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Περίληψη 
 
 
1. Το 2005 ήταν µια χρονιά που προστέθηκε στη µακρά εµπειρία οικονοµικής καχεξίας και 
περιορισµού του κοινωνικού κράτους των µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και που κατέδειξε ότι 
υπάρχει µια εµφανής κρίση νοµιµότητας και πολιτικής αποδοχής της ΕΕ από µεγάλα τµήµατα της 
κοινωνίας της. Αντιδρώντας, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα επικαλούνται την ανάγκη να υπάρξει µια 
«περίοδος περισυλλογής». Κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιµο, αν υπέβαλλε σε κριτική ανάλυση τη βάση 
των αποτυχηµένων οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών και των δυνάµεων και συµφερόντων, που 
βρίσκονται πίσω από αυτές, κι αν αποτελούσε το σηµείο εκκίνησης για πλήρη αναπροσανατολισµό 
των πολιτικών αυτών.  Αντίθετα, είναι περιττό και αντιπαραγωγικό το να εξηγήσουν και να πείσουν τα 
αρµόδια όργανα για την ορθότητα των ασκούµενων πολιτικών, έτσι ώστε να τις κάνουν πιο αποδεκτές. 
Και υπάρχει πράγµατι η ανησυχία ότι αυτή είναι η πρόθεση των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και 
της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
2.Οι οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκαν από τη διακοπή 
µιας ευπαθούς ανάκαµψης και την πτώση των ρυθµών ανάπτυξης, µε αυξανόµενη ανεργία και ακόµα 
χαµηλότερους µισθούς, υποδηλώνοντας έτσι την όξυνση των ανισοτήτων στην Ευρώπη. Η αρνητική 
µακροοικονοµική εικόνα επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την ανεπαρκή απόδοση της Γερµανίας και 
της Ιταλίας σε σχέση µε άλλες χώρες µέλη, που πήγαν πολύ καλύτερα. Η ιδιαίτερα σφοδρή 
αναδιανοµή από τους µισθούς στα κέρδη συντέλεσε ώστε η πραγµατική εγχώρια ζήτηση στη Γερµανία 
το 2005 να είναι χαµηλότερη από εκείνη του 2000. Η φτώχεια, και συγκεκριµένα η παιδική φτώχεια 
στην Ε.Ε. παραµένει κατά µέσο όρο σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, µε την εξαίρεση από τη µία 
πλευρά των Σκανδιναβικών χωρών, αλλά και τα σκανδαλώδη στοιχεία της Μεγάλης Βρετανίας, από 
την άλλη.   
 
3. Η Επιτροπή εξήγησε την αποτυχία της Στρατηγικής της Λισσαβόνας του 2000 επικαλούµενη την 
επιδίωξη υπερβολικά φιλόδοξων στόχων µέσα από ένα σχέδιο µε υπερβολικά περίπλοκη δοµή. 
Επιπρόσθετα, ερµήνευσε το κύµα κριτικής και απόρριψης του σχεδίου του Ευρωσυντάγµατος από τη 
Γαλλία και την Ολλανδία ως  την έκφραση της αντίθεσης των απλών πολιτών σ’ ένα υπερεθνικό 
κράτος, που προσπαθεί να επιβληθεί στα παραδοσιακά, εθνικά συστήµατα κοινωνικής προστασίας.  
Συνεπώς,  τα ευρωπαϊκά όργανα επιδιώκουν να εφαρµόσουν ένα νέο είδος Ευρωπαϊκού Μινιµαλισµού, 
προκειµένου να εµφανισθούν µετριόφρονα.  
 
- Πρώτον, παρουσίασαν µια δεύτερη εκδοχή της ατζέντας της Λισσαβόνας, τη «νέα συνεργασία για 
ανάπτυξη και απασχόληση», που είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξη, έχει πιο περιορισµένους στόχους και 
σηµεία αναφοράς και επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της παραγωγής και στην 
απασχόληση, όπου το κοινωνικό περιεχόµενο της απασχόλησης και η οικολογική βιωσιµότητα της 
ανάπτυξης περιθωριοποιούνται ακόµα περισσότερο.  
 
-∆εύτερον, διακήρυξαν την πρόθεση να µειώσουν την γραφειοκρατία και τον αριθµό των ευρωπαϊκών 
κανονισµών και διατάξεων προς όφελος των πολιτών. Όσο ευπρόσδεκτος κι αν είναι όµως αυτός ο 
περιορισµός της γραφειοκρατίας θεωριτικά, στην πράξη συνεπάγεται την επίθεση σε βασικές 
κατακτήσεις στον τοµέα της υγείας και της περιβαλλοντικής προστασίας. 
 
-Τρίτον, µια ακόµα σηµαντική πλευρά του ευρωπαϊκού µινιµαλισµού αντικατοπτρίζεται στην 
αποφασιστικότητα που υπάρχει για περαιτέρω µείωση του ήδη πολύ περιορισµένου Κοινοτικού 
προϋπολογισµού,  µε το πρόσχηµα της µείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών. 
 
Αυτό που µένει µετά από µια τέτοια διόρθωση των «υπερβολικών φιλοδοξιών» για την Ευρώπη είναι η 
εµπιστοσύνη στην ελεύθερη αγορά, η απορύθµιση, ο ανταγωνισµός και η ευελιξία. Στην 
πραγµατικότητα, η νέα µετριοφροσύνη στην παρούσα µινιµαλιστική προσέγγιση αντανακλά και 
ενδυναµώνει τον πυρήνα του προγράµµατος του νεοφιλελευθερισµού.  
 
4. Σε αντίθεση µε τη στενή αυτή προσέγγιση στο ζήτηµα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, προτείνουµε τη 
διεύρυνση της προοπτικής και την ενδυνάµωση των στόχων για ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή 
αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό περιλαµβάνει, από τη µια πλευρά, τη διεύρυνση του στρατηγικού στόχου, 
έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει ισότιµα την οικονοµική, κοινωνική και οικολογική πολιτική και να 
εδραιώνει µια πραγµατική – και όχι διακηρυκτική - ισορροπία ανάµεσα στην οικονοµική, κοινωνική και 
οικολογική διάσταση της κοινωνικής ζωής και της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σε ό,τι αφορά στην 
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οικονοµική πολιτική, από την άλλη πλευρά, σηµαίνει την ενδυνάµωση και διεύρυνση του πεδίου των 
µέτρων και των εργαλείων, που οφείλουν να εµπεριέχουν µια πιο εντατική µακροοικονοµική και 
διαρθρωτική παρέµβαση, αυστηρότερους κανόνες για το κεφάλαιο και ευρύτερη χρήση του δηµόσιου 
τοµέα.  
 
5. Ο στόχος της πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να διατηρηθεί και τα εργαλεία για την επίτευξή του 
περιλαµβάνουν: 
 
- Εκτεταµένο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, της τάξης του 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πρωτίστως στον τοµέα της οικολογικής ανασυγκρότησης. 
 
- ∆ιεύρυνση της απασχόλησης στις δηµόσιες υπηρεσίες, την εκπαίδευση  και στους τοµείς κοινής 
ωφέλειας. 
 
- Προσπάθεια για µείωση του χρόνου εργασίας. 
 
6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύσει την κοινωνική πολιτική και ειδικότερα: 
 
- Τα εργαλεία και τις χρηµατοδοτικές πηγές για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού στην Ένωση. 
 
- Την εφαρµογή διαφοροποιηµένων κατώτατων ορίων για την κοινωνική ευηµερία µέσα στην Ένωση, 
µε ισχυρές αντιστάσεις ενάντια στον υποβιβασµό των υφιστάµενων ορίων.  
 
- Το δηµόσιο αναδιανεµητικό σύστηµα συνταξιοδότησης, που να εξασφαλίζει στους ηλικιωµένους ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, χρησιµοποιώντας την µέθοδο του ανοιχτού συντονισµού. 
 
7. Προκειµένου να ανταποκριθεί στο αυξανόµενο κόστος της παραδοσιακής ενέργειας και να 
περιορίσει το φαινόµενο της αύξησης της θερµοκρασίας της γης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
κινηθεί πιο αποτελεσµατικά, ώστε να προωθήσει ένα νέο ενεργειακό καθεστώς, το οποίο να βασίζεται 
κυρίως σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (όπως η ηλιακή).  
 
8. Προκειµένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των παραπάνω 
στόχων, είναι απαραίτητη η αύξηση του µεγέθους του Κοινοτικού προϋπολογισµού, καθώς και η 
διασφάλιση σχετικών δηµοκρατικών διαδικασιών και διαφάνειας. Προτείνουµε να αυξηθεί ο 
ευρωπαϊκός προϋπολογισµός από το τρέχον επίπεδό του (λίγο περισσότερο από το 1% του ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ) κατά 0,5 της ποσοστιαίας µονάδας κάθε χρόνο µέχρι να φτάσει στο 5% περίπου του ΑΕΠ. 
Ταυτόχρονα, η βάση του εισοδήµατος θα πρέπει να αναδιαµορφωθεί, έτσι ώστε η κύρια πηγή του 
Κοινοτικού προϋπολογισµού να είναι ένας προοδευτικός και σχετιζόµενος µε το ΑΕΠ φόρος 
εισοδήµατος. 
 
9.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιµαστεί για την επερχόµενη υπουργική σύνοδο του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου στο Χονγκ-Κονγκ, µε βασικό πρόταγµα την τροποποίηση του 
διαπραγµατευτικού πλαισίου της Γενικής Συµφωνίας για το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες – GATS - έτσι 
προκειµένου να γίνουν σεβαστές οι εθνικές διατάξεις για τις υπηρεσίες, να τερµατισθεί ο 
αποφασιστικός ρόλος του Σώµατος Επίλυσης ∆ιαφορών και να εξαιρεθεί ο δηµόσιος τοµέας από το 
πλαίσιο της GATS. 
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Εισαγωγή 
 
Το 2005 παρατηρήθηκαν δύο εξελίξεις µε αρκετά αντιφατικές συνέπειες για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλύπτοντας τις δύο πλευρές της τρέχουσας πορείας της Ευρώπης. Από 
τη µια πλευρά, στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλες την άνοιξη του 2005 αποφασίστηκε να ξεκινήσει 
µια «νέα συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Στην ουσία, πρόκειται για µια 
αναθεωρηµένη εκδοχή της έως τώρα αποτυχηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας του 2000. Η νέα 
εκδοχή επικεντρώνεται σε περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των αγορών, παραµερίζοντας κάθε 
κοινωνική και περιβαλλοντική προέκταση. Αυτή η επανεκκίνηση αντανακλά την εµµονή του νεο-
φιλελεύθερου πολιτικού σχεδίου και των ισχυρών συµφερόντων, που το στηρίζουν.   ∆εν θα ξεπεράσει 
το φαύλο κύκλο της χαµηλής ανάπτυξης µε υψηλή ανεργία και αυξανόµενη κοινωνική ανισότητα. Από 
την άλλη πλευρά, το πρώτο ήµισυ του 2005 έφερε στο προσκήνιο ένα κύµα κριτικής και 
αντιπαράθεσης προς το πολιτικό αυτό σχέδιο, το οποίο ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη 
σύνοδο κορυφής να υπαναχωρήσουν-προσωρινά- από τις θέσεις τους για το προσχέδιο 
κατευθυντήριων γραµµών για τις υπηρεσίες.  Η αντιπαράθεση αυτή κορυφώθηκε µε την απόρριψη του 
σχεδίου Συντάγµατος της Ευρώπης, µε το δηµοψήφισµα της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Η επιτυχία 
της κριτικής αποδεικνύει κυρίως τη δηµιουργία και τη σταδιακή ενδυνάµωση νέων κοινωνικών 
κινηµάτων, που αγωνίζονται για πιο ανοιχτό διάλογο, δηµοκρατία και µεταρρυθµίσεις προς όφελος της 
πλειοψηφίας των πολιτών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην εµφανή αυτή πολιτική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε «περίοδο περισυλλογής». Ταυτόχρονα, συνεχίζει να ακολουθεί το 
νεοφιλελεύθερο Ατζέντα της Λισσαβόνας µε αµείωτη αποφασιστικότητα. Φαίνεται πως η 
επικαλούµενη αυτή περισυλλογή έχει απλά σκοπό να εξηγήσει, να αιτιολογήσει και να κάνει ανεκτή 
µια οικονοµικά αποτυχηµένη, κοινωνικά και οικολογικά επιβλαβή και απαράδεκτη πολιτική. Αντίθετα, 
κατά την άποψή µας, ένας εκτενής προβληµατισµός οφείλει να επιδιώξει µια κριτική ανάλυση των 
οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων, να εκτιµήσει τα αίτια και τα αποτελέσµατα της ασκούµενης 
πολιτικής, συνυπολογίζοντας τα συµφέροντα και  τις δυνάµεις που αυτή εξυπηρετεί, και να 
διερευνήσει τις δυνατότητες εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ενόψει της παρούσας κρίσης, ο 
απαραίτητος προβληµατισµός δεν πρέπει να στηριχθεί στην επιθυµία για διατήρηση του status quo, 
αλλά στην κατεύθυνση της αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουµε τις ακόλουθες αναλύσεις και 
προτάσεις.   
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1. Οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

1.1 Αποτυχία της στρατηγικής της Λισσαβόνας - Μακροοικονοµικές εξελίξεις 

Η συνολική εικόνα:  Χαµηλά επίπεδα ανάπτυξης, υψηλή ανεργία 

Ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής στη διευρυµένη Ένωση, ο οποίος σηµείωσε µικρή βελτίωση το 
προηγούµενο έτος, παρέµεινε ισχνός το 2005.  Η πιο ανησυχητική συνέπεια των εξελίξεων αυτών είναι 
η υψηλή ανεργία στην Ευρώπη των 25, η οποία βρίσκεται στο 8,7%, υψηλότερη σε σχέση µε το 2001, 
στην κορύφωση της κρίσης, ενώ ο ρυθµός αύξησης της απασχόλησης στην Ευρώπη παρέµεινε κάτω 
από το 1% κατά µέσο όρο τα πέντε τελευταία χρόνια. Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα, 
καθώς και από τον Πίνακα 1, ο συνολικός ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ µειώθηκε σταθερά το 2002 και το 
2003 και παρά την ανάκαµψη το 2004 και 2005, παραµένει χαµηλότερος από εκείνο του 2001.   

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ  ΕΕ-12, EΕ-15 & EΕ-25 ( %)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2001 2002 2003 2004 2005

Ετος

GDP EU-12

GDP EU-15

GDP EU-25

 
Σε όρους των συνιστωσών της ανάπτυξης (πίνακας 1), οι εξαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά το 2004, 
ακολουθώντας την επιτάχυνση της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. 
Μετά από µια κάµψη το 2002-2003, οι επενδύσεις ανέκαµψαν επίσης, παρότι όχι όσο αναµενόταν, 
δεδοµένου ότι τα περισσότερα µέτρα οικονοµικής πολιτικής- όπως οι φορολογικές εκχωρήσεις, η 
ευελιξία της αγοράς εργασίας και ο περιορισµός του εισοδήµατος, η ενοποίηση των αγορών προϊόντων 
και υπηρεσιών-  είχαν στόχο να δηµιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις. Η ιδιωτική 
κατανάλωση συνέχισε να αποτελεί περιορισµένο ερέθισµα για την αύξηση της παραγωγής, όπως 
άλλωστε και η δηµόσια κατανάλωση, η οποία δεν κινήθηκε σε κατεύθυνση αντίθετη από την γενική 
τάση. 
 

Πίνακας 1 
Συνιστώσες εξέλιξης του ΑΕΠ της ΕΕ 

(ετήσια µεταβολή σε %) 
 ΕΕ-25 ΕΕ-15 
 1991-

2000 
2001 2002 2003 2004 2005 1991-

2000 
2001 2002 2003 2004 2005

ΑΕΠ µδ 1.9 1.2 1.2 2.4 1.5 2.2 1.9 1.1 1.1 2.3 1.4 
Ιδιωτική 
Κατανάλωση 

 
µδ 

 
2.0 

 
1.6 

 
1.6 

 
2.1 

 
1.6 

 
2.1 

 
2.0 

 
1.5 

 
1.4 

 
2.0 

 
1.5 

∆ηµόσια 
Κατανάλωση 

 
µδ 

 
2.1 

 
2.9 

 
2.1 

 
1.3 

 
1.2 

 
1.8 

 
2.1 

 
2.9 

 
2.1 

 
1.4 

 
1.2 

Επενδ.Π.Κεφ.  µδ 0.5 -1.2 0.8 3.0 2.3 2.2 0.5 -1.3 0.7 2.8 2.1 
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Εξαγωγές µδ 3.8 2.2 2.4 7.8 4.2 7.0 3.3 1.8 1.6 6.8 3.9 
Εισαγωγές µδ 1.7 1.6 4.1 8.0 4.2 6.5 1.4 1.3 3.5 7.5 4.1 
µδ:  µη διαθέσιµα  
Πηγή: Ευρ. Επιτροπή, Φθινοπωρινές Προβλέψεις 2005 
 
Παρά τις δυσµενείς συνθήκες, ο µέσος ρυθµός πληθωρισµού αυξήθηκε σε 2,1% το 2004, κυρίως λόγω 
της αύξησης της τιµής του πετρελαίου. Από την άλλη πλευρά, η αµοιβή ανά εργαζόµενο σε σταθερές 
τιµές αυξήθηκε κατά 0,8% ετησίως µεταξύ 2001 και 2005 κατά µέσο όρο και κατά 0,2% το 2005. Σαν 
αποτέλεσµα, το µερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ µειώθηκε ακόµα περισσότερο, ώστε µέχρι το τέλος του 
2005 αναµένεται να είναι 67.4%, σε σχέση µε το 68.3% το 2000 στην Ευρώπη των 25.  
  
Συνολικά, από το έτος 2000, οι µακροοικονοµικές εξελίξεις στην ΕΕ κατευθύνθηκαν αντίθετα προς 
την  Ατζέντα της Λισσαβόνας, η οποία έχει θέσει τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης µέχρι το 
2010. Αντί να γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµου, η ΕΕ γίνεται νωθρή- µε σηµαντικό 
κοινωνικό κόστος. Η κύρια αιτία της κατάστασης αυτής είναι η συνεχιζόµενη αδιαφορία της 
οικονοµικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο της συνολικής ζήτησης στην 
αναζωογόνηση της οικονοµίας, όπως φαίνεται για παράδειγµα από τους περιορισµούς που 
επιβάλλονται από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παρότι η Ατζέντα της Λισσαβόνας και 
το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αναθεωρήθηκαν την άνοιξη του 2005, η µεταρρύθµισή τους 
δεν αναµένεται να αλλάξει την τροχιά στην οποία κινείται η Ευρωπαϊκή οικονοµία., κι αυτό γιατί οι 
όποιες βελτιώσεις εµµένουν στην ίδια βασική δοµή και στις υποκείµενες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις.   

Γερµανία και Ιταλία: οι µεγάλοι καθυστερηµένοι  
Η ανεπάρκεια των συνολικών επιδόσεων της ΕΕ οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις εξελίξεις που 
παρατηρήθηκαν σε δυο κράτη µέλη, τα οποία –µαζί- συνεισφέρουν  περισσότερο από το ένα τρίτο του 
ΑΕΠ της ΕΕ: τη Γερµανία και την Ιταλία. Η πρώτη υποφέρει από έλλειψη εγχώριας ζήτησης, η δε 
τελευταία από φθίνον συγκριτικό πλεονέκτηµα. Και στις δύο περιπτώσεις, η συµβατική οικονοµική 
θεωρία και πολιτική αναζητούν τη λύση στην αυξανόµενη ευελιξία της αγοράς εργασίας, καθώς και σε 
άλλα περιοριστικά µέτρα.  

Πίνακας 2 
Γερµανία, Ιταλία και ΕΕ-25: Μακροοικονοµικές εξελίξεις  (ρυθµός µεταβολής) 

2005 (πρόβλεψη) 2001-05 (µέσος όρος)  
ΕΕ-
25 

Γερµανία Ιταλία ΕΕ-25 Γερµανία Ιταλία

Αύξηση ΑΕΠ 1,5 0,8 0,2 1,6 0,7 0,8
Εγχώρια ζήτηση 1,6 -0,3 0,7 1,6 -0,3 1,1
- ιδιωτική κατανάλωση 1,6 -0,1 1,0 1,8 0,4 0,9
- κρατική κατανάλωση 1,2 -0,1 1,0 1,9 0,0 2,0
- επενδύσεις 2,3 -0,5 -0,8 1,1 -2,2 0,5
Εξαγωγές 4,2 6,2 0,0 4,1 5,8 0,0
Πραγµατικές κατά κεφαλήν αµοιβές 
εργαζοµένων   

0,3 -1,8 0,9 0,8 
(ΕΕ15) 

0,1 0,5

Τρέχουσες Συναλλαγές (ως % του ΑΕΠ) -0,3 3,8 -1,2 0,0 
 

2,4 -0,6

Πραγµατικό κατά µονάδα κόστος εργασίας -0,1 -1,2 0,9 -0,7 -0,2 2,5
Σχετικό κατά µονάδα κόστος εργασίας -1,4 -2,7 1,3 -0,7 -2,0 1,1
Μερίδιο εργασίας (ως % του ΑΕΠ) 67,4 64,4 67,9 68,1 66,1 67,8
Πηγή: Ευρ. Επιτροπή, Φθινοπωρινές Προβλέψεις 2005 
 
Ο ρυθµός ανάπτυξης στη Γερµανία τα πέντε τελευταία χρόνια ήταν ίσος µε περίπου το ήµισυ από  
εκείνο της Ευρώπης των 25 και η εγχώρια ζήτηση το 2005 ήταν – σε απόλυτα, πραγµατικά µεγέθη- 
χαµηλότερη από αυτή του 2000. Αυτό οφείλεται κυρίως στην συγκρατηµένη αύξηση των µισθών και 
των ηµεροµισθίων, η οποία περιόρισε το ρυθµό αύξησης της ιδιωτικής ζήτησης σε επίπεδα κοντά στο 
µηδέν και στο ένα έκτο του αντίστοιχου ρυθµού της ΕΕ. Ο µόνος παράγοντας που στηρίζει τη 
γερµανική οικονοµία είναι η ισχυρή εξαγωγική της θέση, µε ρυθµούς αύξησης µεγαλύτερους από το 
µέσο όρο της ΕΕ. Το 2004 το γερµανικό  πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών  έφτασε το 
3,8% του ΑΕΠ, δηλ. €86 δις. σε τρέχουσες τιµές αγοράς, ενώ το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της Ευρώπης των 21 (εξαιρουµένων των Λουξεµβούργου, Ουγγαρίας, Μάλτας και 
Κύπρου), παρουσίασε έλλειµµα, ίσο προς το 0.3% του ΑΕΠ ή €59,6 δις. Συνεπώς, ο παράγοντας που 
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συντηρεί τη γερµανική οικονοµία – παρότι δε µπορεί να αντισταθµίσει την ανεπάρκεια της εγχώριας 
ζήτησης-προκαλεί ταυτόχρονα σηµαντική αστάθεια στην ΕΕ. Η αντιµετώπιση αυτής της αστάθειας 
απαιτεί σαφώς προσδιορισµένες διαρθρωτικές πολιτικές, πράγµα που δεν είναι άµεσα ορατό. 
 
Τα προβλήµατα της Ιταλικής οικονοµίας δεν είναι επίσης νέα. Στο βιοµηχανικό τοµέα συντελέστηκε 
σηµαντική από-βιοµηχανοποίηση, η οποία εκφράστηκε µε την εξαφάνιση µεγάλων επιχειρήσεων και 
ολόκληρων κλάδων, λόγω της παντελούς έλλειψης ενεργών βιοµηχανικών πολιτικών. Τα τελευταία 
χρόνια, η ραχοκοκαλιά του ιταλικού µεταποιητικού τοµέα, η βιοµηχανοποιηµένη περιφέρεια, υπέφερε 
από την ανατίµηση του ευρώ και τον Ασιατικό ανταγωνισµό. Όσον αφορά στο δηµόσιο χρέος, οι ρίζες 
του βρίσκονται όχι µόνο στις υψηλές δηµόσιες δαπάνες της δεκαετίας του 80, αλλά και στο επιτόκιο 
που ρυθµίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα σε επίπεδο σχετικά υψηλό, ώστε να προσελκύσει την 
εισροή κεφαλαίων. Στη δεκαετία του 90, η προσπάθεια εισόδου στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση 
(ΟΝΕ) προκάλεσε ακόµα µεγαλύτερη ύφεση και το µεγάλο κύµα ιδιωτικοποιήσεων είχε σαν 
αποτέλεσµα να χάσει το κράτος επιχειρήσεις και τράπεζες, που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη 
χάραξη µιας µακροπρόθεσµης διαρθρωτικής πολιτικής για την αναβάθµιση της κλαδικής ειδίκευσης. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι µόνοι τοµείς παρέµβασης που χρησιµοποιήθηκαν από δεξιές αλλά 
και από αριστερές κυβερνήσεις υπήρξαν το κοινωνικό κράτος, η αγορά εργασίας και η άσκηση πίεσης 
στους εργαζοµένους.  
 
Νέα κράτη µέλη: ταχεία ανάπτυξη και σηµαντικές διαφορές 

Τα τελευταία χρόνια οι οικονοµικές εξελίξεις στα νέα κράτη µέλη χαρακτηρίστηκαν από ταχεία 
ανάπτυξη, µικρή πρόοδο στην απασχόληση και σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ τους. 

Από το 2002 η οικονοµική ανάπτυξη στα νέα κράτη µέλη υπήρξε-µε πολύ λίγες εξαιρέσεις-κατά µέσο 
όρο δυο φορές πιο ισχυρή απ’ ότι στα παλιά κράτη µέλη. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον οι οικονοµίες των 
νέων κρατών µελών παραµένουν συγκριτικά µικρές, αυτή η εξαιρετικά υψηλή απόδοση ανέβασε το 
ρυθµό ανάπτυξης στην Ευρώπη των 25 µόνο κατά ένα δέκατο της ποσοστιαίας µονάδας πάνω από 
αυτό της Ευρώπης των 15. Ο υψηλός ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη των 10 οφείλεται 
κυρίως στις πολιτικές µετανάστευσης και επανεγκατάστασης των πολυεθνικών της ∆υτικής Ευρώπης, 
οι οποίες παρ’ όλα αυτά δεν ακολουθήθηκαν από σχετική αύξηση της απασχόλησης ή σηµαντική 
µείωση της ανεργίας. Ειδικά στην Πολωνία και τη Σλοβακία τα ποσοστά ανεργίας παρέµειναν 
εξαιρετικά υψηλά (17.5% και 15.2% τον Αύγουστο του 2005).  

Όσον αφορά στην αναδιανοµή εισοδήµατος, η ανισότητα στα νέα κράτη µέλη είναι παρόµοια µε 
εκείνη στην Ευρώπη των 25. Ενώ τρεις χώρες (Σλοβενία, Ουγγαρία και Τσεχία) βρίσκονται στις 
τελευταίες θέσεις της κατάταξης του Συντελεστή Gini, πέντε άλλες (Εσθονία, Λετονία, Σλοβακία, 
Πολωνία και Λιθουανία) βρίσκονται ανάµεσα στις εννέα χώρες µε τους υψηλότερους συντελεστές. 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ανισότητα εκτιµηµένη σύµφωνα µε το ∆είκτη Gini είναι υψηλότερη στα 
κράτη µέλη, τα οποία έχουν επιβάλλει ενιαίους φορολογικούς συντελεστές εισοδήµατος (χώρες της 
Βαλτικής), ή στα οποία η φορολογική προοδευτικότητα ισχύει για πολύ µικρό τµήµα των 
φορολογουµένων (π.χ.  για το 5.5% των φορολογουµένων στην Πολωνία).  

Παρότι και οι δέκα χώρες παρουσιάζουν έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, υπάρχουν 
τεράστιες διαφορές µεταξύ τους, που κυµαίνονται από λιγότερο του 1% (Σλοβενία και Σλοβακία) σε 
πάνω από 13% (Εσθονία). Στις περισσότερες χώρες δεν παρατηρείται σαφής τάση στον τοµέα αυτό, τα 
τελευταία χρόνια. Εξαιρέσεις αποτελούν η Πολωνία, η Εσθονία και η Ουγγαρία. Στην Πολωνία το 
έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε σταδιακά από το 7.6% του ΑΕΠ το 1999 
στο 1.5% το 2004, ενώ στις δύο άλλες χώρες παρατηρήθηκε το ακριβώς αντίθετο (αύξηση από το 
5.3% στο 13.2% στην Εσθονία και από το 5.1% στο 9% στην Ουγγαρία µεταξύ 1999 και 2003). Η 
γενική αιτία πίσω από το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι το γεγονός ότι οι 
χώρες αυτές, ακολουθώντας νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες τους επιβλήθηκαν κατ’ αρχάς από 
την Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και αργότερα από την ΕΕ, έχασαν ένα 
σηµαντικό µέρος της εγχώριας και της ξένης αγοράς τους, καθώς  οι εγχώριες επιχειρήσεις τους δεν 
µπόρεσαν  να ανταγωνιστούν τις δυτικές πολυεθνικές.   
 
∆ιαφορές επίσης συνεχίζουν να υπάρχουν σε ό,τι αφορά στον πληθωρισµό. Όλες οι χώρες εκτός από 
την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία αντιµετώπισαν άνοδο του πληθωρισµού το 2004. Αλλά το 
2005 η ανοδική αυτή πορεία συνεχίστηκε σε τρεις µόνο χώρες, ενώ στις πέντε από τις δέκα χώρες 
(Τσεχία, Κύπρος, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία) ο ετήσιος πληθωρισµός τον Αύγουστο του 2005 
ήταν κάτω από το 2.2% , µέσο όρο της Ευρώπης των 25. Τα δηµόσια ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος 
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στα νέα µέλη δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά των παλαιότερων µελών, τα πρώτα όντας ελαφρώς 
υψηλότερα και τα τελευταία ελαφρώς χαµηλότερα από τον µέσο όρο της ΕΕ.   

Παγκόσµιες ανισορροπίες 
 
Η ανεπαρκής απόδοση της Ευρωπαϊκής οικονοµίας ως σύνολο και οι σηµαντικές αυξανόµενες 
διαφορές ανάµεσα στα κράτη µέλη είναι συνυφασµένες µε ένα ασταθές παγκόσµιο οικονοµικό 
περιβάλλον. Η Αµερική παραµένει η ατµοµηχανή της παγκόσµιας οικονοµίας και προσπαθεί να 
διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στον κόσµο δια µέσου της ισχύος του στρατιωτικού της εξοπλισµού 
και του νοµίσµατός της.  Και τα δύο βάλλονται από τον εξωτερικό ανταγωνισµό και δεν 
υποστηρίζονται από πειστική και βιώσιµη ευρωστία της εγχώριας οικονοµίας. 
 
Οι εξωτερικές ανισορροπίες ανάµεσα σε ορισµένες παγκόσµιες οικονοµικές περιοχές-συγκεκριµένα 
στις ΗΠΑ, την Ασία και τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες-βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ. Μεταξύ 1997 
και 2004, τα δύο τρίτα περίπου της αύξησης του αµερικάνικου ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών 
χρηµατοδοτήθηκε από τα µεγαλύτερα εξωτερικά πλεονάσµατα των αναδυόµενων αγορών και των 
πετρελαιοπαραγωγών χωρών, ενώ το υπόλοιπο, από τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα των  
βιοµηχανοποιηµένων χωρών (κυρίως της Ιαπωνίας).   
 
Το εξαιρετικά υψηλό έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ απαιτεί τεράστια ποσά εισροών 
κεφαλαίου από το εξωτερικό και είναι αµφίβολο αν η κατάσταση αυτή µπορεί να διατηρηθεί και στο 
µέλλον. Η µείωση των κεφαλαιακών εισροών θα επηρεάσει την ανάπτυξη στις ΗΠΑ και κατ’ 
επέκταση σε όλο τον κόσµο.  Για να αποφευχθεί µια κατάρρευση της παγκόσµιας οικονοµίας η 
Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να δώσει µια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση, πράγµα για το οποίο 
δεν είναι προετοιµασµένη.  
 
Οι αυξήσεις των τιµών του πετρελαίου αποτελούν ένα ακόµα παράγοντα αστάθειας και κινδύνου και 
απαιτούν βραχυπρόθεσµη διαχείριση και µακροπρόθεσµες στρατηγικές έτσι ώστε να γίνει µια στροφή 
προς τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τέλος, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) και η 
Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιευθετήσεων έχουν επανειληµµένα εκφράσει τις ανησυχίες τους για τους πιθανούς 
κινδύνους της συστηµατικής χρηµατοοικονοµικής αστάθειας.  
 
Όπως φαίνεται, τα µαθήµατα από τις χρηµατοοικονοµικές κρίσεις της δεκαετίας του 90 ξεχάστηκαν 
γρήγορα και η χρηµατοοικονοµική κερδοσκοπία –που προκαλεί αναδιανοµή του εισοδήµατος προς την 
κορυφή της πυραµίδας και δηµιουργεί ανεπάρκεια ζήτησης-βρίσκεται ξανά σε άνθηση, 
περιλαµβάνοντας µια νέα στροφή προς παράγωγα προϊόντα και άλλα κερδοσκοπικά µέσα. Όπως 
επισηµαίνει το ∆ΝΤ στην πρόσφατη Παγκόσµια Οικονοµική Επισκόπηση, τα επιχειρηµατικά κέρδη ως 
ποσοστό του ΑΕΠ στις βιοµηχανικές χώρες βρίσκονται σε ιστορικά ύψη, ενώ οι ιδιωτικές ξένες  
επενδύσεις είναι ασυνήθιστα χαµηλές. Με εξαίρεση την Κίνα, τα υψηλά επιχειρηµατικά κέρδη δε 
µετατρέπονται σε αυξηµένες επενδύσεις, δηµιουργώντας έτσι κατάσταση επίµονων προβληµάτων και 
υπερβάλλουσας δυναµικότητας στο πλαίσιο της «πραγµατικής οικονοµίας», σε συνέχεια της 
χρηµατιστηριακής φούσκας. 
 
 
 
1.2 Αυξανόµενη ανισότητα, διαρκής κίνδυνος της φτώχειας- Κοινωνικές εξελίξεις 
 
Οι κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαδεύονται κυρίως από το επίµονα υψηλό επίπεδο 
ανεργίας. Την ίδια στιγµή, οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές στην αγορά εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρούν τους ανέργους αντί να προσφέρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ενώ 
τα επιδόµατα ανεργίας δεν αρκούν για να προστατέψουν τους ανέργους από τον κίνδυνο της φτώχειας 
(βλέπε Πίνακα 3). Επιπροσθέτως, το µερίδιο της επισφαλούς εργασίας στη συνολική απασχόληση έχει 
αυξηθεί σηµαντικά στην ΕΕ των 25 τα τελευταία χρόνια.  Το 2004, η συνέχιση αυτής της αυξανόµενης 
τάσης δεν παρατηρείται µόνο για τους εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και αυτούς µε συµβάσεις 
έργου (13.7% των απασχολούµενων ατόµων), αλλά ακόµη και για τους αυτοαπασχολούµενους 
(15.9%) και τους εργαζόµενους µερικής απασχόλησης (17.7%). Η αναλογία, ένας προς έξι, των 
εργαζοµένων που απασχολούνται σε θέσεις µερικής απασχόλησης χωρίς να το επιθυµούν αυξάνεται 
από το 2002.  Για παράδειγµα, ένα αυξανόµενο ποσοστό των εργαζοµένων µερικής απασχόλησης 
έχουν συµβόλαια µικρής διάρκειας, επειδή δεν µπόρεσαν να βρουν θέση πλήρους απασχόλησης. 
 

Πίνακας 3 
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∆είκτες Κοινωνικών Εξελίξεων στην Ε.Ε.- Επισφαλής Εργασία και Φτώχεια 
 ΕΕ-25 

2004 
EΕ-15 

2004 
EΕ-10 

2004 
Peak  

country 
Bottom  
country 

Ποσοστό Ανεργίας 9,0 8,0 14.3 
(2003) + 

Πολωνία (18.8) Λουξεµβούργο 
(4.2) 

Επισφαλής Εργασία σε % συνολικής απασχόλησης 
- Μερική Απασχόληση 17.7 19.4 8.0  Ολλανδία (45.5) Σλοβακία (2.7)
- Συµβάσεις ορισµένου 

χρόνου (n.a.) 
13.7 13.6 14.3  Ισπανία (32.5) Εσθονία (2.6) 

- Αυτοαπασχολούµενοι 15.9 14.9 22.0  Ελλάδα (40.2) Σουηδία (4.9) 
Κίνδυνος Φτώχειας ως % στο 
σύνολο 

EU-25 + 

2001/2002 
EU-15 # 

2001 
EU-10 + 

2002 
Peak  

country 
Bottom  
country 

- Όλες οι ηλικίες 15.0 15.0 15.0 Ιρλανδία και 
Σλοβακία (21.0) 

∆ηµοκρατία 
της Τσεχίας 

(8.0) 
- Άνεργοι 38.0 38.0 38.0 Ιρλανδία (54.0) Σουηδία19.0) 
- παιδιά 19.0 19.0 20.0 Σλοβακία (30.0) Φινλανδία 

(6.0) 
- νοικοκυριά χωρίς παιδιά 13.0 14.0 10.0 Κύπρος30.0) ∆ηµοκρατία 

της 
Τσεχίας(4.0) 

- νοικοκυριά µε παιδιά 17.0 17.0 17.0 Σλοβακία(25.0) ∆ανία και 
Φινλανδία(6.0)

- νοικοκυρά µε έναν 
ενήλικα και παιδιά 

34.0 35.0 26.0 Μάλτα (59.0) 
και  

ΗΒ (50.0) 

Φινλανδία 
(11.0) 

n.a. = δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιµα για τη ∆ανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία.  
Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005, Απασχόληση στην Ευρώπη 2005, Πρόσφατες Τάσεις and 
Προσδοκίες.  
+ = Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005, Αναφορά για την Κοινωνική Ένταξη 2005.  
# = Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004, Κοινή αναφορά για την Κοινωνική ένταξη 2004.  
 
Αυτές οι εξελίξεις είχαν ιδιαίτερες συνέπειες στη διανοµή του εισοδήµατος και συνεπώς στο βιοτικό 
επίπεδο των πολιτών της Ε.Ε. Ειδικότερα, η µακροχρόνια πτωτική τάση του µεριδίου των µισθών 
συνεχίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια, µειώνοντας το µερίδιο µισθών της Ε.Ε.-25 από το 68.6% του ΑΕΠ 
το 2001 στο 67.4% το 2005. Εδώ πάλι, οι εξελίξεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα: 13 χώρες έχουν 
πτωτικό µερίδιο µισθών και 12 έχουν αυξητικό.  Επί πλέον, εξαιτίας της έλλειψης µιας 
αποτελεσµατικής κοινωνικής πολιτικής, ο κίνδυνος της φτώχειας –οριζόµενος ως η διαβίωση µε κάτω 
από το 60% του µέσου εισοδήµατος- παραµένει µια µεγάλη απειλή για µεγάλα τµήµατα του 
πληθυσµού. Σύµφωνα µε τις Εκθέσεις για την Κοινωνική Ένταξη για το 2004 και το 2005, το 15% του 
πληθυσµού στην Ε.Ε-25, δηλαδή πάνω από 68 εκατοµµύρια άνθρωποι, ζούσαν µε τον κίνδυνο της 
φτώχειας το 2001-2002, µε µεγάλες διαφορές ανάµεσα σε χώρες. Για τους άνεργους ο κίνδυνος της 
φτώχειας είναι πάνω από 5 φορές υψηλότερος (38%) συγκρινόµενος µε 7% για τους εργαζόµενους 
στην Ε.Ε.-25. Στην Ιρλανδία το 54% των ανέργων αντιµετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας, ενώ στην 
Μάλτα, την Ιταλία και τη Βρετανία το ποσοστό αυτό είναι 52%, 51%, και 49% αντίστοιχα. 
 
Εντυπωσιακό στοιχείο φτώχειας στην Ε.Ε. είναι η παιδική φτώχεια. Σε όλη την Ε.Ε.-25, ο κίνδυνος για 
ένα παιδί να γίνει φτωχό (19%) είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο φτώχειας για όλες τις άλλες ηλικίες 
(15%). Στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, περισσότερο από το ένα τέταρτο 
των παιδιών ζει υπό την απειλή της φτώχειας. Ιδιαίτερο σκάνδαλο αποτελεί το γεγονός ότι στην Ε.Ε.-
25, περισσότερο από το 1/3 (34%), και στη Βρετανία το ½ (50%) όλων των νοικοκυριών µε έναν 
ενήλικο και παιδιά χαρακτηρίζονταν ως φτωχοί το 2001-2002. 
 
Σε σχέση µε τις κοινωνικές δαπάνες, ανάµεσα στα παλιά κράτη µέλη, αυτά που αφιερώνουν τα 
λιγότερα έξοδα στην κοινωνική προστασία-η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία- έχουν 
τα χειρότερα ποσοστά φτώχειας. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε. 
για την φτώχεια δεν καλύπτουν ούτε ορισµένες από τις πλέον εκτεθειµένες οµάδες, όπως τα θύµατα 
της καταναγκαστικής πορνείας και τους άστεγους. 
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2.   “Περίοδος περισυλλογής” – για να πεισθούν οι πολίτες ή για αλλαγή πολιτικής; 
 
Το Γαλλικό και το Ολλανδικό “όχι” στο ευρωσύνταγµα και η αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου  
τον Ιούνιο του 2005 να συµφωνήσει τις Χρηµατοδοτικές Προοπτικές (Financial Perspectives) 2007-
2013 της Ευρωπαϊκής Ενωσης την οδηγούν σε σοβαρή πολιτική κρίση. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή 
αποφάσισαν υπέρ µιας “περιόδου περισυλλογής ενός έτους” για το Ευρωσύνταγµα, αλλά καµία 
πραγµατική πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί. 
 
Στο µεταξύ, η Επιτροπή ζήτησε την παράταση της “περιόδου περισυλλογής” σε τρία ή τέσσερα χρόνια 
και κατέθεσε ένα σχέδιο ‘∆’, “για τη δηµοκρατία, το διάλογο και τη δηµόσια συζήτηση”. Οι 
διακηρυγµένοι σκοποί του είναι να προκαλέσουν µια ευρύτερη δηµόσια συζήτηση για το ευρωπαϊκό 
σχέδιο γενικά. Θα διοργανωθούν συζητήσεις στο εθνικό επίπεδο γύρω από τρία θέµατα: «Κοινωνική 
και οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης», «Αντίληψη για την Ευρώπη και τις υποχρεώσεις της 
Ενωσης» και «Τα σύνορα της Ευρώπης και ο ρόλος της στον κόσµο». Σύµφωνα µε την άποψη του 
Επίτροπου Wallstrom “πρέπει να προσπαθήσουµε να πείσουµε τους πολίτες γιατί θα έπρεπε να 
υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση” και «να αλλάξουµε την τρέχουσα ατµόσφαιρα της 
απογοήτευσης». 
 
Εµείς καλωσορίζουµε µια ανοιχτή και δηµοκρατική συζήτηση για την παρούσα κατάσταση και τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε δηµοκρατική αντιπαράθεση διαφορετικών προτάσεων για 
το µέλλον της. Αλλά δεν διαβλέπουµε καµία πρόθεση εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
αλλάξει τον προσανατολισµό των πολιτικών της µέσω «της περισυλλογής». Σε µεγάλο βαθµό το “όχι” 
στο Ευρωσύνταγµα αντανακλά τις ανησυχίες του κόσµου για την ανεργία, την αποδιάρθρωση του 
κράτους πρόνοιας, την απορύθµιση και τις ιδιωτικοποιήσεις και το έλλειµµα µας κοινωνικής Ευρώπης. 
Η Επιτροπή “απαντά” σ’ αυτές τις ανησυχίες χρησιµοποιώντας µια λαϊκίστικη ρητορεία, 
“επεξηγώντας” και “φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους ανθρώπους”, καταργώντας 
“γραφειοκρατικά εµπόδια” του ανταγωνισµού και εφαρµόζοντας την αναθεωρηµένη στρατηγική της 
Λισσαβόνας. ∆εν θα µπορούσε να υπάρχει µεγαλύτερη παρερµηνεία της έκκλησης για αφύπνιση του 
Γαλλικού και του Ολλανδικού ‘όχι’. 
 
Η Βρετανική Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αρχικά ισχυριστεί ότι θα ξεκινούσε µια 
συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, αναζητώντας ένα νέο όραµα για το µέλλον της 
Ευρώπης. Τέτοια συζήτηση θα ήταν ευπρόσδεκτη, αν εστίαζε στο περιεχόµενο και στο πως θα 
επιτευχθεί η κοινωνική Ευρώπη. 
 
Η Οµάδα των Ευρωπαίων Οικονοµολόγων, σε προηγούµενα υποµνήµατα έχει προτείνει ένα 
περιεκτικό, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, βασισµένο στα παρακάτω κεντρικά στοιχεία, για τα 
οποία είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ευρείας συζήτησης. 
 
-πλήρης απασχόληση µε αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και µε αµοιβές και µισθούς επαρκείς για 
ανεξάρτητη διαβίωση. 
-κοινωνική πρόνοια, ως εγγύηση ότι κανένας δεν είναι εκτεθειµένος στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. 
-κοινωνική ισότητα, ως η απουσία διακρίσεων και υπερβολικών ανισοτήτων εισοδήµατος, πλούτου, 
πρόσβασης σε δηµόσια αγαθά και στις ευκαιρίες. 
-οικολογική βιωσιµότητα, ως η διατήρηση της φυσικής βάσης για την ατοµική και κοινωνική ζωή. 
-ισορροπηµένες διεθνείς σχέσεις και αποτελεσµατική αναπτυξιακή βοήθεια, ως τη µακροχρόνια 
προϋπόθεση για την ειρήνη και την πολιτική σταθερότητα. 
 
Αλλά το όραµα της Βρετανικής Κυβέρνησης είναι µάλλον διαφορετικό: Η Ευρώπη πρέπει να 
εκσυγχρονίσει το κοινωνικό της µοντέλο πρώτα από όλα και κυρίως “να βελτιώσει την ικανότητά της 
να ανταγωνίζεται”. Με αυτές τις προτεραιότητες, το κράτος πρόνοιας δεν είναι σχετικό µε τα 
οικουµενικά και απόλυτα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών, αλλά µετατρέπεται σε δευτερεύουσα 
λειτουργία για την αύξηση της “ανταγωνιστικότητας”. Έτσι η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Μοντέλο κλίνει προς µια ιδεολογική επίθεση για την ενδυνάµωση της Ευρωπαϊκής παγκόσµιας 
ανταγωνιστικότητας έναντι της Κίνας, της Ινδίας και των Η.Π.Α. Αυτός ήταν ο 
επαναπροσανατολισµός, τον οποίο η Βρετανική Προεδρεία έδωσε στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στις 
27 Οκτώβρη 2005.  
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Τέτοια µηνύµατα δεν είναι νέα. Απηχούν παλιές συζητήσεις σχετικά µε την µείωση της Ευρωπαϊκής 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Στον πρώτο γύρο, στη δεκαετία του 1980, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη (και 
κυρίως η Γερµανία) ήταν εντυπωσιασµένες µε τα Ιαπωνικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, υψηλής 
τεχνολογίας και υψηλών τιµών, που απειλούσαν την παραγωγική τους βάση και τις εξαγωγές τους στις 
παγκόσµιες αγορές. Ο δεύτερος γύρος, στη δεκαετία του 1990, επανήχησε µε τους φόβους ότι οι 
αναδυόµενες Τίγρεις της Αν. Ασίας θα πληµµύριζαν τις ευρωπαϊκές αγορές µε φτηνά καταναλωτικά 
αγαθά και τεχνολογίες πληροφορικής,  περιορίζοντας το εξαγωγικό µερίδιο της Ε.Ε. Ο τρίτος γύρος 
της συζήτησης, από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, αφορούσε στις ΗΠΑ ως παγκόσµια, 
ανταγωνιστική πρόκληση, µε την “Νέα Οικονοµία” να προωθείται από τις ευηµερούσες, 
χρηµατοοικονοµικές αγορές, σταθερή οικονοµική µεγέθυνση, καινοτόµο και επεκτεινόµενο τοµέα 
υψηλής τεχνολογίας και αυξηµένη παραγωγικότητα της εργασίας. Εκ των υστέρων, γνωρίζουµε πως 
εξελίχθηκε η ιστορία: µια δεκαετία ύφεσης στην Ιαπωνία, κρίση στην Ασία και κερδοσκοπική φούσκα 
στις ΗΠΑ. 
 
Τώρα ένα νέος γύρος έχει ξεκινήσει, όπου η Κίνα και η Ινδία, παρουσιάζονται ως οι νέοι διεκδικητές 
της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας. Αφού και οι δύο χώρες ελέγχουν τεράστια αποθέµατα φτηνής 
εργασίας και είναι ικανές να βελτιώσουν τις δυνατότητες τους όχι µόνο σε χαµηλής τεχνολογίας και 
τιµής προϊόντα, αλλά και σε υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, και ταυτόχρονα σχετικά φτηνά 
προϊόντα και υπηρεσίες, δεν είναι φανερό πώς η Ευρώπη µπορεί να νικήσει αυτή την µάχη, ακόµα και 
µε µια στρατηγική βασισµένη στην ένταση γνώσης και στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών της. 
 
Ακόµα όµως και η Επιτροπή παραδέχεται ότι “οι περισσότερες θέσεις εργασίας δηµιουργούνται και 
χάνονται µέσα στην οικονοµία της χώρας, όχι εξαιτίας της µεταφοράς της παραγωγής σε µια άλλη 
περιοχή του κόσµου” και ότι “η παγκοσµιοποίηση δεν σηµαίνει ότι αφού άλλοι έγιναν πλουσιότεροι, 
εµείς πρέπει να γίνουµε φτωχότεροι”. Πραγµατικά, η άνοδος των ΗΠΑ ως το “εργαστήρι του κόσµου” 
από το 1880 ως το 1910 κατά την πρώτη φάση της καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης δεν είχε ως 
αποτέλεσµα την αποβιοµηχάνιση της Ευρώπης ή µια επιδείνωση στο βιοτικό επίπεδο. Ούτε η Ευρώπη 
και οι ΗΠΑ έγιναν φτωχότερες επειδή η Ιαπωνία εξελίχτηκε σε χώρα υψηλής τεχνολογίας ή επειδή οι 
Ασιατικές Τίγρεις έγιναν ισχυρά βιοµηχανοποιηµένες χώρες τη δεκαετία του 1980. 
 
Από την άλλη, εργάτες, υπάλληλοι, και άνεργοι αναγκάστηκαν όλη την περίοδο από τη δεκαετία του 
1980 ως τα πρώτα χρόνια της νέας Χιλιετίας να κάνουν θυσίες σχετικά µε τους µισθούς, τις 
εργασιακές συνθήκες και την κοινωνική ασφάλιση για να βοηθήσουν τις εγχώριες επιχειρήσεις να 
επιτύχουν τις υποτιθέµενες “προκλήσεις” από “οικονοµικά ανταγωνιστικές περιφέρειες”. Η υπόσχεση 
ότι τελικά θα υπάρξει κάποιο φως στο τούνελ, δεν υλοποιήθηκε ποτέ για την µεγάλη πλειοψηφία. 
Αυτό που συνέβη σε τέτοιες καµπάνιες για την προάσπιση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας ήταν µια 
ισχυρή αναδιανοµή των εισοδηµάτων και του πλούτου από τη βάση στην κορυφή της κοινωνικής 
πυραµίδας, αυξάνοντας την ανισότητα και την κοινωνική πόλωση. 
 
Συµφωνούµε βάσει αρχής µε τη δήλωση της Επιτροπής ότι “ η ευηµερία είναι µια  δυναµική έννοια” 
και ότι η “παγκοσµιοποίηση είναι η ευκαιρία να αυξηθεί το µέγεθος όλου του κέικ, έτσι ώστε όλοι να 
πάρουν ένα κοµµάτι”. Αλλά γιατί τότε να επιδιώκουµε παγκόσµια οικονοµική κυριαρχία –“να γίνουµε 
η πιο ανταγωνιστική, βασισµένη στη γνώση, οικονοµία του κόσµου”- που υπονοεί ότι οι άλλοι πρέπει 
να ηττηθούν από την Ευρώπη; Γιατί η Ευρώπη πρέπει να συνεχίζει µε στρατηγικές µείωσης του 
κόστους και να καταφεύγει σε έναν αγώνα για την αύξηση του δικού της εξαγωγικού της µεριδίου σε 
βάρος των άλλων; Τα εγχώρια αποτελέσµατα τέτοιων στρατηγικών  είναι οι αυξανόµενες ανισότητες, 
η κοινωνική ανασφάλεια και –παρ’ όλες τις προσπάθειες- µια ανίσχυρη οικονοµική απόδοση.  Τα δε 
εξωτερικά αποτελέσµατα συνεισφέρουν στην αύξηση της παγκόσµιας οικονοµικής αστάθειας. 
 
Ακούµε τη γνωστή ρητορική του “Τρίτου ∆ρόµου” για την “ενδυνάµωση του κόσµου”,  προκειµένου 
να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της παγκοσµιοποίησης και να αποφύγει τους κινδύνους της σχετικά µε τις 
κοινωνικές αξίες και τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν γίνεται λόγος για τις πολιτικές της Ε.Ε., τέτοιες 
διακηρύξεις δεν ακολουθούνται από συγκεκριµένες προτάσεις για το πως να ενδυναµωθεί “ η 
κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς”, πολύ δε περισσότερο πρωτοβουλίες για Ευρωπαϊκή 
κοινωνική νοµοθεσία. Το “εκσυγχρονίζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο” είναι µια ωραία 
ηχητικά αλληγορία για να γίνει η σκληρή “ατζέντα της ανοιχτής αγοράς” πιο εύκολα αποδεκτή. Οι 
τοποθετήσεις του Τόνυ Μπλερ, του Γκόρντον Μπράουν και της Επιτροπής σχετικά µε τις Ευρωπαϊκές 
αξίες σε έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο αποτελεί µια πολύ προφανή κίνηση για να αποσπαστεί η 
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προσοχή από το γεγονός ότι η Βρετανική Προεδρεία δεν µπορούσε να συνεισφέρει κάποιο ιδιαίτερο 
αποτέλεσµα στην επίλυση της κρίσης της Ε.Ε.  
 
Για να τεθούν σωστά οι συνθήκες για την “περίοδο περισυλλογής” καλούµε την Επιτροπή να αποσύρει 
επίσηµα την πρόχειρη οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (οδηγία Μπολκενστάιν) και την 
πρότασή της για την οδηγία αλλαγής του εργάσιµου χρόνου. Αυτό θα ήταν µια αξιόλογη συνεισφορά 
για “καλύτερη ρύθµιση” στην Ευρώπη. Θα απέτρεπε την καθιέρωση ενός περίπλοκου, αντιφατικού, µη 
λειτουργικού και επιζήµιου πλαισίου για τις υπηρεσίες παρά τις αντιστάσεις µεγάλου πλήθους πολιτών 
και οργανώσεων. Ακόµη, θα ακύρωνε το ανησυχητικό σηµάδι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της, θέλει να χαµηλώσει τα ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, αντί να τα 
βελτιώσει. Από τη στιγµή που  οι δύο αυτές προτάσεις έχουν κερδίσει δηµοσιότητα, προκαλώντας το 
“όχι” στα δηµοψηφίσµατα, η απόσυρσή τους αποτελεί µέτρο οικοδόµησης εµπιστοσύνης για το σχέδιο 
‘∆’, “για τη δηµοκρατία, το διάλογο και τη δηµόσια συζήτηση”. Μια δίκαιη και ανοιχτή δηµόσια 
συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης και το κοινωνικό µοντέλο δεν µπορεί να επιδιωχθεί σε 
περιβάλλον απειλών για την αποδιάρθρωση των λίγων και µετριοπαθών στοιχείων αυτού του 
µοντέλου. 
 
3.  Νεοφιλελεύθερη συνέχεια αντί για επανόρθωση– Κριτική της ασκούµενης οικονοµικής και 
κοινωνικής πολιτικής 
 
3.1  Συρρικνώντας την προοπτική  – Επιστροφή στον πυρήνα του νεοφιλελευθερισµού. 
 
Η απάντηση των Ευρωπαϊκών θεσµών στη διπλή πίεση που ασκεί η οικονοµική αποτυχία και η 
ενισχυµένη πολιτική κριτική και αντίθεση φαίνεται να αναπτύσσεται σε  δύο επίπεδα. Σε επιφανειακό 
επίπεδο, κηρύσσεται “περίοδος περισυλλογής” και ξεκινά µια ευρεία, δηµόσια συζήτηση, που 
αποβλέπει περισσότερο στην επεξήγηση  του νεοφιλελευθερισµού στον κόσµο παρά σε πραγµατικές 
αλλαγές στις πολιτικές. Σε δεύτερο επίπεδο, η απάντηση βασίζεται στην ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου 
µινιµαλισµού, µε το πρόσχηµα   του περιορισµού υπέρ-φιλόδοξων προγραµµάτων και ακατανόητων 
στρατηγικών, εγκαταλείπεται ένας αριθµός στόχων και επιτευγµάτων και εστιάζεται στην ουσία της 
ολοκλήρωσης της αγοράς, µε τον ισχυρισµό ότι έτσι διευκολύνονται οι  πολίτες να κατανοήσουν την 
Ε.Ε. Αυτή η ουσία είναι φυσικά η απελευθέρωση των αγορών, οι κανόνες του ανταγωνισµού και η 
ευελιξία των εργαζοµένων. Μια ισχυρή ένδειξη αυτού του µινιµαλισµού- ο οποίος στην 
πραγµατικότητα στοχεύει στην εξασφάλιση του µέγιστου βαθµού ευχέρειας για τους κυρίαρχους 
παίκτες στις αγορές- είναι η επαναδιατύπωση και η απλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, µε 
την “αναβολή”  των κοινωνικών και οικολογικών σκοπών. Μια άλλη ένδειξη είναι η διακηρυγµένη 
πρόθεση να µειωθεί ο αριθµός των ευρωπαϊκών ρυθµίσεων και παροχών ως ένα µέσο για τον 
περιορισµό της γραφειοκρατίας, αλλά επίσης µε το προφανές αποτέλεσµα να διευκολύνει τις 
επιχειρήσεις σε θέµατα υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών και των εργαζοµένων, όπως για 
παράδειγµα η προσπάθεια να µετριαστούν οι απαιτήσεις του συστήµατος REACH για τα χηµικά 
προϊόντα. Μία τρίτη ένδειξη είναι το σχέδιο για την περαιτέρω µείωση του µεγέθους του 
προϋπολογισµού της Ε.Ε. κάτω από το ήδη µη βιώσιµο επίπεδο. 
 
Η επίκληση στην οικονοµική θεωρία πίσω από αυτές τις εξελίξεις δίδει έµφαση στο ότι µπορούν να 
συνεισφέρουν στην πιο αποτελεσµατική κατανοµή πόρων. Αυτό υποτίθεται ότι θα κάνει την Ευρώπη 
πιο ανταγωνιστική στις παγκόσµιες αγορές, και θα εξασφαλίσει πιο αποτελεσµατική προσφορά 
αγαθών στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Αφού επιτευχθεί η σύγκλιση του πανευρωπαϊκού οικονοµικού 
κύκλου, ο συντονισµός της νοµισµατικής πολιτικής, υποτίθεται ότι θα επιτρέψει τη ρύθµιση του 
οικονοµικού κύκλου των χωρών της νοµισµατικής ένωσης στη βάση  αποκλειστικά της νοµισµατικής 
πολιτικής, που δεν είναι άλλη από τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια. Συνεπώς καµία επιπρόσθετη ρύθµιση 
δεν θα είναι τότε αναγκαία. Ενάντια στην άποψη αυτή έχουµε από παλιά υποστηρίξει ότι ένας 
συνδυασµός ελεύθερου εµπορίου, επιτήρησης του ανταγωνισµού, και ενεργούς νοµισµατικής 
πολιτικής είναι ανεπαρκής για να σταθεροποιήσει την οικονοµική δραστηριότητα κοντά στο επίπεδο 
της πλήρους απασχόλησης. Αυτή η κριτική επιβεβαιώθηκε από την µακρά ύφεση, που έχει επηρεάσει 
τις βασικές χώρες της ευρωζώνης από το 2001. Ούτε η ανταγωνιστικότητα αυξήθηκε µε την ενιαία 
Ευρωπαϊκή αγορά, ούτε η µείωση των επιτοκίων στο ιστορικά χαµηλότερο επίπεδο έχει κατορθώσει 
να προκαλέσει κάτι πέραν της αδύναµης ανάκαµψης στην οικονοµική δραστηριότητα σε µεγάλες 
Ευρωπαϊκές οικονοµίες, όπως τη Γερµανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. 
 
Αντιµέτωποι µε αυτή την αναποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού και της νοµισµατικής πολιτικής, 
οι πολιτικοί και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διατείνονται ότι η 
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αναποτελεσµατικότητα αυτή της πολιτικής τους οφείλεται στην έλλειψη ευελιξίας στις αγορές 
προϊόντος και εργασίας. Προκειµένου να το αποδείξουν επικαλούνται τη συνεχιζόµενη οικονοµική 
ανάκαµψη στη Μεγάλη Βρετανία και την ανανεωµένη οικονοµική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, οι οποίες 
υποτίθεται ότι οφείλονται στις περισσότερο ευέλικτες αγορές κεφαλαίου και εργασίας αυτών των 
χωρών. Το επιχείρηµα αυτό αγνοεί τη σηµαντική χρηµατοοικονοµική ενίσχυση που εφαρµόστηκε µε 
προφανή επιτυχία στη Βρετανία και στις ΗΠΑ, καθώς και στις Σκανδιναβικές χώρες όπου η αγορά 
εργασίας είναι πολύ περισσότερο ρυθµισµένη. Επιπλέον, η ενοχοποίηση της υποτιθέµενης έλλειψης 
ευελιξίας των Ευρωπαϊκών αγορών εργασίας για την αναποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού και 
της νοµισµατικής πολιτικής αποτελεί µια άµεση επίθεση στους θεσµούς της κοινωνικής αλληλεγγύης 
που χαρακτηρίζουν το « Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο» και που έχουν συνδεθεί µε χρόνια επιτυχούς 
οικονοµικής διαχείρισης µε σχεδόν πλήρη απασχόληση στο παρελθόν. Λόγω αυτής της αδυναµίας των 
κοινωνικών θεσµών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα µπόρεσαν να στηρίξουν ένα επιχείρηµα παροπλισµού των εθνικών ιδρυµάτων κοινωνικής 
αλληλεγγύης ως άλλοθι για την ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας να πετύχουν τη διακηρυσσόµενη οικονοµική ευηµερία.  
 
3.2 Μειωµένες Φιλοδοξίες-Αναθεώρηση της Ατζέντας της Λισσαβόνας  
 
Η Ατζέντα της Λισσαβόνας τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2000 µε τον 
συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο να µετατραπεί η οικονοµία της ΕΕ µέχρι το 2010 στην «πιο 
ανταγωνιστική, δυναµική και βασισµένη στη γνώση οικονοµίας του κόσµου, ικανή για βιώσιµη 
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Ο 
στόχος αυτός προϋποθέτει µέσο ρυθµό αύξησης της παραγωγής της τάξης του 3% για τη δεκαετία, στο 
τέλος της οποίας θα  πρέπει να έχει επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση.  
 
Έχει γίνει σχεδόν κοινά αποδεκτό πια ότι η ατζέντα αυτή έχει αποτύχει πλήρως να υλοποιήσει τους 
φιλόδοξους στόχους της. Εν όψει αυτών απογοητευτικών αποτελεσµάτων, η σύνοδος της άνοιξης του 
2005 αποφάσισε να ξεκινήσει µια νέα, λιγότερο φιλόδοξη και πιο συγκεκριµένη εκδοχή της Ατζέντας 
της Λισσαβόνας, µια «Νέα συνεργασία για την απασχόληση και την ανάπτυξη», η οποία απαιτεί 
µεγαλύτερη δέσµευση από την πλευρά των κρατών µελών. Παρόλα αυτά, η βασική προσέγγιση 
παραµένει ίδια: άτεγκτη πολιτική φιλελευθεροποίησης όλων των αγορών και αυστηρή πειθαρχία στην 
οικονοµική πολιτική, συνοδευόµενη από την αύξηση της τεχνολογικής βάσης της οικονοµίας. Είναι 
σαφές ότι πάνω σ’ αυτή την αµετάβλητη βάση-αποκλειστική επικέντρωση στην πλευρά της 
προσφοράς και πλήρης παραµέληση της πλευράς της ζήτησης της οικονοµίας-το αποτέλεσµα 
παραµείνει επίσης αµετάβλητο: συνέχιση της βραδείας ανάπτυξης, υψηλή ανεργία και αυξανόµενη 
ανισότητα.  
 
Η έννοια της κοινωνικής ενσωµάτωσης αρχικά συµπεριλαµβάνονταν στην Ατζέντα της Λισσαβόνας 
ισότιµα µε άλλα πολιτικά πεδία, παρότι ο ορισµός της ήταν αρκετά στενός. Ένα χρόνο αργότερα, στη 
σύνοδο του 2001 στο Γκέτεµποργκ, η περιβαλλοντική διάσταση της Ατζέντας ενισχύθηκε µε την 
έγκριση σχεδίου για  «Βιώσιµη Αναπτυξιακή Στρατηγική». Με την νέα Ατζέντα της Λισσαβόνας, 
υπάρχει ο φόβος ότι η κοινωνική ενσωµάτωση  και η οικολογική βιωσιµότητα –παρότι διατηρούνται 
θεωρητικά- θα χαθούν ακόµα περισσότερο από τον ορίζοντα των Ευρωπαϊκών πολιτικών και ότι η 
προσοχή θα επικεντρωθεί απλά στους ρυθµούς αύξησης της παραγωγής και της απασχόλησης, γεγονός 
που αντανακλά διαφορετική ποιότητα εργασίας, ευηµερίας και περιβάλλοντος. Οι κοινωνικές και 
οικολογικές διαστάσεις της πολιτικής ήταν και θα παραµείνουν ακόµα πιο περιφερειακές στον 
οικονοµικό της πυρήνα, ενώ οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το όλο οικοδόµηµα παραµένουν 
µη-ρεαλιστικές.  
 
Επιπρόσθετα, ο εξαιρετικά βραχυπρόθεσµος ορίζοντας του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ), σε καµιά περίπτωση δεν έχει ξεπεραστεί, παρά τη µεγάλη δηµοσιότητα της µεταρρύθµισης. 
Τέτοιου είδους αλλαγές είναι πιθανό να µην έχουν σχεδόν καµία επίπτωση στη δυνατότητα του  ΣΣΑ 
να αποτελέσει ισχυρό εµπόδιο σε τυχόν νέα ύφεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συνέβη τα πρώτα 
χρόνια του 21ου αιώνα. Από την άλλη, δεν υπήρξε καµία αλλαγή υπέρ µιας πιο ενεργούς εναρµόνισης 
των εθνικών δηµοσιονοµικών πολιτικών και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισµού 
υποβαθµίζεται.  
 
3.3   Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική:  Υποταγµένη και χωρίς κοινωνικό έλεγχο 
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Η κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης οικονοµικής πολιτικής είναι ένας από τους λόγους για τα παρακάτω 
τρία βασικά προβλήµατα, που δυσχεραίνουν τη διαµόρφωνση µιας θετικής και αποτελεσµατικότερης, 
ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. 
 
Πρώτον, η κοινωνική πολιτική δεν ανήκει στους κεντρικούς στόχους της οικονοµικής πολιτικής στο 
Κοινοτικό επίπεδο.  Ειδικότερα, οι κοινωνικοί στόχοι που διακηρύσσονται στα επίσηµα έγγραφα της 
Ε.Ε. βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από την οικονοµική στρατηγική της, η οποία όχι µόνο δεν 
εξυπηρετεί την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, 
αλλά συµβάλλει στην επιδείνωσή τους.  Αυτό ισχύει τόσο για τις µακροοικονοµικές πολιτικές που 
οδηγούν στην ανεργία και στην περικοπή των  κοινωνικών δαπανών, όσο και για τις πολιτικές 
εσωτερικής αγοράς, που επιδιώκουν την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού σε βάρος της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της µισθωτής εργασίας.  Παρά το γεγονός ότι η διατήρηση και ανάπτυξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου αποτελεί θεωρητικά κεντρική θέση της Ατζέντας της Λισσαβόνας, 
στην πραγµατικότητα είναι δευτερεύουσας σηµασίας σε σχέση µε την υπόλοιπη οικονοµική πολιτική.  
Επί πλέον, ο «αναπροσανατολισµός» των προτεραιοτήτων της Ατζέντας της Λισσαβόνας, που 
προτείνει η Εκθεση Κοκ, οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερο υποβιβασµό της ευρωπαϊκής κοινωνικής 
πολιτικής, καθώς και στην επαναδιατύπωση µιας στρατηγικής για την αγορά εργασίας, που έχει ήδη 
αποτύχει.  Ορισµένα µέτρα κοινωνικής πολιτικής θα συνεχίσουν να υφίστανται στο πλαίσιο της 
Μεθόδου Ανοιχτού Συντονισµού (ΜΑΣ).  Ωστόσο, στο βαθµό που η ΜΑΣ αποτελεί περιορισµένης 
εµβέλειας εργαλείο πολιτικής - περισσότερο διαδικασία «εκµάθησης» µεταξύ των κρατών µελών, 
χωρίς καµία νοµική δέσµευση - δεν αναµένεται να έχει σηµαντικά αποτελέσµατα.  Επί πλέον, σε 
εθνικό επίπεδο, η κοινωνική πολιτική υπόκειται σε διάφορους περιορισµούς που εκπορεύονται από την 
Ε.Ε.  Για παράδειγµα, οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί του Συµφώνου Σταθερότητας οδηγούν στην 
µείωση των κοινωνικών δαπανών, προκειµένου τα κράτη µέλη να  προσαρµοσθούν στα κριτήρια 
σύγκλισης, δεδοµένου ότι δεν ισχύουν δεσµευτικά ελάχιστα όρια για τα συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης.  
 
∆εύτερον, η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική στηρίζεται σε εξαιρετικά χαµηλό προϋπολογισµό.  Οι 
δαπάνες του Κοινωνικού Ταµείου για την περίοδο 2000-2006 είναι ύψους €62,5 δις, ενώ δεν 
προβλέπεται να αυξηθούν σηµαντικά.  Το ετήσιο ποσό των €9 δις πρέπει να συσχετισθεί µε τον 
πληθυσµό των 450 εκατοµυρίων κατοίκων των κρατών µελών της ΕΕ, ενώ το ποσό των €20 κατά 
κεφαλή πρέπει να συγκριθεί µε τη δαπάνη  για την κοινωνική προστασία στη Σλοβακία - τη χώρα µε 
τις χαµηλότερες δαπάνες στην Ε.Ε. -  ύψους €2.000 σε όρους κατά κεφαλή αγοραστικής δύναµης.   
Οµοίως, δεν διατίθενται καθόλου πόροι για την ενίσχυση των χωρών χαµηλού εισοδήµατος 
προκειµένου να  δηµιουργήσουν και να βελτιώσουν δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας για την 
αντιµετώπιση της φτώχειας. 
 
Τρίτον, σηµειώνεται µια δυσµενής µεταβολή της πολιτικής της Επιτροπής ως προς το νοµοθετικό 
πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας.  Επόµενες διατάξεις προβλέπεται να είναι λιγότερο 
προστατευτικές, ενώ η υφιστάµενη νοµοθεσία αναµένεται να χαλαρώσει, όπως συµβαίνει µε την 
οδηγία για το χρόνο εργασίας.  Πρόκειται για βήµατα προς τα πίσω.  Γενικώς, οι ευρωπαϊκές διατάξεις 
σε θέµατα αγοράς εργασίας είναι ήδη πολύ πιο αδύναµες σε σχέση µε τις περισσότερο προηγµένες 
κοινωνικά χώρες.  Η Ε.Ε. δεν επιδιώκει την εναρµόνιση των ρυθµιστικών συστηµάτων προς τα πάνω, 
αλλά µόνο τον προσδιορισµό ενός ελάχιστου ορίου προστασίας των εργαζοµένων από αρνητικές 
πρακτικές.  Χωρίς τους κανόνες αυτούς, µια «κούρσα προς τα κάτω» ως προς τις συνθήκες 
απασχόλησης είναι πολύ πιθανή, ιδιαίτερα σε χώρες όπου δεν υπάρχουν ισχυροί θεσµοί 
εκπροσώπησης των εργαζοµένων. 
 
Για να δικαιολογήσουν τις πολιτικές αγοράς εργασίας, ορισµένοι οικονοµολόγοι, πολιτικοί και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζονται ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από πολλές 
ακαµψίες, υπερβολικά γενναιόδωρη ενίσχυση των ανέργων, υψηλή προστασία της απασχόλησης και 
υψηλούς ελάχιστους µισθούς.  Ο ισχυρισµός αυτός παραβλέπει το γεγονός ότι στην πραγµατικότητα η 
αγορά εργασίας απέχει πολύ από το υπόδειγµα του τέλειου ανταγωνισµού που διδάσκουν τα 
οικονοµικά εγχειρίδια.  Συνεπώς δεν µπορούν να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, αν δεν στηριχθεί από 
κατάλληλους θεσµούς.  Η ευελιξία ή αµερικανοποίηση της αγοράς εργασίας είναι αντιπαραγωγική και 
οφείλει να αντιµετωπισθεί ως τµήµα του συνολικού οικονοµικού συστήµατος και ειδικότερα των 
αγορών αγαθών. 
 
Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από µεγάλες διαφορές επιπέδων ανεργίας και θεσµών.  Από την µία 
πλευρά, η Ιρλανδία ακολουθώντας πολιτική φιλελευθεροποίησης και ενίσχυσης της ευελιξίας, 
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κατόρθωσε να µειώσει την ανεργία στο 4,4%.  Ωστόσο, η πολιτική της Ιρλανδίας επιτεύχθηκε µε τη 
συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων.  Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η ∆ανία, η Αυστρία 
και η Ολλανδία επέτυχαν ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο ανεργίας το 2004, χωρίς να καταφύγουν σε 
αµερικανικού τύπου εργατικούς θεσµούς.  Συνεπώς, η συζήτηση στο συγκεκριµένο θέµα είναι πολύ 
πιο πολύπλοκη από ό,τι υποδηλώνει η όποια συνθηµατολογία.  Εδώ επικεντρώνουµε την προσοχή µας 
στο ρόλο των εργατικών σωµατείων και στη σχέση τους µε τα κέντρα διαµόρφωσης πολιτικής.  Η 
δύναµη των σωµατείων µετράται από τον αριθµό των µελών τους και από το επίπεδο, στο οποίο 
διεξάγονται οι διαπραγµατεύσεις για τους µισθούς, που κυµαίνεται µεταξύ δύο ακραίων περιπτώσεων 
–της οικονοµίας και του εργοστασίου. Είναι γνωστό ότι η αποκεντρωµένη διαπραγµάτευση έχει 
αρνητικές επιπτώσεις, ως αποτέλεσµα της περιορισµένης αντίληψης που έχουν τα σωµατεία για τις 
πληθωριστικές επιπτώσεις των µισθολογικών αυξήσεων και που τα καθιστά περισσότερο επιθετικά.  
Πρόκειται για ισχυρό επιχείρηµα υπέρ της διεξαγωγής των διαπραγµατεύσεων σε κεντρικό επίπεδο όχι 
µόνο στο εσωτερικό των κρατών µελών, αλλά στην Ε.Ε.  Με τον τρόπο αυτό επιλύεται εξάλλου το 
πρόβληµα  του συντονισµού των διεκδικήσεων.  Επί πλέον, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 
επίτευξης γενικότερης συµφωνίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία να περιλαµβάνει τις κοινωνικές 
δαπάνες και τον προσδιορισµό των µισθών. 
 
Σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (βλ. κεφ. 4 του Υποµνήµατος για το 2003), 
οι διάφορες πολιτικές αγοράς εργασίας που στοχεύουν στην πλευρά της προσφοράς δεν αναµένεται να 
επιδράσουν θετικά ούτε στην παραγωγή, ούτε και στην απασχόληση.   Τα πρώτα έτη εφαρµογής της 
ΕΣΑ συνέπεσαν µε µια µείωση της ανεργίας, στοιχείο το οποίο αµέσως ερµηνεύθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «διαρθρωτική βελτίωση» σε συνέχεια των µεταρρυθµίσεων της αγοράς 
εργασίας.  Τότε όµως πώς ερµηνεύεται η µετέπειτα σηµαντική αύξηση της ανεργίας;  Ορισµένες 
µορφές παρέµβασης στην αγορά εργασίας µπορούν πράγµατι να αντισταθµίσουν τα µειονεκτήµατα 
ορισµένων κοινωνικών οµάδων, διευρύνοντας τις επιλογές για τα άτοµα που ανήκουν στις οµάδες 
αυτές.  Ωστόσο, η ΕΣΑ δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε  σαφή δέσµευση.  Για παράδειγµα, είναι 
απόλυτα συµβατή µε την αποδυνάµωση των συνθηκών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας στην 
Γερµανία την τρέχουσα περίοδο. 
 
Τόσο η αποτυχία του σχεδίου συνταγµατικής συνθήκης, όσο και οι δυσκολίες που συνάντησε η 
προώθηση της οδηγίας Μπόλκενσταϊν, υποδηλώνουν ότι οι ευρωπαίοι πολίτες αντιλαµβάνονται ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική οικονοµικής ολοκλήρωσης απειλεί τα κοινωνικά κεκτηµένα – π.χ. η οδηγία 
Μπόλκενσταϊν εκθέτει σηµαντικούς τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό, ανεξάρτητα 
από τις κοινωνικές και αναδιανεµητικές επιπτώσεις των συγκεκριµένων µεταρρυθµίσεων.  Αποτελεί 
επιτυχία των κινητοποιήσεων κατά της συγκεκριµένης οδηγίας, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο έκρινε ότι το σχέδιο της οδηγίας προωθούσε την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, χωρίς 
να προφυλάσσει την κοινωνική συνοχή από τις επιπτώσεις της.  Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η 
Επιτροπή δεν απέσυρε το σχέδιο οδηγίας, επί του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να 
γνωµατεύσει στις αρχές του 2006.  Και είναι ανησυχητικό ότι οι Συντηρητικοί, οι Φιλελεύθεροι και η 
λαϊκίστικη ∆εξιά, που µεταξύ συγκεντρώνουν πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, πιέζουν υπέρ του πυρήνα 
των προτάσεων της Επιτροπής (καθιέρωση της αρχής της χώρας προέλευσης, γενικευµένη 
απελευθέρωση των υπηρεσιών, κλπ). 
 
Η εµµονή στο λάθος έχει γίνει χαρακτηριστικό γνώρισµα της Ε.Ε., καθώς η µαρτυρία σφαλµάτων δεν 
οδηγεί σε αλλαγή πολιτικής.    Ωστόσο, το σχέδιο της Ευρώπης µε τη σηµερινή του µορφή δεν είναι 
δηµοφιλές, ενώ η αυξανόµενη εχθρότητα των ευρωπαίων πολιτών απέναντί του µπορεί να επιβάλει 
σύντοµα αλλαγή κατεύθυνσης. 
 
3.4 Ενεργειακή πολιτική –Χαµένες προκλήσεις 
 
Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. σήµερα χαρακτηρίζεται από τρία προβλήµατα που ζητούν λύση:   
 
 Το ενεργειακό της σύστηµα (παραγωγή, διανοµή και χρήση) στηρίζεται σε παλαιάς µορφής 
ενέργεια ή σε άλλες πηγές ενέργειας υψηλής συγκέντρωσης και έντασης κεφαλαίου. 

 Η παγκόσµια πολιτική ενέργειας βασίζεται στην αρχή της καθολικής συναίνεσης, στοιχείο το 
οποίο σπάνια αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και το οποίο καθιστά οποιαδήποτε πρόοδο δυσχερή 
και βραδεία. 

 Η κατανάλωση ενέργειας οδηγεί συχνά σε σπατάλη. 
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Επί πλέον, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική χαρακτηρίζεται από την τυφλή αποδοχή της αρχής της 
αγοράς, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον προσδιορισµό των τιµών, σε βάρος άλλων παραγόντων, όπως 
είναι ο ορίζοντας σχεδιασµού, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η καθιέρωση κριτηρίων για τη 
δηµόσια διανοµή ενέργειας. 
 
Ενώπιον του επείγοντα χαρακτήρα των πεπερασµένων ενεργειακών πόρων και του παγκόσµιου 
φαινοµένου της αύξησης της θερµοκρασίας, η απουσία συνεπούς και συνολικής στρατηγικής 
βιωσιµότητας στον τοµέα της ενέργειας εµποδίζει την Ε.Ε. από την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας που 
υπάρχουν στην Ευρώπη.  ∆εν της επιτρέπει να παίξει το ρόλο του παγκόσµιου παίκτη στον τοµέα της 
ενεργειακής πολιτικής και να ωφεληθεί από τις παραδόσεις προσεκτικής χρήσης και εξοικονόµησης 
ενέργειας, που υπάρχουν στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 
Η οδηγία της Ε.Ε. για τις  ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (2001) στοχεύει στην αύξηση του µεριδίου 
τους στο σύνολο της καταναλώµενης  ενέργειας στην Ε.Ε., από το 6% στο 12% µέχρι το 2010.  Παρά 
το γεγονός ότι αυτό δεν αρκεί και ότι χρειάζεται ένας περισσότερο φιλόδοξος στόχος (20% ή 25% 
µέχρι το 2020), η Ε.Ε. δεν εκπλήρωσε το συγκεκριµένο στόχο.  Τρία χρόνια µετά από την έγκριση της 
οδηγίας, τον Μάϊο 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την πρώτη έκθεση προόδου, από την 
οποία προκύπτει ότι τα κράτη µέλη δεν εκπληρώνουν τους εθνικούς στόχους τους (COM 2004/366).  
Η ανανεώσιµη ενέργεια ακόµη δεν έχει ευχερή πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και 
αντιµετωπίζει φραγµούς, που εµποδίζουν την ανάπτυξή της. 
 
Η συνεχιζόµενη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη συνεπάγεται νέα 
προβλήµατα για την ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική.  Η ανάπτυξη µιας πανευρωπαϊκής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε εξέλιξη, ενώ η αγορά χονδρικής διάθεσης αναπτύχθηκε µε ταχύ ρυθµό 
σε ορισµένες χώρες.  Τα µέτρα απελευθέρωσης της αγοράς που υιοθέτησε η Ε.Ε. το 2003 
περιλαµβάνει κοινές ρυθµιστικές αρχές και προσδιορίζει σαφείς ηµεροµηνίας για το άνοιγµα της 
ευρωπαϊκής αγοράς  ηλεκτρικής ενέργειας.  Στις εκθέσεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι 
πέραν της ανάπτυξης της αγοράς, είναι εξίσου σηµαντικό ο ενεργειακός τοµέας να καταστεί ασφαλής 
και βιώσιµος.  Η υφιστάµενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ευνοεί τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και 
επιχειρήσεις, που είναι οικονοµικά επικερδείς, καθώς περιβαλλοντικά κόστη, όπως η εκποµπή αερίων 
και το κόστος των πυρηνικών αποβλήτων, δεν λαµβάνονται υπόψη.  Παρά τους ισχυρισµούς ότι οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας υποστηρίζονται στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο, η πυρηνική 
ενέργεια εξακολουθεί να απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης έρευνας και ανάπτυξης.  
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού έρευνας και ανάπτυξης, η 
πυρηνική ενέργεια απορροφά ετησίως ποσό διπλάσιο από εκείνο που δίδεται για την ανάπτυξη 
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. 
 
Πέραν της χρηµατοδότησης της έρευνας και τεχνολογίας, τα κράτη µέλη και η Ε.Ε. εξακολουθούν να 
χορηγούν τεράστια ποσά για την επιδότηση σταθµών ενέργειας άνθρακα και πετρελαίου. Από το 1994 
έως το 2004, περισσότερο από €70 δισεκατοµµύρια δόθηκαν στον τοµέα του άνθρακα στα κράτη µέλη.  
Η πυρηνική τεχνολογία και η τεχνολογία παραγωγής ενέργειας άνθρακα και πετρελαίου 
απολαµβάνουν επίσης έµµεσες επιδοτήσεις.  Η δηµόσια χρηµατοδοτική στήριξη µέσω των 
διαρθρωτικών ταµείων για την επέκταση των δικτύων αερίου και ηλεκτρισµού αναµένεται να φθάσει 
στο ποσό των €4 δισεκατοµµυρίων µεταξύ 1994 και 2006.  Τα περισσότερα από αυτά τα έργα 
επιδεινώνουν το υφιστάµενο, µη βιώσιµο ενεργειακό σύστηµα, περιορίζοντας τη χρήση µικρής 
κλίµακας, τοπικά παραγόµενης ενέργειας.  Η ανανεώσιµη ενέργεια χρηµατοδοτήθηκε µε το ποσό των 
€650 εκατοµµυρίων από τα διαρθρωτικά ταµεία την ίδια περίοδο, ή 16% του συνόλου. 
 
3.5  Πολιτική ιδιωτικοποιήσεων – Αναποτελεσµατική και επικίνδυνη για την ευηµερία 
 
Ο δηµόσιος τοµέας στην Ε.Ε. προστατεύεται από την ίδια τη Συνθήκη των Ε.Κ. (άρ. 295).  Εν τούτοις, 
υπόκειται σε κριτική και δικαστικές διώξεις εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την τήρηση 
του καθεστώτος ανταγωνισµού.  Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, µε την άνοδο του νεοφιλελευθερισµού, 
οι επιθέσεις αυτές εντάθηκαν και πολλαπλασιάσθηκαν, οδηγώντας σε κύµα ιδιωτικοποιήσεων, 
απορύθµισης και απελευθέρωσης κοινωφελών τοµέων, όπως είναι οι µεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, 
το αέριο, το νερό και ο ηλεκτρισµός.  Σύµφωνα µε την Επιτροπή, οι ευρωπαϊκές αγορές παραµένουν 
κατακερµατισµένες λόγω διοικητικών περιορισµών και, ως εκ τούτου, οι τιµές παραµένουν υψηλές και 
η παραγωγικότητα χαµηλή.  Κατά προέκταση, οι κλειστοί και προστατευµένοι τοµείς πρέπει να 
ανοίξουν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τοµείς δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι, εκτός από τους τοµείς 
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κοινής ωφέλειας, περιλαµβάνουν επίσης τοµείς υπηρεσιών, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση και οι 
κοινωνικές παροχές.  Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ τουλάχιστον της µερικής ιδιωτικοποίησης του 
συστήµατος υγείας και συνταξιοδότησης, πάντα µε το επιχείρηµα ότι το υφιστάµενο σύστηµα δεν είναι 
οικονοµικά βιώσιµο, λόγω της γήρανσης του πληθυσµού της Ενωσης. 
 
Ωστόσο, το επιχείρηµα της Επιτροπής δεν στηρίζεται ούτε στη θεωρία, ούτε όµως και στην ιστορική 
εµπειρία.  Κατ΄ αρχήν, το εµπειρικό γεγονός ότι η οικονοµική ανάπτυξη µειώνεται συνεχώς από τη 
δεκαετία του 70 δεν αποτελεί ένδειξη χαµηλής παραγωγικότητας σε σύγκριση µε οικονοµίες, µεγάλο 
τµήµα της υποδοµής των  οποίων έχει ιδιωτικοποιηθεί.   Επί πλέον, η ανωτερότητα των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων δεν επιβεβαιώνεται από την µικροοικονοµική ανάλυση στοιχείων.  Για παράδειγµα, 
σχετική µελέτη για τη Φινλανδία κατέδειξε ότι η ιδιωτικοποίηση τοµέων αύξησε τα κέρδη τους, όχι 
όµως την οικονοµική ή παραγωγική αποτελεσµατικότητα της χρήσης πόρων.  Οµοίως, άλλες µελέτες 
αποδεικνύουν ότι το ιδιωτικοποιηµένο µονοπώλιο νερού στην Αγγλία και στην Ουαλία επιβαρύνει 
τους χρήστες πολύ περισσότερο, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο κοινοτικό µονοπώλιο στη Σουηδία ή 
στη Σκοτία.  Η εµπειρία των νέων κρατών µελών επίσης υποδηλώνει ότι η άκριτη ιδιωτικοποίηση και 
απελευθέρωση µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, αντί  της υποτιθέµενης 
αύξησης της παραγωγικότητας.  Το διαρκώς αυξανόµενο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 
Ουγγαρίας αποτελεί παράδειγµα  της ζηµίας, που µπορεί να προκαλέσουν σε µια λιγότερο 
αναπτυγµένη οικονοµία η ιδιωτικοποίηση και η απελευθέρωση της αγοράς. 
 
Η ιδιωτικοποίηση του δηµόσιο κοινωνικού τοµέα επιφέρει ακόµα πιο δυσµενή αποτελέσµατα.  
Βασικά, η διαχείριση της κοινωνικής ευηµερίας ανατίθεται έτσι σε άτοµα και επιχειρήσεις, των οποίων 
οδηγός είναι η αύξηση του κέρδους µάλλον παρά η εγγυηµένη παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.  Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνία αντιµετωπίζει υψηλότερο κόστος για περισσότερο 
περιορισµένες υπηρεσίες. Στην Ιταλία, π.χ., ο δηµόσιος τοµέας υγείας µειώθηκε από το 80% στο 60% 
της οικονοµίας, µε ταυτόχρονη αύξηση του κόστους και περιορισµό της ποιότητας υπηρεσιών. 
 
Η µετατόπιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων από δηµόσια, αναδιανεµητικά σε ιδιωτικά, 
χρηµατοδοτούµενα µέσω της κεφαλαιαγοράς θέτει σε κίνδυνο το βιοτικό επίπεδο των µελλοντικών 
συνταξιούχων, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός των περισσοτέρων στηρίζεται στην 
απολαβή της σύνταξης.  Επίσης, η εµπειρία δείχνει ότι όπου το συνταξιοδοτικό σύστηµα 
ιδιωτικοποιήθηκε - στη Λατινική Αµερική, στη Βρετανία και ορισµένες χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης – δεν υπερέχει σε σύγκριση µε το δηµόσιο αναδιανεµητικό, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις είναι σαφώς κατώτερο και σε όλες τις περιπτώσεις ακριβότερο. 
 
3.6  Ο Προϋπολογισµός της ΕΕ - Αντιπαραγωγικά σχέδια περαιτέρω επιδείνωσης 
 
Εχουµε πολλές φορές επισηµάνει το περιορισµένο µέγεθος του  Κοινοτικού προϋπολογισµού.  
Ειδικότερα, η έκθεση McDougall (1977) κατέδειξε ότι για τη λειτουργία της οικονοµικής και 
νοµισµατικής ένωσης, είναι απαραίτητος ένας προϋπολογισµός της τάξης του 5-7% του Κοινοτικού 
ΑΕΠ και του 10%, εάν συµπεριληφθεί τυχόν κοινή αµυντική πολιτική.  Στην πραγµατικότητα, ο 
Κοινοτικός προϋπολογισµός απέχει πολύ από τα µεγέθη αυτά.  Για την περίοδο 1999-2006, τον Μάϊο 
1999 συµφωνήθηκε ανώτατο όριο ίσο προς το 1,27% του Κοινοτικού ΑΕΠ.  Το ποσοστό αυτό είναι 
πολύ µικρό για να στηρίξει την παροχή δηµοσίων αγαθών στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να επιδράσει θετικά 
στην αύξηση της παραγωγής ή να προωθήσει την κοινωνική συνοχή.  Μάλιστα, τα τελευταία έτη, το 
όριο αυτό δεν καλύφθηκε, ενώ το 2004 οι δαπάνες έφθασαν στο 1,14% του Κοινοτικού ΑΕΠ.  Οµοίως, 
το γεγονός ότι ο Κοινοτικός προϋπολογισµός δεν δύναται να παρουσιάζει έλλειµµα περιορίζει την 
εµβέλειά του ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. 
 
Την επόµενη χρηµατοδοτική περίοδο, 2007 έως 2011, διαφαίνεται ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί.  
Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προτείνει τη διατήρηση του υφιστάµενου καθεστώτος – κατά την 
γνώµη µας, ανεπαρκούς – µε ανώτατο όριο το 1,24% του Κοινοτικού ΑΕΠ για ολόκληρη την περίοδο, 
θεωρείται βέβαιο ότι οι σχετικές διαπραγµατεύσεις θα οδηγήσουν σε σηµαντική µείωση.   Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη προτείνει την καθιέρωση ποσοστού 1,18% ως προς τις δεσµεύσεις 
του προϋπολογισµού και 1,07% ως προς τις δαπάνες.  Σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής,  το 
ποσοστό αυτό σηµαίνει µείωση του προϋπολογισµού κατά €47,5 δις ολόκληρη την περίοδο.  Επί 
πλέον, ορισµένα κράτη µέλη – ιδιαίτερα η Βρετανία, η Ολλανδία και η Γερµανία –έχουν δηµόσια 
τοποθετηθεί υπέρ της µείωσης του Κοινοτικού προϋπολογισµού στο 1% του ΑΕΠ, ή λιγότερο.  
Εξάλλου, η νέα γερµανική κυβέρνηση δεν αναµένεται να υποχωρήσει από τη συγκεκριµένη θέση, η 
οποία, εφόσον εγκριθεί, συνεπάγεται την µείωση του Κοινοτικού προϋπολογισµού κατά περισσότερο 
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από 10% ως προς το ΑΕΠ.  Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής για τη δηµιουργία ειδικού «Λογαριασµού 
για την Ανάπτυξη», ύψους €1 δις, στο πλαίσιο του προϋπολογισµού απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 
 
Πέραν του µεγέθους, η διάρθρωση των Κοινοτικών δαπανών είναι εξίσου µεγάλης σηµασίας.  Όπως 
προκύπτει από την έκθεση του Κοινοβουλίου, προβλέπεται άνιση εξέλιξη των δαπανών κατά την 
επόµενη χρηµατοδοτική περίοδο.   

Πίνακας 4 
Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο 2007 – 2011 

2007 2011 Μεταβολή 2011/2007  
∆εσµεύσεις € δις διάρθρωση € δις διάρθρωση ∆απάνες 

 % 
∆ιάθρωση 
ΜΑ∆* 

1.  Βιώσιµη Ανάπτυξη 
a. ανταγωνισµός 
b. συνοχή 

57,6 
11,0 
46,6 

44,8
8,5

36,3

67,7
19,2
48,5

47,6
13,5
34,1

+17,5 
+74,3 

+4,1 

+2,8 
+5,0 
-2,4 

2. ∆ιατήρηση και διαχείριση  
φυσικών πόρων 

a. γεωργία 
b. άλλοι τοµείς 

56,7 
 

43,1 
13,6 

44,1

30,3
9,6

56,5

41,5
15,1

39,7

29,2
10,6

+0,4 
 

-4,0 
+11,0 

-4,4 
 

-1,1 
+0,4 

3. Ασφάλεια και δικαιοσύνη 1,8 1,4 3,1 2,2 +74,2 +0,8 
4. ∆ιεθνείς δραστηριότητα  8,2 6,4 10,8 7,6 +30,9 +1,2 
5. ∆ιοίκηση 3,7 2,9 4,2 3,0 +15,0 +0,1 
Σύνολο δεσµεύσεων 128,5 100 142,3 100 +10,8 - 
Σύνολο πληρωµών 116,4 90,6 129,0 90,7 +11,7 - 
∆εσµεύσεις ως % ΑΕΠ 1,17 - 1,18 - - - 
Πληρωµές ως % ΑΕΠ 1,06 - 1,07 - - - 
* ΜΑ∆: µονάδες αγοραστικής δύναµης 
Πηγή: Εκθεση για τις προκλήσεις και τα χρηµατοδοτικά µέσα της διευρυµένης Ε.Ε. 2007-2013(σ.26) 
 
Παρατηρούνται οι εξής µετατοπίσεις: 
 
 Στον τίτλο υπ΄ αρ. 1, οι πόροι αναδιανέµονται από τον τοµέα της συνοχής σε εκείνο της 
παραγωγικότητας.  Αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στις διαρθρωτικές πολιτικές. 

 Ο µεγαλύτερος χαµένος θα είναι η γεωργία. 
 Η µεγαλύτερη αύξηση στο εσωτερικού του προϋπολογισµού παρατηρείται στον τίτλο υπ΄ αρ. 3. Η 
σχετική έκθεση αποκαλύπτει ότι ο κύριος όγκος της αύξησης αφορά στην εσωτερική ασφάλεια 
και ειδικότερα, σε µέτρα  περιορισµού του µεταναστευτικού ρεύµατος, της παροχής ασύλου και 
της πολιτικής για πρόσφυγες. 

  Μεγάλη αύξηση των δαπανών επίσης προβλέπεται σε σχέση µε το ρόλο της Ε.Ε. στο παγκόσµιο 
επίπεδο, που αποτελεί µία από τις προτεραιότητες του σχεδίου συντάγµατος. 

 
3.7 Εµπορική πολιτική – Υπερβολικός φιλελευθερισµός  
 
Η αποτυχία της συνάντησης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου στο Κανκούν, το 2003, ανέδειξε 
µια σοβαρή σύγκρουση µεταξύ Βορρά και Νότου, όπου οι χώρες του δεύτερου θεώρησαν ότι 
εξαπατήθηκαν µετά τις συµφωνίες του Μαρακές.  Είχαν υποχωρήσει σε σχέση µε Συµφωνία για τα 
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα, που αποδείχθηκε τελικά µεγαλύτερου κόστους από ό,τι αναµενόταν, σε 
αντάλλαγµα περισσότερο ανοιχτών διαδικασιών στο γεωργικό και στο βιοµηχανικό τοµέα.  Ωστόσο, η 
Ε.Ε. και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, δεν τίµησαν τις δεσµεύσεις τους.  Οι ΗΠΑ αύξησαν σηµαντικά τις 
επιδοτήσεις προς τους αγρότες καταλήγοντας σε συµβιβασµό µε την Ε.Ε., η οποία δεν µείωσε 
σταδιακά τους δασµούς στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως είχε συµφωνηθεί, αλλά ανέβαλε την 
µείωση µέχρι το 2005.  Στις συνθήκες αυτές, οι αναπτυσσόµενες χώρες διαµόρφωσαν συµµαχίες στο 
πλαίσιο της Οµάδας των 20 (G20), στην οποία συµµετέχουν χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η 
Κίνα, και στη συνέχεια, στο πλαίσιο της Οµάδας των 90 (G90), στην οποία συµµετέχει µεγαλύτερος 
αριθµός αναπτυσσόµενων χωρών.  Η Ε.Ε. διέπραξε σειρά σφαλµάτων κατά τις διαπραγµατεύσεις, 
εκµεταλλευόµενη την ανοµοιογένεια της συµµαχίας των G20 και υπερτονίζοντας τα ζητήµατα που 
συζητήθηκαν στη συνάντηση της Σιγκαπούρης, το 1996, δηλ. τον ανταγωνισµό, τις διεθνείς 
επενδύσεις, την πρόσβαση στις δηµόσιες αγορές και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών.  Οι 
αναπτυσσόµενες χώρες εµφανίζονται ως νέοι πρωταγωνιστές στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις, αν και οι 
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ΗΠΑ δεν φαίνεται να ενοχλούνται από τη συγκεκριµένη εξέλιξη.  ∆ιακηρύττουν επανειληµµένα την 
πίστη τους στις πολυµερείς συµφωνίες, ενώ συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε διµερές πλαίσιο. 
 
Η συµφωνία της Γενεύης, τον Ιούλιο 2004, ελάχιστα µετέβαλε το παγκόσµιο πλαίσιο, αν και η Ε.Ε. και 
οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συµφωνία για τη σταδιακή εξάλειψη των εξαγωγικών επιδοτήσεων, καθώς και 
των αγροτικών επιδοτήσεων, χωρίς ωστόσο αυτή να εξειδικευτεί περαιτέρω και µε πολλές εξαιρέσεις.  
Η συζήτηση για τον περιορισµό των δασµών χαρακτηρίσθηκε από αντιπαραθέσεις µεταξύ βασικών 
εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων, όπως είναι η Βραζιλία και η Αργεντινή,  και φτωχότερων χωρών, 
που επιθυµούν να προστατεύσουν την εγχώρια αγορά τους. 
 
Η νέα συνάντηση στη Γενεύη, τον Ιούλιο 2005 – η οποία προετοιµάσθηκε µε άτυπο και µη 
δηµοκρατικό τρόπο – απέτυχε.  Οι συµµετέχοντες δεν κατόρθωσαν να συµφωνήσουν στα τέσσερα 
βασικά ζητήµατα, της γεωργίας, των µη αγροτικών προϊόντων, των υπηρεσιών και της ανάπτυξης.   Η 
επόµενη συνάντηση θα γίνει το ∆εκέµβριο 2005, στο Χογκ Κογκ.  Η Ε.Ε. οφείλει να µεταβάλει άµεσα 
και δραστικά τις θέσεις της και να συµβάλει θετικά στην εισαγωγή νέων πρακτικών στο εσωτερικό του 
ΠΟΕ.  Σηµαντικό θέµα εξάλλου είναι η ανάγκη επαναδιαπραγµάτευσης της Γενικής Συµφωνίας για 
Αγαθά και Υπηρεσίες (GATS). 
 
Η απελευθέρωση των ανταλλαγών στον τοµέα των υπηρεσιών αποτελεί το νέο θέµα των µελλοντικών 
διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο της GATS, η οποία υπεγράφη το 1994. Πρόκειται για σοβαρό ζήτηµα, 
καθώς πολλές υπηρεσίες παράγονται σύµφωνα µε εθνικές προδιαγραφές και αποτελούν θεµέλιο της 
κοινωνίας µας.  Αφορά σε όλες τις υπηρεσίες, περιλαµβανόµενης της υγείας και της εκπαίδευσης.  Η 
διαπραγµάτευση αποτελεί βήµα προς βήµα διαδικασία, αλλά όλοι οι τοµείς εµπλέκονται διαδοχικά 
στην τάση απελευθέρωσης. 
 
Το γενικό αυτό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περιοριστικό για τις δηµόσιες υπηρεσίες και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Μοντέλο.  Σε σχέση µε την παγκόσµια απελευθέρωση των υπηρεσιών, καµία µνεία δεν 
γίνεται ως προς την ιδιαιτερότητα των δηµοσίων υπηρεσιών.  Τα κράτη που συµµετέχουν στη 
διαδικασία από κοινού αποφασίζουν, στη βάση αµοιβαίων παραχωρήσεων, τους προς απελευθέρωση 
τοµείς, ενώ οι εξαιρέσεις και οι περιορισµοί επανεξετάζονται κάθε πέντε έτη.  Ο ΠΟΕ τότε αποφασίζει 
κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχιση των συγκεκριµένων εξαιρέσεων και περιορισµών.  Σε περίπτωση 
αντιδικίας, εφόσον κατατεθεί κάποια διαµαρτυρία, το Σώµα Επίλυσης ∆ιαφορών (Σ∆∆) του ΠΟΕ – η 
νοµιµοποίηση του οποίου αµφισβητείται λόγω µη εκπλήρωσης δηµοκρατικών κριτηρίων – χειρίζεται 
το θέµα σε πρωτοβάθµια και τελική βαθµίδα.  Ο ΠΟΕ διοικείται στη βάση του βρετανικού συστήµατος 
της αρχής του «άγραφου νοµικού δικαίου», σύµφωνα µε το οποίο καθοριστικό ρόλο παίζουν οι κρίσεις 
του Σ∆∆. 
 
Η Επιτροπή, η οποία διεξάγει τις διαπραγµατεύσεις εκ µέρους της Ε.Ε., εµφανίζεται ως υπέρµαχος του 
δόγµατος της απελευθέρωσης των αγορών.  Οι προτάσεις που κατατέθηκαν τον Μάρτιο 2003 για την 
απελευθέρωση κατά τοµέα είναι σηµαντικές σε σχέση µε τις ταχυδροµικές και της περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες, τις µεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες.  Εάν ισχύσει το δικαίωµα της επιβολής διεθνών 
προτύπων στις ταχυδροµικές υπηρεσίες ή στις τηλεπικοινωνίες, διευκολύνεται η επιτάχυνση της 
διαδικασίας απελευθέρωσης των αγορών και η υπέρβαση των αντιρρήσεων των κρατών µελών.  Πάνω 
απ΄ όλα, η απελευθέρωση των αγορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ και της συµφωνίας GATS είναι µη 
αναστρέψιµη, έτσι ώστε διευκολύνεται η άρση των υπολοίπων φραγµών σε επόµενο στάδιο 
διαπραγµατεύσεων.  Αν και η εκπαίδευση, η υγεία και ο πολιτισµός δεν συζητούνται προς το παρόν, 
δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτό δεν θα γίνει στο µέλλον.  
 
4. Προς µία ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή, αναπτυξιακή στρατηγική – Εναλλακτικές προτάσεις  
 
4.1  ∆ιευρύνοντας την προοπτική  – ∆ιαστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου 
 
Ως µία εναλλακτική λύση στη συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην ΕΕ προτείνουµε µία νέα 
δηµοκρατική προσπάθεια που διευρύνει την προοπτική για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µε δύο 
τρόπους: από τη µία, στο χώρο της οικονοµικής πολιτικής το πλαίσιο πρέπει να απλωθεί πέρα από τις 
αγορές (µολονότι συνδέεται µε τις αγορές και τη ρύθµισή τους) και να συµπεριλάβει τη 
µακροοικονοµική, κοινωνική και διαρθρωτική παρέµβαση καθώς και τη συνακόλουθη οικοδόµηση 
θεσµών. Από την άλλη, η διευρυµένη οπτική σκοπεύει στη συµφιλίωση και ολοκλήρωση 
διαφορετικών διαστάσεων της υλικής βάσης της ατοµικής και κοινωνικής ζωής, που περιλαµβάνει: 
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- την οικονοµική διάσταση, που σχετίζεται µε την παραγωγή, τη διανοµή και την κατανάλωση, 
τις αγορές, τους µισθούς και τα κέρδη, την ανάπτυξη και την καινοτοµία. 
- την κοινωνική διάσταση, µε στόχο την πλήρη απασχόληση, τους ικανοποιητικούς µισθούς και 
το υψηλό επίπεδο διαβίωσης, την ισότητα των φύλων, το τέλος της φτώχειας και της έλλειψης στέγης, 
την κοινωνική ασφάλεια, την πρόσβαση στα δηµόσια αγαθά, τη δηµοκρατική συµµετοχή. 
- την οικολογική διάσταση, που περιλαµβάνει τη διατήρηση της φυσικής βάσης της ανθρώπινης 
ζωής, τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής αποβλήτων. 
 
Κάτω από την πίεση κατεστηµένων συµφερόντων και της νέο-φιλελεύθερης ιδεολογίας και πολιτικής, 
δεν είναι σίγουρα εύκολο να υπάρξει συναίνεση σχετικά µε την ανάγκη εξισορρόπησης και 
ολοκλήρωσης των τριών διαστάσεων της υλικής αναπαραγωγής. Αλλά αυτό που διακυβεύεται είναι 
ακόµα πιο δύσκολο. Για να επιτευχθεί µία τέτοια ισορροπία απαιτούνται ισχυρές και µακροπρόθεσµες 
εξισορροπητικές προσπάθειες, δηλαδή, από τη µία πλευρά πολιτικές που θα ανασχέσουν και θα 
αντιστρέψουν την τρέχουσα µεροληπτική υποταγή όλων των πλευρών στις οικονοµικές επιταγές και 
στα κατεστηµένα συµφέροντα που βρίσκονται πίσω τους, και από την άλλη, πολιτικές που θα τονίζουν 
ιδιαίτερα τις έως τώρα παραµεληµένες κοινωνικές και οικολογικές διαστάσεις. 
 
Μεταφρασµένο σε προτάσεις για µία εναλλακτική Ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης, ή για ένα 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, µε την ευρεία έννοια του όρου ‘κοινωνικό’, το διακύβευµα αυτό έχει 
δύο συνέπειες: 
 
Πρώτον, στον παραδοσιακό χώρο της οικονοµικής πολιτικής η προσέγγιση που µεροληπτεί υπέρ της 
αγοράς και του ανταγωνισµού πρέπει να απαντηθεί και να αντικρουστεί από µία ισχυρότερη έµφαση 
στην πολιτική - µακροοικονοµική, δοµική και εµπορική - παρέµβαση και έλεγχο. Αυτό περιλαµβάνει 
τη διακοπή του τρέχοντος κύµατος απορυθµίσεων, και την επιβολή ενός µορατόριουµ σε περαιτέρω 
ιδιωτικοποιήσεις, έως ότου πραγµατοποιηθεί και συζητηθεί δηµόσια. η πλήρης αποτίµησή τους. 
 
∆εύτερον, η κοινωνική και οικολογική πολιτική πρέπει να αναβαθµιστεί στην πολιτική ατζέντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να λάβει προτεραιότητα έναντι αµιγώς οικονοµικών εκτιµήσεων σε σχέση 
µε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ενδυνάµωση των θέσεων στη διεθνή αγορά. Η 
πρόκληση είναι η οικολογική και κοινωνική αναδόµηση των παραδοσιακών καπιταλιστικών 
οικονοµιών. Φυσικά, αυτός ο αναπροσανατολισµός έχει ισχυρές συνέπειες για την οικονοµική 
πολιτική, οι οποίες µε τους όρους του νέο-φιλελευθερισµού θεωρούνται µη αποδεκτές. Όµως, υπάρχει 
µία πληθώρα πολιτικών οργάνων και εργαλείων που µπορούν να επιστρατευθούν για αυτούς τους 
σκοπούς σε µία δηµοκρατική κοινωνία: αυτά κυµαίνονται από τους διοικητικούς κανόνες µέσω της 
ρύθµισης των αγορών, φορολογικών πολιτικών, αναδιανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου, έως 
την αναβάθµιση και τη χρήση του δηµόσιου τοµέα για την περιβαλλοντική εξυγίανση και τον 
οικολογικό εκσυγχρονισµό. Η κινητοποίηση και εφαρµογή αυτών των εργαλείων για τον 
αναπροσανατολισµό της πολιτικής προς µία ισορροπηµένη, συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης στην ΕΕ 
δεν είναι ούτε τεχνικά, ούτε οικονοµικά, ούτε νοµικά αδύνατη – ακόµα και µέσα στο πλαίσιο της 
υφιστάµενης Συνθήκης. Αποτελεί ζήτηµα πολιτικής πρόθεσης, παρακινηµένης από τη δηµόσια 
συζήτηση, την ισχύ των κοινωνικών κινηµάτων, και τη δύναµη της δηµοκρατίας. 
 
4.2 Μακροοικονοµική πολιτική για βιώσιµη ανάπτυξη και πλήρη απασχόληση 
 
Είναι αναγκαίο να συντονιστούν πολύ πιο αποτελεσµατικά η νοµισµατική πολιτική και οι εθνικές 
δηµοσιονοµικές πολιτικές, καθώς και να εστιαστούν στη δηµιουργία υψηλών επιπέδων οικονοµικής 
δραστηριότητας. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει την αποµάκρυνση από την υποταγή των εθνικών 
δηµοσιονοµικών πολιτικών στα αυθαίρετα όρια που έχει επιβάλλει το Σύµφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και στα προστάγµατα της νοµισµατικής πολιτικής και της ΕΚΤ. Η αναβάθµιση της θέσης 
της Ευρω-οµάδας θα τη µετατρέψει στο βασικό εταίρο διαλόγου της ΕΚΤ αναφορικά µε τη διαχείριση 
της νοµισµατικής πολιτικής. Η νοµισµατική πολιτική θα πρέπει να συµπεριληφθεί ρητά σε αυτόν το 
διάλογο, και οι συνέπειες των πολιτικών που ακολουθούνται από άλλες χώρες πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη. 
 
Μία µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής νοµισµατικής πολιτικής πρέπει να επιδιώκει τη συνεργασία, το 
συντονισµό, και όπου χρειάζεται το συµβιβασµό ανάµεσα στους διάφορους µακροοικονοµικούς 
στόχους όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση, και η σταθερότητα των τιµών, καθώς και ανάµεσα στην 
ΕΚΤ και τους άλλους µακροοικονοµικούς δρώντες, όπως οι εθνικές κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί 
εταίροι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η απόλυτη ανεξαρτησία της ΕΚΤ, η οποία την 
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προστατεύει από δηµοκρατικές συζητήσεις και αποφάσεις, είναι αντιπαραγωγική και αντιδηµοκρατική 
και πρέπει να αλλάξει.  
 
Σε συνέχεια των επιχειρηµάτων µας σε παλαιότερα υποµνήµατα, προτείνουµε: 
 
- οι στόχοι της ΕΚΤ να αναδιατυπωθούν ώστε να συµπεριλάβουν υψηλά και διατηρούµενα 
επίπεδα απασχόλησης και οικονοµικής ανάπτυξης, και να απορρίψουν οποιοδήποτε ‘επίπεδο 
αναφοράς’ στην ανάπτυξη του χρηµατικού αποθέµατος. 
- η ΕΚΤ να γίνει υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να εµπλακεί στο συντονισµό των 
δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών. 
- η ΕΚΤ να αναλάβει το ρόλο του δανειστή έσχατης ανάγκης και την ευθύνη για τη 
σταθερότητα του Ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
 
Οι ενέργειες των κρατών µελών πρέπει να συντονιστούν και ως προς τις δηµοσιονοµικές πολιτικές, 
ώστε να υποστηρίζουν υψηλά επίπεδα οικονοµικής δραστηριότητας, πλήρη απασχόληση, κοινωνική 
συνοχή, και περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Εφόσον η µεγάλη πλειοψηφία των δηµόσιων πόρων 
παραµείνει µε τα κράτη µέλη ακόµα και εάν ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισµός αυξηθεί πέρα από το 
υφιστάµενο ελάχιστο µέγεθός του (κάτι το οποίο θεωρούµε αναγκαίο, βλ. 4.5) η µεγάλη πρόκληση για 
την Ευρωπαϊκή δηµοσιονοµική πολιτική είναι ο συντονισµός των ενεργειών των κρατών µελών. Για 
να γίνει ένας τέτοιος συντονισµός εφικτός, το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να 
εγκαταλειφθεί. Η κύρια κατευθυντήρια αρχή για τη δηµοσιονοµική πολιτική δεν πρέπει να είναι η 
εξισορρόπηση του κρατικού προϋπολογισµού αλλά µια µέγιστη δυνατή συνεισφορά στην επίτευξη των 
οικονοµικών, κοινωνικών και οικολογικών στόχων και φιλοδοξιών της ΕΕ. 
 
Στην πλευρά των δαπανών, οι δηµοσιονοµικές πολιτικές πρέπει κατ’ αρχή να συσχετιστούν µε 
σταθεροποιητικές πολιτικές για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την απασχόληση. Συνεπώς, εµείς προτείνουµε 
µία συµφωνία για την αύξηση των εθνικών δηµοσίων επενδύσεων στο 1% του αντίστοιχου ΑΕΠ 
ετησίως, για µία περίοδο 5 ετών. Επίσης, οι παρούσες περικοπές στις δηµόσιες υπηρεσίες και στο 
προσωπικό πρέπει να διακοπούν και να αντιστραφούν. 
 
∆εύτερον, θα πρέπει να ακολουθηθούν συντονισµένα, µακροπρόθεσµα προγράµµατα υποδοµών. Οι 
τάσεις διασκορπισµού στις τηλεπικοινωνίες, τις οδικές, σιδηροδροµικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες, 
την εναέρια κυκλοφορία και τη µεγάλη έρευνα, θέτουν σηµαντικά εµπόδια στην Ευρωπαϊκή ενότητα. 
Ειδικά µετά τη διεύρυνση, η έννοια της Ευρωπαϊκής υποδοµής πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
συµπεριλάβει τα καινούρια µέλη, κάτι που απαιτεί επιπλέον προσπάθειες. 
 
Παρά το ότι η ποικιλοµορφία των κοινωνικών πολιτικών σ’ ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί 
πλεονέκτηµα που πρέπει να διατηρηθεί, η ενδυνάµωση της δηµοσιονοµικής βάσης ώστε να 
υποστηριχθούν οι κοινές κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου είναι πρόκληση για την 
ΕΕ (βλ. 4.3). 
 
Από την πλευρά των εσόδων, το κύριο ζήτηµα είναι η αναµόρφωση των εθνικών φορολογικών 
συστηµάτων και πολιτικών µε τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο φορολογικός ανταγωνισµός και να 
αυξηθούν τα έσοδα. Κάποια µέτρια βήµατα έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση σχετικά µε το 
εισόδηµα από τόκους. Προτείνουµε: 
- την επέκταση της συµφωνίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του εισοδήµατος από τόκους σε 
µερίσµατα, ενοίκια και κέρδη κεφαλαίου. 
- ως προς τα εταιρικά κέρδη, προτείνουµε την εισαγωγή εναρµονισµένης φορολογικής βάσης, τον 
ορισµό ενός ελάχιστου ποσοστού 40% (µε έκπτωση για τα φτωχά νέα κράτη µέλη) και την εφαρµογή 
της αρχής του παγκόσµιου εισοδήµατος, µε την έννοια ότι τα κέρδη παγκοσµίως φορολογούνται στη 
χώρα όπου βρίσκεται η κύρια βάση λειτουργίας (ενδεχοµένως διαφορετική από την έδρα της εταιρίας), 
και την αφαίρεση των φόρων που τυχόν καταβάλλονται σε άλλες χώρες. 
- ως προς το ΦΠΑ, προτείνουµε την µετατροπή του σηµερινού, περίπλοκου και ευάλωτου σε απάτες 
συστήµατος υπολογισµού σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές µεταβιβάσεις, σε ένα σύστηµα βασισµένο 
στους εθνικούς λογαριασµούς. 
 
4.3 Πολιτική ενάντια στη φτώχεια και κατώτατα όρια – Προτάσεις κοινωνικής πολιτικής 
 
Η πορεία προς µια πιο αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική στην ΕΕ πρέπει να θεωρηθεί ως µέρος µίας 
ευρύτερης αλλαγής της πολιτικής ατζέντας, πέραν από  τις προτεραιότητες της Ατζέντας της 
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Λισσαβόνας. Οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν υπερτερούν αποφασιστικά έναντι της ΕΕ, τουλάχιστον σε 
ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική. Το κύριο δίδαγµα που µπορεί να αντληθεί από την εµπειρία των 
Η.Π.Α. είναι απλά η αξία των επεκτατικών δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών. 
 
Παρά το γεγονός ότι η κοινωνική πολιτική συχνά συµβάλλει στην παραγωγή, η προσέγγιση της 
Λισσαβόνας, που θεωρεί το ‘Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο’ πρωταρχικά ως  στοιχείο παραγωγής 
είναι πολύ στενή και πρέπει να αντικατασταθεί από µία οπτική που αναδεικνύει όλες τις πλευρές της 
κοινωνικής ευηµερίας και όχι µόνο τους οικονοµικούς στόχους. 
 
Η πρώτη προϋπόθεση για µία πιο θετική συµβολή της ΕΕ στην ανάπτυξη των κοινωνικών πολιτικών 
είναι µία ουσιαστική αύξηση των πόρων, που αφιερώνονται για το συγκεκριµένο σκοπό. Το έργο που 
πραγµατοποιείται σήµερα από την ΕΕ στο πλαίσιο των προγραµµάτων για το ελάχιστο εισόδηµα 
πρέπει να µεταβληθεί από το τωρινό του επίπεδο – ανταλλαγές πληροφοριών και έρευνα πάνω στη 
φτώχεια – σε ένα γνήσιο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενάντια στη φτώχεια. Γι’ αυτό, όλα τα κράτη µέλη 
πρέπει να προετοιµάσουν εθνικές στρατηγικές κατά της φτώχειας, και οι στρατηγικές των χωρών µε 
χαµηλότερο εισόδηµα πρέπει, µετά από µία κριτική, εξονυχιστική έρευνα, να χρηµατοδοτηθούν εν 
µέρει από πόρους της ΕΕ. Πρόκειται για τη Μέθοδος Ανοιχτού Συντονισµού, υποστηριζόµενη µε 
πόρους όµως µε συγκεκριµένους πόρους και συνεπώς µε πολύ ισχυρότερη επίδραση. 
 
∆εύτερον,  η ΕΕ πρέπει να αφήσει συγκεκριµένους στόχους και εργαλεία άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής στα χέρια των κρατών µελών, αλλά και να ορίσει ελάχιστα πρότυπα, υποχρεωτικά για όλα 
τα κράτη µέλη, στους βασικούς χώρους της κοινωνικής προστασίας και σε κρίσιµες κοινωνικές 
υπηρεσίες – εκπαίδευση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κοινωνική στέγαση. Πρέπει επίσης να 
καταστεί σαφές ότι αυτά τα πρότυπα οφείλουν να φθάσουν σταδιακά στο επίπεδο αυτών που 
επικρατούν στα πιο προωθηµένα συστήµατα. Για να αποτραπεί η κατάχρηση αυτών των δοµών, πρέπει 
επίσης να ορισθεί ότι τα υφιστάµενα πρότυπα κοινωνικής πρόνοιας δεν πρέπει να περιορισθούν – ότι 
αυτό που επιδιώκεται είναι µία µέθοδος ελεγχόµενης προόδου, όπως πράγµατι αναφέρεται στα 
ιδρυτικά κείµενα της ΕΕ. 
 
Μία τρίτη πρόταση για την κοινωνική πολιτική της ΕΕ αναφέρεται στις συντάξεις. Ένας απτός τρόπος 
µε τον οποίο η ΕΕ θα µπορούσε να προωθήσει το κοινωνικό µοντέλο στις παρούσες συνθήκες θα ήταν 
η ενίσχυση, µέσω της µεθόδου ανοιχτού συντονισµού, των δηµόσιων, αναδιανεµητικών συστηµάτων 
και η εισαγωγή τους όπου δεν υπάρχουν ήδη. Και εδώ, ο συντονισµός πρέπει να υποστηριχθεί από 
οικονοµικούς πόρους, έτσι ώστε η Ενωση να κάνει µία µικρή συµβολή στις δηµόσιες συντάξεις σε 
κάθε ένα κράτος µέλος. Αυτή η συµβολή πρέπει να αυξάνεται σταδιακά, ώστε να αποτελέσει ένα 
σηµαντικό κοµµάτι των κύριων συντάξεων που προσφέρονται στους πολίτες της ΕΕ. 
 
Μία τέταρτη αναγκαία προϋπόθεση για την ενδυνάµωση της κοινωνικής πολιτικής στο επίπεδο της ΕΕ 
είναι η ουσιαστική αύξηση των πόρων για το σκοπό αυτό . Παρά το ότι οι κυβερνήσεις των 
περισσότερων κρατών µελών είναι επί του παρόντος αποφασισµένες να αντισταθούν σε οποιαδήποτε 
επέκταση του κοινοτικού προϋπολογισµού, είναι εµφανές ότι χωρίς µία τέτοια επέκταση θα είναι 
αδύνατο να αντιµετωπιστούν τα πιο έντονα κοινωνικά προβλήµατα µέσα στην ΕΕ και συνεπώς επίσης 
αδύνατο να καταπολεµηθεί η αυξανόµενη αποξένωση των Ευρωπαϊκών πληθυσµών από το Ευρωπαϊκό 
σχέδιο. 
 
Πέµπτον, η πολιτική απασχόλησης δεν πρέπει να βασίζεται στη ρύθµιση της αγοράς εργασίας ή σε 
διάφορα αυταρχικά προγράµµατα, αλλά να συµπληρώνεται µε µία επεκτατική µακροοικονοµική 
στρατηγική, την ανάπτυξη ελκυστικών εργασιακών ευκαιριών, και την εισαγωγή ελάχιστων µισθών 
καθώς και συµφωνηµένων και συντονισµένων όρων για την αποτροπή του µισθολογικού ντάµπιγκ. Ο 
ανταγωνισµός ανάµεσα στους Ευρωπαίους εργαζοµένους και τους µετανάστες – αναγκασµένοι και 
πρόθυµοι να πουλήσουν την εργατική τους δύναµη για περίπου οποιοδήποτε µισθό και χωρίς 
κοινωνική προστασία και επιδόµατα πρόνοιας – δεν πρέπει να επιτραπεί να οδηγήσει σε έναν αγώνα 
δρόµου προς τα κάτω σε µισθούς και συνθήκες εργασίας. Είναι συνεπώς αναγκαίο να επεκταθούν οι 
ελάχιστοι µισθοί και τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας και δικαιωµάτων σε όλους τους εργαζοµένους. 
Κανένας εργαζόµενος, οποιασδήποτε εθνικότητας, δεν πρέπει να λαµβάνει µισθό κατώτερο από το 
επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνεται στην αξιοπρέπειά του και στη δίκαιη ανταµοιβή. 
 
Ένα έκτο σηµείο αναφέρεται στον εργάσιµο χρόνο. Η ΕΕ πρέπει να αντισταθεί στην πίεση των 
εργοδοτών και κάποιων κυβερνήσεων που επιζητούν να υποσκάψουν την υπάρχουσα οδηγία για τον 
εργάσιµο χρόνο µέσω της αύξησης του µέγιστου εβδοµαδιαίου εργάσιµου χρόνου πέρα από το τρέχων 
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όριο των 48 ωρών, της επέκτασης των περιόδων αναφοράς και της προώθησης ατοµικών 
διαφοροποιήσεων.  Η Ευρωπαϊκή ρύθµιση του εργάσιµου χρόνου πρέπει να κινηθεί προς την αντίθετη 
κατεύθυνση: προς ένα σαφή περιορισµό της µέγιστης εργάσιµης εβδοµάδας εγγύτερα προς το 
σηµερινό µέσο όρο των 40 ωρών καθώς και της περιόδου αναφοράς σε σχέση µε την ευελιξία; προς 
την περαιτέρω µείωση του πραγµατικού εργάσιµου χρόνου, την κατάργηση των ατοµικών 
διαφοροποιήσεων,  όρων που ασκούν πίεση στους εργαζοµένους και την εγκαθίδρυση κανόνων για 
κοινωνικά προστατευόµενη µερική απασχόληση για όσους επιθυµούν να εργάζονται λιγότερες ώρες. 
 
Μία τέτοια πολιτική θα µπορούσε να επιτύχει ποικίλους στόχους, ακόµα και αν το επίπεδο της 
χρηµατοδότησης δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Θα υπήρχε µία αναδιανοµή από τα κράτη µε υψηλό 
εισόδηµα προς τα κράτη µε χαµηλό εισόδηµα, ενισχυµένη στην πράξη από τη µεγαλύτερη αγοραστική 
δύναµη του Ευρώ στις οικονοµίες µε χαµηλότερο εισόδηµα. Θα επιτυγχανόταν η αποφασιστική 
αναγνώριση της ανωτερότητας των κοινωνικών παροχών έναντι ατοµικών παροχών µέσω της αγοράς, 
σε µία σφαίρα όπου όλα τα διαθέσιµα στοιχεία καταδεικνύουν την ορθότητα αυτής της αναγνώρισης, 
και αυτό θα είχε ως συνέπεια τη δυναµική επικράτηση της λογικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Μοντέλου. Η συγκέντρωση των εθνικών πόρων θα µετρίαζε κάποιους από τους περιορισµούς στη 
χρηµατοδότηση των δηµοσίων συντάξεων µέσα στα ξεχωριστά κράτη. Και θα αναδεικνυόταν µία απτή 
έκφραση της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, έναντι της ευρείας εµπειρίας που εκδηλώθηκε στη συζήτηση 
για τη Συνταγµατική Συνθήκη, σύµφωνα µε την οποία η ΕΕ στην πράξη λειτουργεί µόνο για να διαλύει 
κοινωνικά µοντέλα µέσω της ενδυνάµωσης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάµεων της 
αγοράς.   
 
4.4 Προς ένα σύγχρονο  ενεργειακό καθεστώς – Περιβαλλοντική πολιτική 
 
Ένα πρώτο βήµα προς µία ισχυρότερη Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι η 
υιοθέτηση πιο φιλόδοξων και νοµικά δεσµευτικών στόχων επί των εκποµπών ρύπων που συνδέονται 
µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, ως ένα απαραίτητο στοιχείο σε µία µακροπρόθεσµη στρατηγική 
καταπολέµησης της παγκόσµιας ανόδου της θερµοκρασίας, στο Ευρωπαϊκό καθώς και στο παγκόσµιο 
επίπεδο. Μία νέα πρόταση της Επιτροπής (Οκτ. 2005) που ζητά µία ‘παγκόσµια αγορά άνθρακα’  µετά 
το 2012 παραµένει πολύ ασαφής, και αγνοεί την επιτακτικότητα της έναρξης της µετά-Κυότο 
διαδικασίας µε µία ξεκάθαρη προθεσµία για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων. Για την ΕΕ, 
πρέπει να επιδιωχθεί µία µείωση τουλάχιστον 30% µέχρι το 2020, αναφορικά µε τα επίπεδα εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου του 1990. 
 
Ένα δεύτερο στρώµα προγραµµάτων πανευρωπαϊκής δράσης θα µπορούσε να αποτελείται από µέτρα 
επικεντρωµένα στη βελτίωση της οικο-αποτελεσµατικότητας στη χρήση της ενέργειας και των πρώτων 
υλών. Μία αύξηση στην ενεργειακή αποδοτικότητα κατά 3% ετησίως στην ΕΕ θα συνέβαλλε στον 
ορισµό παγκόσµιων προτύπων και ταυτόχρονα στη διατήρηση και τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας. Για την υλοποίηση τέτοιων στόχων απαιτούνται µακροπρόθεσµες, στρατηγικές επενδύσεις 
µαζί µε προσπάθειες αναδόµησης προς µία αντικατάσταση των προτύπων παραγωγής και 
κατανάλωσης που βασίζονται στην ένταση ενέργειας και αποβλήτων. 
 
Μία περιβαλλοντική πολιτική προσανατολισµένη στη δράση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει µία 
εκτεταµένη διαδικασία αναδόµησης της κατανάλωσης και της παραγωγής, στο επίπεδο της ΕΕ καθώς 
και περιφερειακά διαφοροποιηµένο µέσα στα κράτη µέλη. Ένα σηµαντικό σηµείο εκκίνησης για µία 
τέτοια διαδικασία αναδόµησης µπορεί να βρεθεί στη ευρεία επανεκτίµηση των γνωστών και άγνωστων 
διακινδυνεύσεων που συνεπάγονται οι φυσικές, χηµικές και βιολογικές τεχνολογίες, βασισµένη σε µία 
ενδυναµωµένη και διευρυµένη πρωτοβουλία REACH (Registration, Evaluation and Authorization of 
Chemicals – Καταγραφή, Αξιολόγηση και Έγκριση Χηµικών Ουσιών). 
 
Προτείνουµε ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε πέντε στρατηγικά προγραµµατικά πλαίσια 
αναδόµησης, τα οποία δύνανται να αναπτυχθούν µε τη συνεργασία και τη συγχρηµατοδότηση των 
κρατών µελών: 
 
- Αυξηµένη εξάρτηση από αποκεντρωµένες πηγές ανανεώσιµης ενέργειας, η οποία θα επιτρέπει 
διαφορές σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες στα κράτη µέλη και τις περιφέρειές τους. Αυτό θα 
µπορούσε να συµβάλει στη διατήρηση των δεσµεύσεων του Ρίο, µειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση 
από πηγές ενέργειας άνθρακα και πετρελαίου. 
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- Η ενδυνάµωση των ελκυστικών υποδοµών δηµοσίων µεταφορών, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. 
Αυτό µεσοπρόθεσµα θα είναι αυτό-χρηµατοδοτούµενο, αποτρέποντας την αστική υποβάθµιση και 
µειώνοντας την επιβάρυνση της οδικής  συντήρησης. 
- Η µείωση της χρήσης των λιπασµάτων και εντοµοκτόνων στη συµβατική γεωργία, συνοδευόµενη 
από µία αυξανόµενη συµβολή της οικολογικής γεωργίας στην τοπική και περιφερειακή κατανάλωση. 
Αυτό θα συνέβαλλε στην ανοικοδόµηση της βιοποικιλότητας, παράλληλα µε τη δηµιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. 
- Προγράµµατα δηµόσιας υποστήριξης για την οικοδόµηση και την ανακατασκευή κατοικιών χαµηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό θα ελάττωνε την εξάρτηση από καύσιµες ενεργειακές πηγές, ενώ θα 
βοηθούσε στην ενδυνάµωση των τοπικών και περιφερειακών οικονοµιών. 
- Συγκεκριµένα προγράµµατα που θα στοχεύουν στην παροχή υποστήριξης στα νέα κράτη µέλη, ώστε 
να πλησιάσουν τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα θα υποβοηθούν τη διατήρηση των υπαρχόντων πλεονεκτηµάτων αυτών 
των χωρών στην περιβαλλοντική πολιτική. 
 
Τέτοια προγράµµατα πρέπει να εντάσσονται σε µία ευρύτερη αλλαγή πολιτικής προς έναν 
περιβαλλοντικό προσανατολισµό µε άξονα τη δράση, συνδυάζοντας ένα ευρύ φάσµα ρυθµιστικών 
εργαλείων, από τη νοµοθεσία για τα ανώτατα όρια και την αδειοδότηση συγκεκριµένων τοποθεσιών 
για εταιρείες, έως την παροχή εγγυήσεων από δηµόσιους θεσµούς ως προς τα συγκεκριµένα πρότυπα 
υπηρεσιών. Εργαλεία της αγοράς δεν πρέπει να υιοθετούνται χωρίς ένα δεσµευτικό ορισµό των 
στόχων και των επιδιώξεων, καθώς και µίας διαδικασίας συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
Στο επίπεδο της ΕΕ αυτό θα απαιτούσε µία οικειοθελή επαναδραστηριοποίηση της υποχρέωσης 
Cardiff II για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ανησυχιών σε όλες τις περιοχές της νοµοθεσίας της 
ΕΕ. 
 
Για την εκπλήρωση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων της ΕΕ, είναι αναγκαίος ένας νέος 
οριζόντιος οικονοµικός προϋπολογισµός της ΕΕ για παγκόσµια περιβαλλοντικά ζητήµατα. Οι 
στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2005-2009 (COM 2005/12) αναφέρουν ότι 
οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ πρέπει να ‘στοχεύουν στην αποτελεσµατική υλοποίηση των βασικών 
στόχων στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας’ (άρθρο 4.2). Για αυτές τις δεσµεύσεις θα 
απαιτηθεί ένας Ευρωπαϊκός Παγκόσµιος Περιβαλλοντικός Προϋπολογισµός, ο οποίος έχει υπολογιστεί 
στα 250 εκατοµµύρια Ευρώ το χρόνο – σύνολο 1,75 δισεκατοµµύρια Ευρώ – για την περίοδο 2007-
2013.  
 
Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ πρέπει επίσης να ενισχύσει τις παγκόσµιες προοπτικές της. Οι ίδιες 
αρχές της προφύλαξης και της ταχείας µείωσης εκποµπών πρέπει να εφαρµοστούν σε κοινά 
προγράµµατα, επιτρέποντας στις αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες χώρες να βρουν τις δικές τους 
πορείες και πρότυπα εφαρµογής και βιώσιµης ανάπτυξης. Αυτό θα προσέφερε τη βάση για την εύρεση 
µιας κοινής ισχυρής πολιτικής για την παγκόσµια άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη, ανάµεσα 
στην ΕΕ και σε πιθανούς εταίρους, χωρίς να χρειάζεται η αποδοχή της λογικής του ελάχιστου κοινού 
παρονοµαστή, ή του ότι το πιο αργό πλοίο πρέπει να καθορίζει την ταχύτητα της νηοποµπής. 
 
4.5  Ισχυρότερος προϋπολογισµός µε δικαιότερη χρηµατοδότηση – Η χρηµατοδοτική  
προοπτική της ΕΕ  
 
Για να έχει η ΕΕ την ικανότητα να ακολουθήσει µία αποτελεσµατική πολιτική για την πλήρη 
απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την οικολογική βιωσιµότητα, ο προϋπολογισµός της ΕΕ 
πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά – κάτι το οποίο µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο εάν οι διαδικασίες που 
καθορίζουν το µέγεθος και τη δοµή του Ευρωπαϊκού προϋπολογισµού εκδηµοκρατιστούν σε βάθος και 
γίνουν πιο διαφανείς. ∆εν θα υπάρξει βιώσιµη λύση χωρίς τη δηµιουργία ενός οµοσπονδιακού 
προϋπολογισµού που θα παρέχει αφενός υποστήριξη για συντονισµένη σταθεροποίηση σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο σε περιπτώσεις δονήσεων, και αφετέρου τα εργαλεία για δια-περιφερειακή αναδιανοµή ώστε 
να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι ασυµµετρίες και η οικολογική αναδόµηση. 
 
Προτείνουµε ότι κατά τη διάρκεια της επόµενης περιόδου οικονοµικού σχεδιασµού, δηλαδή κατά τα 
έτη 2007 – 2011, ο προϋπολογισµός πρέπει να αυξηθεί κατά 0,5 ποσοστιαία µονάδα του ΑΕΠ κατ’ 
έτος ώστε να φτάσει το 3,6% του ΑΕΠ της ΕΕ το 2011, και στα επόµενα χρόνια πρέπει να αυξηθεί 
περαιτέρω σε ένα επίπεδο της τάξης του 5% του ΑΕΠ της ΕΕ. Αυτό δεν θα πρέπει να ληφθεί ως ένα 
αυστηρά αµετάβλητο ανώτατο όριο ή ελάχιστο κριτήριο, αλλά ως µία αδρή οδηγία που αφήνει χώρο 
για προσαρµογή προς τα κάτω ή προς τα πάνω. 
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Για την πλευρά των εσόδων του προϋπολογισµού της ΕΕ προτείνουµε µία σε βάθος µεταρρύθµιση του 
τρέχοντος συστήµατος των ιδίων πόρων στο βαθµό που το τµήµα  που συνδέεται µε το ΦΠΑ πρέπει να 
εγκαταλειφθεί. Μαζί µε τους παραδοσιακούς δασµούς, η µόνη άλλη πηγή εσόδων πρέπει να είναι ένας 
προοδευτικός Ευρωπαϊκός φόρος εισοδήµατος, συνδεδεµένος µε το ΑΕΠ, εφαρµόζοντας την αρχή της 
ικανότητας πληρωµής µέσα στην ΕΕ. Ο συγκεκριµένος συντελεστής φορολογίας κάθε χώρας πρέπει 
να είναι σταθερός σε αντιστοιχία µε τη σχετική ισχύ της χώρας µέσα στην ΕΕ, µετρηµένης µε βάση το 
κατά κεφαλήν εισόδηµα σε µονάδες αγοραστικής δύναµης. Συνεπώς, ένα κατά κεφαλήν εισόδηµα 
120% του µέσου όρου της ΕΕ θα οδηγήσει σε ένα φορολογικό συντελεστή που είναι 20% υψηλότερος 
από το µέσο συντελεστή της ΕΕ που είναι 5% (εξαιρώντας το εισόδηµα από δασµούς), δηλαδή 6% του 
ΑΕΠ. Αντίστοιχα, µία χώρα µε κατά κεφαλήν εισόδηµα 50% του µέσου όρου της ΕΕ θα πρέπει να 
πληρώσει µόνο 2,5% του ΑΕΠ σε Ευρωπαϊκούς φόρους. Η επιλογή του τρόπου µε τον οποίο ο 
Ευρωπαϊκός φόρος θα αναχρηµατοδοτείται στο εσωτερικό της χώρας θα παραµείνει στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών µελών, αν και η µέθοδος είσπραξής του δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί για ένα 
νέο γύρο φορολογικού ανταγωνισµού. 
 
Προτείνουµε επίσης ότι την άρση της αυστηρής απαγόρευσης δηµιουργίας δηµοσίου χρέους στο 
επίπεδο της Ε.Ε. (άρθρο 269 της Συνθήκης) , έτσι ώστε η ΕΕ να δύναται να χρηµατοδοτεί 
µακροπρόθεσµα Ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα ή οι επενδύσεις σε κοινή 
τεχνολογική ανάπτυξη µέσω δανείων, χρησιµοποιώντας την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως το 
διαµεσολαβητή της στις κεφαλαιαγορές. Τέτοια προγράµµατα έχουν είναι ουσιαστικά αυτό-
χρηµατοδοτούµενα, στο βαθµό που ενισχύουν την παραγωγική, άρα και τη φορολογική βάση της 
Ευρωπαϊκής οικονοµίας. Συνεπώς, µε όρους ισοτιµίας των γενεών είναι δικαιολογηµένη η µεταφορά 
µέρους του οικονοµικού κόστους για τη δηµιουργία αυτής της υποδοµής στις µελλοντικές γενιές, οι 
οποίες θα είναι και οι βασικοί ωφεληµένοι. 
 
 
Νοέµβριος 2005 
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