ούτε από τον 
προσδιορισµό ελάχιστων επιτρεπτών ορίων, ούτε απο τους αναγκαίους πόρους για 
την υλοποίησή τους.  Με την έννοια αυτή, τα θετικά στοιχεία τα οποία εισαγάγει το 
µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης των Γενικών Προσανατολισµών παραµένουν 
ουσιαστικά µετέωρα, ενώ οι στόχοι και τα µέσα που προωθούνται έχουν 
οικονοµίστικο κυρίως χαρακτήρα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ) 
 
Τα τελευταία πέντε έτη, η Ε.Ε. παρεµβαίνει στην αγορά εργασίας των κρατών µελών 
της µέσω της Ευρωπαϊκής  Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ), η οποία συντονίζει την 
πολιτική των κρατών µελών στο πλαίσιο µιας επαναλαµβανόµενης διαδικασίας.  
Συγκεκριµένα, κάθε χρόνο τα εφαρµοζόµενα µέτρα πολιτικής εξετάζονται στο 
επίπεδο της Ε.Ε. και διατυπώνονται συστάσεις για τη βελτίωσή τους  µε τη µορφή 
των «Εθνικών Σχεδίων Δράσης».  Τα κράτη µέλη υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις και 
ο κύκλος επαναλαµβάνεται.  Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «ανοιχτή µέθοδος 
συντονισµού». 
 
Διάφοροι στόχοι για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας διατυπώνονται συνολικά, καθώς 
και για κάθε κράτος µέλος.  Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται στη συνολική απασχόληση 
και ανεργία, καθώς και σε ειδικές οµάδες εργαζοµένων, όπως είναι οι γυναίκες, κλπ.  
Διάφορες διαστάσεις της πολιτικής για την αγορά εργασίας αφορούν στη ρύθµιση της 
απασχόλησης, την παροχή υπηρεσιών εύρεσης εργασίας, την αλληλεπίδραση των 
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, κλπ.  Ωστόσο, ιδιαίτερη έµφαση 
δίδεται στα «ενεργητικά µέτρα για την απασχόληση», όπως είναι η απασχόληση των 
εργαζοµένων για την απόκτηση εργασιακής  εµπειρίας, η επιδότηση της 
απασχόλησης, η εκπαίδευση, κλπ. 
 
Η  ανοιχτή µέθοδος συντονισµού έχει ως στόχο την οικοδόµηση µιας κοινότητας, 
στην οποία οι πολιτικοί, οι κοινωνικοί εταίροι και οι εµπειρογνώµονες απο διάφορες 
χώρες συνεργάζονται για τον καλύτερο σχεδιασµό και αποτελεσµατικότητα της 
πολιτικής για την αγορά εργασίας.  Η ΕΣΑ προβάλλεται ως πρότυπο, που µπορεί να 
επεκταθεί και σε άλλα πεδία, µε στόχο την αύξηση της συνοχής και της 
αποτελεσµατικότητας των µέτρων πολιτικής, ακόµη και όταν αυτά παραµένουν υπό 
εθνικό έλεγχο. 
 
Πέντε χρόνια µετά απο την έναρξη της ΕΣΑ το 1997, η Επιτροπή πραγµατοποίησε 
µια συνολική ανασκόπηση της εµπειρίας το διάστηµα αυτό, η οποία οδήγησε σε 
ορισµένες αλλαγές ως προς τους στόχους και τις διαδικασίες.  Ετσι, µεγαλύτερη 
έµφαση δίδεται πλέον στην εφαρµογή των εθνικών σχεδίων δράσης, τα οποία θα 
αναθεωρούνται κάθε τρία έτη.  Ο αριθµός των κατευθύνσεων περιορίζεται από 18 σε 
10.  Οι ποσοτικοί στόχοι επαναδιατυπώθηκαν.   
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Η πρώτη παρατήρηση για την ΕΣΑ είναι ότι πρόκειται για λανθασµένη ονοµασία.  
Δεν πρόκειται σε καµία περίπτωση για στρατηγική «απασχόλησης».  Πρόκειται για 
τη λήψη µέτρων για τη ρύθµιση της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Μόνο αν 
υποθέσουµε ότι η ανεργία στην Ευρώπη είναι εξ ολοκλήρου απόρροια προβληµάτων 
που συνδέονται µε την προσφορά εργασίας, την έλλειψη ευελιξίας, κλπ, θα 
µπορούσαν τα µέτρα αυτά να περιγραφούν ως στρατηγική απασχόλησης.  Κάτι τέτοιο 
όµως δεν µπορεί να υποστηριχθεί. 
 
Οµοίως, η αξιολόγηση της στρατηγικής µετά απο τα πέντε πρώτα χρόνια εφαρµογής 
της είναι έντονα µη ρεαλιστική.  Η µείωση της ανεργίας και η αύξηση της 
απασχόλησης την περίοδο αυτή αποδίδεται στις «διαρθρωτικές» βελτιώσεις της 
αγοράς εργασίας, παραβλέποντας εντελώς την µακροοικονοµική πραγµατικότητα.  
Για την ακρίβεια, η µερική ανάκαµψη της ζήτησης την περίοδο αυτή είναι εκείνη που 
τόνωσε την απασχόληση, όπως εξάλλου η τρέχουσα οικονοµική επιβράδυνση θέτει 
τη βελτίωση αυτή σε κίνδυνο.  Η επίκληση της έννοιας NAIRU (ρυθµός ανεργίας που 
δεν επιταχύνει τον πληθωρισµό – non-accelerating inflation rate of unemployment), η 
µείωση δηλαδή της ανεργίας µε µέτρα που επιδρούν στην προσφορά εργασίας, 
στηρίζεται σε µη πειστικές εµπειρικές βάσεις καθώς, µε στατιστικούς όρους, η έννοια 
NAIRU δεν είναι τίποτα περισσότερο απο τον κινητό µέσο όρο των πραγµατικών 
ρυθµών ανεργίας. 
 
Απο την αρχή, η ΕΣΑ προκάλεσε έντονες συγκρούσεις και σηµαντικές διαφορές 
ερµηνείας.  Ορισµένες κυβερνήσης, ιδιαίτερα της Βρετανίας, υποστηριζόµενες από 
τους περισσότερους εκπροσώπους εργοδοτών και τους τεχνοκράτες της Επιτροπής, 
ήταν υπέρ µιας οπισθοδροµικής προσέγγισης στο θέµα της αναµόρφωσης της αγοράς 
εργασίας, όπου βασικός στόχος είναι η πειθάρχηση των πλέον ευάλωτων 
εργαζόµενων και η προώθηση της απασχόλησης στη βάση των χαµηλότερων 
επιτρεπτών ορίων, της αυξηµένης εργασιακής ανασφάλειας και των διευρυνόµενων 
µισθολογικών ανισοτήτων.  Οι απόψεις αυτές ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλείς κατά την 
έναρξη της ΕΣΑ στο Λουξεµβούργο το καλοκαίρι του 1997, αµέσως µετά από την 
εκλογική νίκη των Εργατικών στη Βρετανία. 
 
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, ορισµένες κυβερνήσεις, όπως των Σκανδιναβικών 
χωρών και ορισµένες δυνάµεις στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που 
ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της Κοινωνικής Ευρώπης, αντιστάθηκαν στις 
αντιλήψεις αυτές.  Ως αποτέλεσµα, η ΕΣΑ σηµαδεύτηκε από έντονες αµφισηµίες.  
Ορισµένοι από τους στόχους της είναι θετικοί.  Για παράδειγµα, η βελτίωση της 
µέριµνας των παιδιών για τη µείωση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας λόγω 
φύλου, καθώς και ορισµένα µέτρα για την καλύτερη ενσωµάτωση των µεταναστών 
στην επίσηµη αγορά εργασίας.  Σε άλλα θέµατα, η γλώσσα που υιοθετεί η ΕΣΑ είναι 
τόσο αόριστη, ώστε να µην µπορεί να αξιολογηθεί χωρίς ειδική διρεύνηση της 
συγκεκριµένης πολιτικής, στην οποία αφορά.  Για παράδειγµα, η αύξηση της 
συµµετοχής στην αγορά εργασίας δεν είναι αυτόµατα θετικό στοιχείο, ανεξάρτητα 
δηλαδή απο την ποιότητα της απασχόλησης και τους τρόπους µε τους οποίους η 
συµµετοχή αυτή επιτυγχάνεται.  Συµµετοχή η οποία επιτυγχάνεται µε τη µείωση του 
επιπέδου κοινωνικής προστασίας, µε σφιχτότερους κανόνες  επιλεξιµότητας για τη 
στήριξη των ανέργων ή µε τη θυσία κατακτήσεων ως προς τις συνθήκες εργασίας 
αποτελεί απειλή για τα Ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα.  Οµοίως, ενώ η απάλειψη των 
διακρίσεων ενάντια στους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας είναι ιδιαίτερα 
επιθυµητή, η µείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για εργαζόµενους µε 
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χαµηλότερα προσόντα δεν µπορεί παρά να αυξήσει τις κοινωνικές ανισότητες, 
ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη τις διαφορές του προσδόκιµου χρόνου ζωής µεταξύ των 
περισσότερο και των λιγότερο πλεονεκτούντων εργαζοµένων. 
 
Σε όλα αυτά τα θέµατα, η ΕΣΑ µπορεί να ερµηνευθεί εντελώς αντίστροφα.  Το ίδιο 
ισχύει και για την «ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας».  Σύµφωνα µε το πρότυπο 
των ΗΠΑ, που έµπνευσε την κυβέρνηση της Βρετανίας, η ενεργοποίηση είναι 
ουσιαστικά µια µέθοδος επιβολής της κοινωνικής πειθαρχίας, ή ακόµα και τιµωρίας – 
π.χ., µε την άσκηση µεγάλης πίεσης στις γονείς µονογονεϊκών οικογενειών, για τους 
οποίους περικόπτεται η κοινωνική προστασία.  Στις Βορειοευρωπαϊκές χώρες, 
αντίθετα, τα µέτρα ενεργοποίησης, αν και περιλαµβάνουν ορισµένα µέτρα 
πειθαρχίας, είναι ουσιαστικά µέτρα υπέρ των µειονεκτούντων οµάδων. 
 
Στις συγκρούσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της ΕΣΑ, οι προοδευτικές 
µεταρρυθµίσεις και η επιδίωξη κοινωνικής δικαιοσύνης αναχαιτίζονται απο το 
γεγονός ότι δεν έχει ακόµη διαµορφωθεί µια πυκνή κοινότητα ατόµων που να 
διαµορφώνουν την ασκούµενη πολιτική µέσα από τη συνεργασία και το διάλογο  Η 
µέθοδος συντονισµού στην πράξη δεν είναι άλλο απο τη ανταλλαγή απόψεων  µεταξύ 
των εθνικών κυβερνήσεων και της Επιτροπής, η οποία διαστρεβλώνεται ακόµα 
περισσότερο µε την υπαγωγή των Εθνικών Σχεδίων Δράσης και των 
προσανατολισµών για την απασχόληση στις νεοφιλελεύθερες προτεραιότητες των 
Γενικών Προσανατολισµών. 
 
Παρά τα παραπάνω, η πρόσφατη αναθεώρηση της ΕΣΑ οδήγησε σε σηµαντικές 
βελτιώσεις – π.χ. µεγαλύτερη έµφαση στην ποιότητα εργασίας και συµµετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση πολιτικής για την αγορά εργασίας.  Τόσο οι 
εργοδότες, όσο και τα συνδικάτα ορθώς  θεωρούν την ΕΣΑ ως δυνητικά ιδιαίτερης 
σηµασίας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιδράσει σηµαντικά στην πρακτική που 
ακολουθείται στην αγορά εργασίας.    
 
Κατά την άποψή µας, η στρατηγική αυτή πρέπει να αναπτυχθεί µε δύο 
συµπληρωµατικούς τρόπους.  Ως προς την ακολουθούµενη διαδικασία, είναι 
αναγκαίο η στρατηγική να γίνει περισσότερο δηµοκρατική µε την ευρύτερη 
συµµετοχή της κοινωνίας και µε την προώθηση γνήσιου ευρωπαϊκού διαλόγου, στο 
πλαίσιο του οποίου οι χώρες που διαθέτουν αναπτυγµένα κοινωνικά πρότυπα 
µπορούν να αυξήσουν την επηροή τους.  Ως προς το περιεχόµενό της, η ΕΣΑ µπορεί 
να εξελιχθεί µε την απάλειψη κάθε αντιδραστικής ερµηνείας που δεν προωθεί την 
ισότητα και µε την ανάληψη πολύ πιο συγκεκριµένης δέσµευσης   για την επίτευξη 
υψηλού εργασιακού επιπέδου και προωθηµένων κοινωνικών πολιτικών.  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


