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Περίληψη 
 
Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της νέας «Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης» 
της Ε.Ε. σε περίοδο χρηµατοοικονοµικής κρίσης, έχει επιδεινώσει την οικονοµική 
αβεβαιότητα και την αυξανόµενη κοινωνική ανισότητα.  Πρόσθετοι κίνδυνοι 
προκύπτουν από τις επισφαλείς συνθήκες στον τοµέα της ενέργειας και των 
κλιµατολογικών αλλαγών, καθώς και από τις εντεινόµενες ανισορροπίες της διεθνούς 
οικονοµίας.  Η νέα Συνθήκη δεν επιτρέπει στην Ε.Ε. να ανταποκριθεί στα 
συγκεκριµένα προβλήµατα και προκλήσεις.  Αντίθετα ενισχύει το πλαίσιο της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που έχει συµβάλει στη δηµιουργία της τρέχουσας 
κατάστασης.   
 
Σύγχρονα προβλήµατα – Η τρέχουσα οικονοµική ανάκαµψη είναι βέβαιο ότι θα 
επηρεασθεί από την χρηµατοοικονοµική κρίση.  Ταυτόχρονα, η ανεπαρκής αύξηση 
των µισθών και η αδύναµη κατανάλωση, ιδιωτική και δηµόσια, παρεµποδίζουν την 
πλήρη ανάκαµψη.  Ειδικότερα, η αναδιανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου, που 
συντελέσθηκε την περίοδο της ύφεσης, συνεχίζεται και κατά την ανάκαµψη.  Ετσι, τα 
τελευταία χρόνια, η φτώχεια δεν έχει µειωθεί και σε πολλές περιπτώσεις έχει αυξηθεί, 
παρά τη συνολική αύξηση του ΑΕΠ και την έκρηξη των κερδών.  Τα ανησυχητικά 
προβλήµατα του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και οι 
επιβλαβείς επιπτώσεις στις κλιµατολογικές µεταβολές αναδεικνύονται µε 
διαφορετικούς τρόπους από τη µονοπωλιακή τιµολογιακή πολιτική των 
απελευθερωµένων αγορών ενέργειας και από σειρά περιβαλλοντικών καταστροφών. 
 
Κριτική των πολιτικών της Ε.Ε. – Η Ε.Ε. δεν ανταποκρίνεται µε πειστικό τρόπο στις 
πιο πάνω αβεβαιότητες και στα αυξανόµενα κοινωνικά και οικολογικά προβλήµατα.  
Οι ισχυρές διακηρύξεις δεν ακολουθούνται από αντίστοιχα, συγκεκριµένα µέτρα και 
η ασκούµενη πολιτική συχνά βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση. 
 
 Σε σχέση µε την χρηµατοοικονοµική κρίση, η ασκούµενη πολιτική δεν επιδιώκει 
τον περιορισµό της, αλλά αντίθετα δηµιουργεί ευκαιρίες για χρηµατοοικονοµική 
κερδοσκοπία.  Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ε.Ε. θεωρεί τους κανόνες 
προστασίας των ασφαλιστικών ταµείων των κρατών µελών από τις στρατηγικές 
των χρηµατοοικονοµικών επενδυτών ως εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία του 
κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να αρθεί.  Με τον τρόπο αυτό εκθέτει το εισόδηµα 
των συνταξιούχων στους κινδύνους της χρηµατοοικονοµικής κερδοσκοπίας. 

 
 Απουσιάζει από την αντίληψη της Ε.Ε.  η προοπτική της µακροοικονοµικής 
πολιτικής σε αντιστοιχία µε τα τρέχοντα προβλήµατα, ενώ δεν καταβάλλεται 
προσπάθεια για τον έλεγχο των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
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 Ο διακηρυγµένος σεβασµός και η υψηλή εκτίµηση για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος, ως ουσιαστικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου 
συνοδεύεται από πρωτοβουλίες, οι οποίες υποσκάπτουν τον πυρήνα των 
υπηρεσιών αυτών – κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας – µε την υπαγωγή 
τους στο πλαίσιο των ρυθµίσεων της εσωτερικής αγοράς και στους κανόνες 
ανταγωνισµού.  Πρόκειται για προφανή προσπάθεια επανάκτησης των τοµέων, 
που έµειναν εκτός των διεργασιών της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, από την οποία 
εξαιρέθηκαν, λόγω της ισχυρής δηµόσιας κριτικής που ασκήθηκε.  Οµοίως, η 
εµµονή στην απελευθέρωση των αγορών κυριαρχεί στο πλαίσιο της πρόσφατης 
πρωτοβουλίας για την «ευελιξία µε ασφάλεια» («flexicurity») της αγοράς 
εργασίας, η οποία περιγράφεται καλύτερα ως «ευελιξία µε εκµετάλλευση» 
(«flexploitation»).  Παράλληλα, η πολιτική µετανάστευσης εµφανίζεται ιδιαίτερα 
περιοριστική. 

 
  Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα οικονοµικά προβλήµατα που δηµιουργεί η 

µη ενασχόληση µε τα θέµατα της εγχώριας ζήτησης, η Ε.Ε. – κάτω από τον 
γενικό τίτλο «Παγκόσµια Ευρώπη» - εφαρµόζει επιθετική εξωτερική πολιτική για 
το άνοιγµα αγορών και την κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου της αγοράς 
παγκοσµίως.  Τα κυρίαρχα εργαλεία για το σκοπό αυτό είναι οι διµερείς 
συµφωνίες ελεύθερων ανταλλαγών και επενδύσεων και ο νεοφιλελεύθερος 
επαναπροσδιορισµός των Συµφωνιών Οικονοµικής Συνεργασίας µε 
αναπτυσσόµενες χώρες.  Αντί να οικοδοµήσει ένα ελκυστικό, εναλλακτικό 
υπόδειγµα προς εκείνο των ΗΠΑ, η Ε.Ε.  επιδιώκει να επιτύχει τις αυξηµένες 
φιλοδοξίες της στον κόσµο µέσα από την ενίσχυση της στρατιωτικής της 
δύναµης. 

 
 Σε σχέση µε την ενεργειακή και την κλιµατολογική πολιτική, η αντίθεση µεταξύ 
λόγων και έργων είναι ιδιαίτερα εµφανής.  Ούτε οι έντονες ρητορικές επιθέσεις 
κατά της τιµολογιακής πολιτικής των ενεργειακών µονοπωλίων, ούτε η 
διακηρυγµένη δέσµευση της Ε.Ε. για την αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης 
ενέργειας συνοδεύτηκαν από συγκεκριµένα µέτρα.  Για την αντικατάσταση της 
υφιστάµενης, µη βιώσιµης πολιτικής ενέργειας, που στηρίζεται σε ορυκτές πηγές, 
η Ε.Ε. εξακολουθεί να εξετάζει την περίπτωση της πυρηνικής ενέργειας, η οποία 
όµως δεν µπορεί να αποτελέσει βιώσιµο καθεστώς. 

  
Εναλλακτικές Προτάσεις  
 
Για την υπέρβαση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης και την επίτευξη σταθερότητας στην 
Ε.Ε.,  η λήψη άµεσων µέτρων κατά της κερδοσκοπίας πρέπει να συνδυασθεί µε µέτρα 
για τη σταθεροποίηση των Ευρωπαϊκών χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων και την 
ένταξή τους σε συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης.   
 
Για την αντιµετώπιση της κερδοσκοπίας, οι κανόνες διαφάνειας πρέπει να ενισχυθούν, 
η µόχλευση να περιορισθεί και η τιτλοποίηση (securitization) και εµπορία των 
δανείων να επιτρέπεται µε ειδική έγκριση των εποπτικών αρχών.  Επίσης, η 
µεγαλύτερη φορολόγηση των βραχυχρόνιων κερδών κεφαλαίου και η φορολόγηση 
των χρηµατιστηριακών και των νοµισµατικών συναλλαγών  να εξυπηρετούν τον ίδιο 
στόχο.  Οι επενδύσεις των ασφαλιστικών ταµείων και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων σε παράγωγα προϊόντα ή άλλα υψηλού κινδύνου χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα πρέπει να απαγορευτεί. 
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Για την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζόµενων σ΄ αυτές από τις 
επιβλαβείς ενέργειες των  χρηµατοοικονοµικών επενδυτών, το δικαίωµα ψήφου των 
επενδυτών αυτών πρέπει να συνδέεται µε ελάχιστη διάρκεια διακράτησης των 
µετοχών και να ενισχυθεί το δικαίωµα των εργαζοµένων να ασκήσουν βέτο κατά 
αποφάσεων που θίγουν τα συµφέροντά τους.  Μακροχρόνια, η τάση αναδιανοµής του 
εισοδήµατος από τα κάτω προς τα πάνω και στήριξης των συνταξιοδοτικών 
συστηµάτων στις κεφαλαιαγορές πρέπει όχι µόνο να σταµατήσει, αλλά να ανατραπεί, 
καθώς οι συγκεκριµένες τάσεις βρίσκονται στη βάση της όλο και περισσότερο 
καθοδηγούµενης από τις χρηµαταγορές ανάπτυξης. 
 
Μια περισσότερο ενεργή µακροοικονοµική πολιτική πρέπει να προάγει την 
απασχόληση και τη βιώσιµη ανάπτυξη στην Ε.Ε.  Μέτρα στην κατεύθυνση αυτή είναι 
τα δηµόσια επενδυτικά προγράµµατα σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ε.Ε. για 
την αναδιάρθρωση των µεταφορών, την παραγωγή ενέργειας, την κοινωνική στέγη, 
την αστική αναβάθµιση, κλπ., καθώς και µέτρα για την µείωση των ωρών εργασίας 
µε διάφορες µορφές.  Επίσης, απαιτούνται πρωτοβουλίες για τον έλεγχο της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας  του Ευρώ έναντι του δολαρίου και του κινεζικού 
νοµίσµατος (renminbi) και, στην κατεύθυνση αυτή, για µεγαλύτερη διεθνή, 
νοµισµατική συνεργασία. 
 
Οι δηµόσιες υπηρεσίες - ή «υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος» - πρέπει να 
αναγνωρισθούν όχι µόνο ρητορικά, αλλά και µε την καθιέρωση ανάλογων πολιτικών, 
ως κεντρικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, βασισµένου σε 
σχέσεις αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.  Η παροχή δηµοσίων υπηρεσιών στους τοµείς 
που έχουν απορυθµισθεί πρέπει να ενισχυθούν και, όπου αυτό είναι δυσχερές, να 
ασκηθεί άµεσος δηµόσιος έλεγχος, συµπεριλαµβανόµενων νέων µορφών δηµόσιας 
ιδιοκτησίας και διοίκησης.  Ολες οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να εξαιρεθούν από το 
καθεστώς της εσωτερικής αφοράς και τους κανόνες ανταγωνισµού – ακόµα κι αν 
είναι οικονοµικού χαρακτήρα.  Η ευρωπαϊκή διάσταση των υπηρεσιών αυτών 
εξυπηρετείται καλύτερα από τον ορισµό ελάχιστων ορίων, που θα συγκλίνουν προς 
τα πάνω, µε τη συνεργασία σε όµορες περιοχές, καθώς και µε κοινά ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράµµατα. 
 
Ειδική έµφαση πρέπει να δοθεί στην πολιτική ενάντια στη φτώχεια, ενώ η µείωση του 
ποσοστού παιδικής φτώχειας κατά 50% πρέπει να αποτελέσει στόχο άµεσης 
προτεραιότητας πριν από τις επόµενες Ευρωεκλογές το 2009.  Για το σκοπό αυτό, η 
Ε.Ε. πρέπει να πιέσει τα κράτη µέλη µέσω της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού να 
λάβουν τα κατάλληλα µέτρα και ταυτόχρονα να στηρίξει τα µέτρα ενάντια στη 
φτώχεια στο εθνικό επίπεδο µε Ευρωπαϊκές µεταβιβάσεις πόρων. 
 
Η πολιτική για την ενέργεια και τις κλιµατολογικές συνθήκες πρέπει να ενεργοποιηθεί 
και συγκεκριµένα µέτρα να ληφθούν για τη µετατόπιση από το κυρίαρχο σήµερα 
σύστηµα παραγωγής ενέργειας από ορυκτές πηγές σε ένα βιώσιµο καθεστώς, που θα 
βασίζεται στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην ανάπτυξη και χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. 
 
Στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η 
ενίσχυση της θεµελιώδους µετάβασης προς ένα µοντέλο παγκόσµιας βιώσιµης 
ανάπτυξης.  Ειδικά, η Ε.Ε. πρέπει να εφαρµόσει πολιτική δίκαιων εµπορικών 
ανταλλαγών, συνεργασίας και ανάπτυξης.  Στις σχέσεις της µε τις αναπτυσσόµενες 
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χώρες, η επιδίωξη αυτή πρέπει να περιλαµβάνει την µη αµοιβαιότητα των εµπορικών 
συναλλαγών, καθώς και ειδική βοήθεια για την ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ορίων. Στις σχέσεις της µε τις 
αναπτυγµένες χώρες, η Ε.Ε. πρέπει να συµβάλει στη µείωση των µεγάλων 
ανισορροπιών και µακροχρόνια, στην επίτευξη ισορροπίας των λογαριασµών 
τρεχουσών συναλλαγών και στη διαχείριση από κοινού των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, που απαιτούνται για την επίτευξη της ισορροπίας αυτής.  Σ΄ ένα τέτοιο 
πλαίσιο πολιτικής δεν χωρεί η χρήση απειλών ή στρατιωτικής δύναµης. 
 
Εισαγωγή 
 
Σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, το 2007 ήταν έτος οικονοµικής και 
πολιτικής ανάπτυξης. Η οικονοµία αναπτύχθηκε σχετικά γρήγορα και οι θέσεις 
εργασίας αυξήθηκαν. Προβλήµατα, όπως οι κλιµατολογικές αλλαγές και η 
οικονοµική κρίση απασχόλησαν τις συναντήσεις κορυφής.  Επισκιάστηκαν όµως από 
τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα «Μεταρρυθµιστική Συνθήκη», η έγκριση της οποίας  
τον Οκτώβρη εορτάστηκε ως το τέλος της µακράς κρίσης στους κόλπους της Ε.Ε. 
 
Τα παραπάνω δεν αντανακλούν την πραγµατικότητα. Η έγκριση της συνθήκης 
συµπίπτει µε την οικονοµική κρίση, µε εκτεταµένη οικονοµική αβεβαιότητα και µε 
αυξανόµενες κοινωνικές ανισότητες, ενώ επιπλέον κίνδυνοι αναδύονται από την 
ανασφαλή κατάσταση στους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, αλλά και 
τις διογκούµενες ανισορροπίες στην παγκόσµια οικονοµία. Η νέα συνθήκη δεν θα 
επιτρέψει στην Ε.Ε. να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά. Αντίθετα, θα 
ενδυναµώσει την νέο-φιλελεύθερη πολιτική, που οδήγησε στην παρούσα κατάσταση. 
 
Στο παρόν υπόµνηµα παρουσιάζουµε µια ριζικά διαφορετική αντίληψη σε σχέση µε 
τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών. Στο πρώτο µέρος, 
τονίζουµε τα πιο επείγοντα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα 
στην Ε.Ε. και στο δεύτερο µέρος, επικρίνουµε την εµµονή στο νέο-φιλελευθερισµό 
και στις απορρυθµιστικές πολιτικές. Επισηµαίνουµε επίσης την απουσία ενεργούς 
µακροοικονοµικής πολιτικής για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης στην Ε.Ε. 
και την προσπάθεια της Ε.Ε. να αντισταθµίσει τα εσωτερικά προβλήµατα  µε την 
εφαρµογή περισσότερο επιθετικής εµπορικής και επενδυτικής πολιτικής, καθώς και 
την τάση ενίσχυσης της παγκόσµιας θέσης της  µέσω της θεµελίωσης ευρωπαϊκής 
στρατιωτικής δύναµης.  Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε τις προτάσεις µας για την 
πλήρη µεταστροφή της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε., για τον 
έλεγχο της αγοράς χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, την τόνωση της οικονοµίας, την 
εξάλειψη της φτώχιας και την εφαρµογή εξωτερικής πολιτικής στη βάση της 
ειρηνικής συνεργασίας, ισότιµων εµπορικών ανταλλαγών και αύξησης της κάθε 
είδους βοήθειας. 
 
Θεωρούµε το παρόν υπόµνηµα συµβολή στην επιστηµονική, κριτική συζήτηση για 
την ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινωνική πολιτική. Παράλληλα, θεωρούµε ότι 
συντάσσεται µε όλα εκείνα τα πολιτικά και κοινωνικά κινήµατα, που µάχονται κατά 
της υποταγής στις νέο-φιλελεύθερες αρχές του παγκόσµιου ανταγωνισµού και των 
ανεξέλεγκτων κερδών και ότι συµβάλλει στη διαµόρφωση προτάσεων για ένα 
εναλλακτικό, δίκαιο και βιώσιµο πλαίσιο ευρωπαϊκής και διεθνούς ανάπτυξης. 
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1Ο ΜΕΡΟΣ 
 
Αυξηµένοι κίνδυνοι, ανισορροπίες και ανισότητες – Τρέχοντα οικονοµικά και 
κοινωνικά προβλήµατα 
 
Σύµφωνα µε τις επίσηµες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ισχυρή οικονοµική 
άνοδος αναµένεται να επηρεαστεί ελάχιστα από την τρέχουσα οικονοµική κρίση και 
αναµένεται να συνεχιστεί και το 2008, συµβάλλοντας στη δηµιουργία περισσότερων 
και καλύτερων θέσεων εργασίας και στην οικονοµική ενδυνάµωση και κοινωνική 
ευµάρεια της  Ε.Ε. 
 
Επικρίνουµε τις διακηρύξεις αυτές, όχι µόνο για την υπέρµετρη αισιοδοξία τους ως 
προς τις προοπτικές της µακροοικονοµικής ανάπτυξης της Ε.Ε., αλλά και για την 
παντελή αδιαφορία τους ως προς τη συνεχή επιδείνωση των κοινωνικών και 
οικολογικών προβληµάτων παρελθόντων ετών, τα οποία εµφανίζονται και στην 
παρούσα φάση. Πέρα από τους τεράστιους κινδύνους της τρέχουσας οικονοµικής 
κρίσης, την αποδυνάµωση της µακροοικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, 
τις επίµονες περιφερειακές ανισότητες, παρατηρούµε ότι η φτώχια όχι µόνο δεν 
φθίνει, αλλά σε µερικές περιπτώσεις αυξάνεται, ενώ η διόγκωση της ανασφάλειας 
στην απασχόληση αποτελεί γενική τάση. Η πολιτική για την υπεύθυνη οικολογικά 
παροχή ενέργειας παραµένει στάσιµη, ενώ οι κλιµατολογικές αλλαγές παράγουν 
κινδύνους και για την Ευρώπη. Οµοίως, η Ε.Ε. απειλείται από τις ανισορροπίες σε 
πολλούς τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας, ενώ η µη εξεύρεση λύσεων εγκυµονεί 
κινδύνους και για την ίδια.  
 
1.1 Χρηµατοοικονοµική κρίση : Θα ενταθεί? 
 
Το Σεπτέµβρη του 2007, η Βρετανία βίωσε την πρώτη από το 1866 «ανάληψη 
πανικού» (bank run) από πελάτες τράπεζας. Αν και η συγκεκριµένη κρίση 
περιορίστηκε µε παρέµβαση της Τράπεζας της Αγγλίας, το γεγονός αποκαλύπτει την 
ευθραυστότητα του παρόντος οικονοµικού συστήµατος και την  αβεβαιότητα για την 
εξέλιξη των πραγµάτων. 
 
Το ιστορικό της τρέχουσας χρηµατοοικονοµικής αναταραχής είναι η γενική αφθονία 
επενδυτικών πόρων. Αυτό συνήθως αποκαλείται «υπερβολική ρευστότητα» (excess 
liquidity), αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι πίσω από το φαινόµενο αυτό ενυπάρχουν 
νοµισµατικοί και πραγµατικοί παράγοντες. Μετά από την κατάρρευση των µετοχών 
υψηλής τεχνολογίας το 2000-2001, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ µείωσε 
επανειληµµένα το βασικό επιτόκιο από το 6,5% στις αρχές του 2001 στο 1% το 2003. 
Ετσι, οι τράπεζες και οι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι, που αντιµετώπιζαν οικονοµική 
πίεση, αναχρηµατοδοτήθηκαν µε ευνοϊκούς όρους. Ταυτόχρονα, η υψηλή κερδοφορία 
των επιχειρήσεων  και η άνιση κατανοµή των εισοδηµάτων συνέτεινε στη δηµιουργία 
υψηλών αποταµιεύσεων. Ως αποτέλεσµα,  τα επιτόκια και οι αποδόσεις πολλά 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων διαµορφώθηκαν σε χαµηλό επίπεδο.  
 
Πολλές τράπεζες και χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί, απρόθυµοι να αποδεχθούν 
χαµηλές αποδόσεις, αύξησαν το βαθµό µόχλευσής τους (leverage), αυξάνοντας τον 
όγκο των δανείων που εκδίδουν σε σχέση µε µεγάλο εύρος χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων. Μια τέτοια µόχλευση συνήθως εµφανίζει µεγαλύτερες αποδόσεις 
χαρτοφυλακίου, συνοδεύεται όµως από υψηλότερο κίνδυνο. Πολλοί θεσµικοί 
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επενδυτές, και ειδικότερα τα συνταξιοδοτικά ταµεία, είναι υποχρεωµένα από την 
νοµοθεσία να αποφεύγουν πρακτικές αυτού του είδους. Μπορούν όµως να 
παρακάµψουν τους περιορισµούς, επενδύοντας σε άλλους οργανισµούς, όπως 
αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, τα οποία ακολουθούν τέτοιες πολιτικές.   
 
Με τον τρόπο αυτό όµως αποδυναµώνονται και οι δύο πλευρές του ισολογισµού των 
οργανισµών αυτών.  Ειδικότερα, τα στοιχεία ενεργητικού καθίστανται υψηλότερου 
κινδύνου και αποδίδουν  εισόδηµα υψηλής µεταβλητότητας, το οποίο µε τη σειρά του 
καθιστά το παθητικό λιγότερο ασφαλές,  εκθέτοντας σε µεγαλύτερο κίνδυνο τους 
επενδυτές, τους πιστωτές και του καταθέτες. Κατά συνέπεια, δηµιουργούνται 
«κίνδυνοι για το σύστηµα» (systemic risks).   
 
Γενικά, παρατηρείται η τάση διαρκούς αναζήτησης νέων χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων και επενδύσεων υψηλών αποδόσεων, η αποτίµηση των οποίων είναι 
δυσχερής. Τα γραφεία αποτίµησης, τα οποία οφείλουν  να ενηµερώνουν τους 
αγοραστές τίτλων για το επίπεδο κινδύνου τους, αποτελούν αντικείµενο σηµαντικής 
σύγκρουσης συµφερόντων, δεδοµένου ότι εισπράττουν αµοιβή από τους εκδότες 
τίτλων.  Π.χ., τα τελευταία χρόνια, περισσότερα από τα µισά κέρδη τους οφείλονται 
σε εργασίες αποτίµησης νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 
 
Σε αυτό, το όλο και πιο εύθραυστο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, η πιθανότητα 
κατάρρευσης αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου, ενώ η πρόβλεψη ως προς τα 
συγκεκριµένα στοιχεία, τα οποία θα επηρεαστούν και πότε, δεν είναι πάντα δυνατή.  
Για παράδειγµα, πρόβληµα δηµιουργήθηκε στην αγορά των επισφαλών (subprime) 
δανείων στις ΗΠΑ, τα οποία αφορούν σε δανειστές χαµηλής πιστωτικής 
φερεγγυότητας – συνήθως άτοµα χαµηλού εισοδήµατος – και τα οποία έχουν επιτόκιο 
άνω του µέσου όρου κατά 3-4%. Μετά από τις πιέσεις, που εµφανίστηκαν στην 
αγορά εργασίας σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ, µεγάλος αριθµός δανειστών 
παρουσίασε αδυναµία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. Ως αποτέλεσµα, τα 
εξαιρετικά πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, που στηρίζονται σε 
τιτλοποιηµένα δάνεια αυτού του είδους, έχασαν µεγάλο µέρος της αξίας τους. 
 
Η ευρύτατη διασπορά των απαιτήσεων αυτών µέσω του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος παγκοσµίως, δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση  των τραπεζών και των 
άλλων οργανισµών,  που υπέστησαν ζηµίες από αυτές τις εξελίξεις. Αυτό αύξησε 
ραγδαία την αβεβαιότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Τον Ιούνιο του 2007, 
δύο αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, που ανήκουν στην  «Bear Stearns» 
(τράπεζα της Νέας Υόρκης µε ηγετική θέση στον κλάδο), χρεοκόπησαν λόγω της 
έκθεσής τους σε τίτλους δανείων. Αµέσως µετά, δύο δηµόσιας ιδιοκτησίας 
γερµανικές τράπεζες, η «IKB» και η «SachsenLB», εµφάνισαν µεγάλες ζηµιές λόγω 
των επισφαλών δανείων στις ΗΠΑ, µε αποτέλεσµα την ανάγκη χρηµατοδότησής τους 
από άλλες γερµανικές τράπεζες. Οι συγκεκριµένες εξελίξεις σήµαναν την έναρξη 
αλυσιδωτών αντιδράσεων, δεδοµένου ότι δηµιούργησαν ερωτήµατα σχετικά µε τη 
θέση άλλων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και συνεπώς τραπεζών, καθώς και άλλων 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, οι οποίοι έχουν επενδύσει είτε σε κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου, είτε σε τίτλους, που στηρίζονται σε επισφαλή δάνεια.  Μερικοί από τους 
τίτλους αυτούς είναι βραχυχρόνιοι, µε αποτέλεσµα η αντίστοιχη έκθεση  να µην είναι 
δυνατόν να µετατοπισθεί, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για την υπό 
εξέλιξη κρίση.  Οι κάτοχοι τίτλων που στηρίζονται σε επισφαλή δάνεια 
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αναγκάσθηκαν συνεπώς να στραφούν στις τράπεζες για έκτακτη αναχρηµατοδότηση, 
πράγµα το οποίο δηµιούργησε αυξηµένες υποψίες για την κατάσταση των τραπεζών. 
 
Στις αρχές Αυγούστου, εµφανίστηκε σοβαρή κρίση στις χρηµαταγορές,  αλλά και στη 
διατραπεζική αγορά  στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
απειλών για εκτεταµένες χρηµατοοικονοµικές πιέσεις, καθώς και οι δύο αγορές 
διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος. Αντιµέτωπες µε αυτές τις εκτεταµένες απειλές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ενίσχυσαν µε µεγάλα ποσά το 
διατραπεζικό σύστηµα, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν τη διόγκωση των 
χρηµατοπιστωτικών εντάσεων. Ήταν µια αναγκαία ανταπόκριση, δεδοµένης της 
κατάστασης. Εντούτοις, ο ρόλος των εποπτικών αρχών τίθεται σε αµφιβολία σε 
σχέση µε τουλάχιστον δύο θέµατα.  
 
Πρώτον, παρόλο που ανταποκρίθηκαν άµεσα  στο ξέσπασµα της κρίσης, έπραξαν 
ελάχιστα ή τίποτα για να αποτρέψουν την ανάληψη όλο πιο επικίνδυνων θέσεων από 
τους κύριους χρηµατοοικονοµικούς πρωταγωνιστές. ∆εύτερον, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας, τήρησαν τελείως αντίθετη και ασαφή στάση. 
Ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα διοχέτευσε κεφάλαια στην αγορά χρήµατος της 
ευρωζώνης, η Τράπεζα της Αγγλίας προσπάθησε στην αρχή να ελαχιστοποιήσει την 
παρέµβασή της, µε το σκεπτικό ότι µια τέτοια εµπλοκή της θα ενεθάρρυνε την 
ανάληψη περισσότερων κινδύνων από τις τράπεζες. Παρά το γεγονός ότι αργότερα η 
Τράπεζα της Αγγλίας αντέστρεψε την απόφασή της,  προκειµένου να διασώσει τη 
βρετανική, στεγαστική τράπεζα «Northern Rock», η αποτυχία των δύο κύριων 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών να συντονιστούν προοιωνίζουν άσχηµες εξελίξεις για 
το µέλλον. 
 
1.2 Χαµηλοί µισθοί, επισφαλής απασχόληση, πολιτικός εφησυχασµός – 

Προοπτικές µακροοικονοµικής ύφεσης 
 
Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει αρνητικό αντίκτυπο στην µακροοικονοµική 
ανάπτυξη της Ε.Ε., ενώ οι τελευταίες προβλέψεις αναθεωρήθηκαν  προς τα κάτω. Σε 
κάθε περίπτωση, η άνοδος της οικονοµικής δραστηριότητας φαίνεται ότι έφτασε στο 
τέλος της και ότι επίκειται µια νέα περίοδος επιβράδυνσης. 

∆ιάγραµµα 1: Πραγµατικοί και Αναµενόµενοι 
ρυθµοί µεγέθυνσης aτης Ε.Ε. -27, ΕΕ-13 και των 
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Πηγή:  European Economy 7/2007, T. 1.1 and 2.2; Statistical Annex Spring 2007, T. 10 
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Ανάπτυξη. Το 2006, η οικονοµία της E.Ε.-27 αναπτύχθηκε  κατά µέσο όρο 3%. 
Πρόκειται για τον µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ τα τελευταία έξι χρόνια 
(∆ιάγραµµα 1). Μετά από την ύφεση του 2001 και την αργή ανάκαµψη του 2002, ο 
ρυθµός µακροοικονοµικής ανάπτυξης βελτιώθηκε και, µετά από µικρή διακοπή το 
2005, κορυφώθηκε το 2006 και στις αρχές του 2007. Οι κύριοι παράγοντες ώθησης το 
2006 ήταν οι εξαγωγές και οι επενδύσεις, ενώ οι δηµόσιες δαπάνες και η ιδιωτική 
κατανάλωση παρουσίασαν υστέρηση (Πιν. 1.1), όπου οι δηµόσιες δαπάνες 
αντικατοπτρίζουν την δηµοσιονοµική αδράνεια του κράτους. Για παράδειγµα, παρά 
τη βελτίωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών,  λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, οι 
κυβερνήσεις και η Ε.Ε. συνέχισαν να ασκούν περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική, 
µη επενδύοντας στην κρατική υποδοµή, στην αναβάθµιση της παιδείας και στη 
βελτίωση της θέσης των µη-προνοµιούχων µελών της κοινωνίας. 
 
Μακροοικονοµικές εξελίξεις στην Ε.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η συνεχιζόµενη εξασθένιση της ιδιωτικής κατανάλωσης οφείλεται στην µακροχρόνια 
τάση αναδιανοµής του εισοδήµατος από τα κάτω προς τα πάνω, κάτι το οποίο 
συνεχίστηκε ακόµα και την περίοδο αύξησης του ΑΕΠ (∆ιάγραµµα 2). 

Πίνακας 1.1: Μακροοικονοµικές Εξελίξεις στην Ε.Ε. 
 EU 27 
 Ετήσιοι ρυθµοί µεγέθυνσης % 2003 2004 2005 2006 2007 average 
ΑΕΠ 1,3 2,5 1,8 3,0 2,9 2,3 
Ιδιωτική Κατανάλωση 1,7 2,2 1,7 2,2 2,3 2,0 
Συνολική Επένδυση 1,1 3,2 3,0 5,9 5,6 3,8 
∆ηµόσιες ∆απάνες  2,2 15 1,7 2,0 2,0 1,9 
Εξαγωγές 1,8 7,2 5,3 9,2 7,0 6,1 
Εισαγωγές  3,4 7,4 5,8 9,1 7,2 6,6 
              
Μερίδιο µισθών στο ΑΕΠ (EU25)  67,4 66,8 66,5 66,2 66,0 66,6 
Ισοζύγιο τρεχουσών πληρωµών προς 
ΑΕΠ 0,1 0,4 -0,3 -0,7 -0,8 -0,3 
              
  Ζώνη Ευρώ 
ΑΕΠ 0,8 2,0 1,5 2,8 2,6 1,9 
Ιδιωτική Κατανάλωση 1,2 1,6 1,5 1,8 1,7 1,6 
Συνολική Επένδυση 1,1 2,2 2,7 4,8 4,7 3,3 
∆ηµόσιες ∆απάνες  1,8 1,3 1,4 1,9 2,0 1,7 
Εξαγωγές 1,1 6,9 4,2 8,2 6,7 5,4 
Εισαγωγές 3,1 6,7 5,2 7,7 6,7 5,9 
              
Μερίδιο µισθών στο ΑΕΠ (EU25) 65,5 65,0 64,7 64,2 63,9 64,7 
Ισοζύγιο τρεχουσών πληρωµών προς 
ΑΕΠ 0,5 1,0 0,2 -0,1 0,0 0,3 
Πηγή, European economy, Economic 
Forecasts, Spring and Autumn 2007       
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∆ιάγραµµα 2: ΑΕΠ aκαι µερίδιο µισθών στην EU27, 
2003-2007
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Θεωρούµε ότι η ανεπάρκεια της αύξησης των µισθών και της κρατικής 
δραστηριότητας θα επηρεάσουν αρνητικά την µακροοικονοµική ανάπτυξη στο άµεσο 
µέλλον. 
 
Οι προβλέψεις της Επιτροπής, που δηµοσιοποιήθηκαν τον Νοέµβρη του 2007, 
επιβεβαίωσαν την πτωτική τάση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ στην  Ε.Ε. συνολικά, 
τόσο το 2007, όσο και το 2008, µε µικρές διαφοροποιήσεις ανά χώρα.  Οι παραπάνω 
προβλέψεις λαµβάνουν υπόψη την παγκόσµια αναταραχή στις χρηµατοοικονοµικές 
αγορές.  
 
Απασχόληση. Από το 2002, παρατηρήθηκε µια µικρή αύξηση της απασχόλησης και 
σταδιακή πτώση της ανεργίας στην Ε.Ε.-27. Οι συνέπειες αυτής της αύξησης είναι 
όµως αµφιλεγόµενες, δεδοµένου ότι το µερίδιο της προσωρινής και µερικής 
απασχόλησης (σε σχέση µε το σύνολο) αυξάνεται σταθερά, καθώς και ότι η ανεργία 
πλήττει ιδιαίτερα σκληρά ορισµένα τµήµατα της αγοράς εργασίας, κυρίως τους νέους 
(15-24 ετών), τις γυναίκες και τους µακροχρόνια ανέργους (πάνω από 1 χρόνο), όπου 
δεν παρατηρήθηκε καµία βελτίωση (Πιν. 1.2). Επί πλέον, πολλά άτοµα χωρίς εργασία 
δεν περιλαµβάνονται στις στατιστικές της ανεργίας. 
 

Πίνακας 1. 2 ∆είκτες απασχόλησης, Ε.Ε. -27 (2001-2006) 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Μεγέθυνση απασχόλησης (%) Εθνικοί 
Λογαριασµοί 

0.3 0.4 0.8 1.0 1.6 

Προσωρινή απασχόληση (% της συνολικής 
απασχόλησης) 

12.4 12.5 13.1 13.9 14.3 

Μερικής απασχόληση (%) 15.6 16.0 16.7 17.1 17.4 
Ποσοστό ανεργίας (% του εργατικού δυναµικού) 8.8 9.0 9.0 8.7 7.9 
Ανεργία νέων (15-24) (% συνόλου ηλικίας 15-24) 17.9 18.3 18.8 18.7 17.4 
Ανεργία γυναικών (% συνόλου γυναικών ) 10.0 10.0 10.1 9.7 8.8 
Μακροχρόνια ανεργία (% συν. ανέργων) 45.2 45.7 44.9 46.0 45.7 
Source:  European Economy 7/2007, EU Labour Developments, p.p.201 & 202 
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1.3  Επίµονη φτώχεια και διογκούµενα κέρδη – Αύξηση των ανισοτήτων  
 
Τα τελευταία δεδοµένα για τη φτώχεια στην Ε.Ε. (σε σχέση µε το 2005) 
καταδεικνύουν ότι η κατάσταση γενικά δεν βελτιώθηκε και µάλιστα, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, επιδεινώθηκε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο µέσος δείκτης 
φτώχειας στην E.Ε.-15 µειώθηκε από το 18 % το 1995 στο 15% το 2000. Αφού 
παρέµεινε σταθερός για µερικά χρόνια, η φτώχεια αυξήθηκε στο 16% το 2004 και το 
2005. 
 

Πίνακας 1.3: Ποσοστά Φτώχειας στην Ε.Ε. (%) 2005 
 EU25 EU15 EU10 Ανώτατο όριο Κατώτατο Οριο 
Ολες οι οµάδες  16 16 17 Πολωνία, Λιθουανία 

(21) Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιρλανδία, 
Πορτογαλία (20) 

Σουηδία (9)  
Τσεχία (10) 

Ενήλικοι 
(16-64 ετών) 

14 14 17 Πολωνία (21) 
Λιθουανία (19) 

Σουηδία (9) 

- Γυναίκες 
(16-64 ετών) 

15 15 17 Πολωνία (20) 
Λιθουανία (19) 

Σουηδία (9) 

- Ανδρες 
(16-64 ετών) 

14 13 18 Πολωνία (22) 
Λιθουανία (20) 

Τσεχία, Σουηδία 
(9) 

Παιδιά 
(< 16 ετών) 

19 18 24 Πολωνία (29) 
Λιθουανία (27) 

Σουηδία (8) 
∆ανία, Φινλανδία 
(10) 

Ηλικιωµένοι 
(> 65 ετών) 

19 20 9 Κύπρος (51), 
Ιρλανδία (33), 
Ισπανία (29) 

Τσεχία, Ολλανδία 
(5) Ουγγαρία (6) 

Απασχολούµενοι (>16 
ετών, περιλ. 
Αυτοαπασχολούµενων) 

8 7 10 Σλοβακία (14) Τσεχία, ∆ανία (3) 

Ανεργοι (>16 ετών) 40 37 47 Ιρλανδία (54) Σουηδία (19) 
Νοικοκυριά χωρίς 
εξαρτώµενα τέκνα 

15 15 12 Κύπρος (27) 
Ιρλανδία, Λάτβια 
(20) 

Τσεχία (7) 
Σλοβακία, 
Ολλανδία, Lux(8) 

Νοικοκυριά µε  
εξαρτώµενα τέκνα 

17 16 21 Πολωνία (25), 
Λιθουανία (23), 
Ιταλία (22) 

Σουηδία (8), 
Φινλανδία, ∆ανία, 
(9) 

Νοικοκυριά µε  δύο 
ενηλίκους και τρία ή 
περισσότερα τέκνα 

24 22 37 
 

Πολωνία (45), 
Portugal, Λάτβια 
(39), Ισπανία (36) 

Σουηδία (9), 
Φινλανδία (12), 
Γερµανία (13) 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες µε 
εξαρτώµενα τέκνα 

32 32 37 Malta (49), 
Λιθουανία (48), 
Ιρλανδία (45), 
Ελλάδα (44) 

Γερµανία (14) 
∆ανία, Ουγγαρία, 
Φινλανδία (16) 

 
Οµάδες υψηλού κινδύνου: παιδιά, ηλικιωµένοι, άνεργοι - Ενώ ο δείκτης της 
φτώχειας για τους ενήλικους στην EΕ-25 είναι 14%, τα παιδιά, τα νοικοκυριά µε 
πολλά παιδιά και οι ηλικιωµένοι ανήκουν σε οµάδες πληθυσµού που είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειµένες στη φτώχεια. Στην Ε.Ε.-25, σε συνθήκες φτώχειας ζει σχεδόν το 1/5 των 
παιδιών κάτω των 16 ετών και στην Ιταλία και στην Σλοβακία, το ένα στα τέσσερα 
παιδιά. Τα νοικοκυριά µε παιδιά, επίσης, είναι περισσότερο εκτεθειµένα στη φτώχεια 
περισσότερο σε σχέση µε εκείνα χωρίς παιδιά (17% και 15% αντίστοιχα). 
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Η µέσος δείκτης φτώχειας των ηλικιωµένων (>65 ετών) είναι 19%. Στην Κύπρο κάθε 
δεύτερο άτοµο άνω των 65 ετών µαστίζεται από το φαινόµενο. Αντίθετα, στη Τσεχία, 
την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και το Λουξεµβούργο, το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω από το 10%. Όπως και η φτώχεια των ανέργων, και 
εκείνη των ηλικιωµένων οφείλεται στην απώλεια του εισοδήµατος. 
 
Το µεγαλύτερο µέρος της φτώχειας συναντάται στους ανέργους, περίπου στα 2/5 των 
ανέργων στην Ε.Ε.-25. Στα 10 νεοεισερχόµενα κράτη, το αντίστοιχο ποσοστό 
εκτινάχθηκε από το 38% το 2003 στο 47% το 2005. 
 
Εργαζόµενοι φτωχοί. Ο αριθµός των εργαζοµένων φτωχών εκτιµάται σε 14 
εκατοµµύρια, δηλαδή στο διπλάσιο του αριθµού των φτωχών (7 εκατοµµύρια). 
Εµφανώς, οι συνεχώς εντεινόµενες ανασφαλείς συνθήκες εργασίας διογκώνουν το 
φαινόµενο της φτώχειας. Για παράδειγµα, η µορφή της εργασιακής σύµβασης έχει 
βαρύνουσα σηµασία. Το ποσοστό φτώχειας των εργαζοµένων µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου είναι παραπάνω από διπλάσιο από εκείνων µε σύµβαση αορίστου χρόνου  
στην Ε.Ε.-15 (10% και 4% αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό των αυτοαπασχολούµενων 
που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της φτώχειας ανέρχεται στο 16%, παρά το γεγονός 
ότι είναι πλήρως απασχολούµενοι. 
 
Αυξανόµενος πλούτος. Σε σκανδαλώδη αντίθεση µε την αυξανόµενη φτώχεια στην 
Ε.Ε., η συγκέντρωση του πλούτου αυξήθηκε επίσης. Παρόλο που τα 
δηµοσιοποιηµένα στοιχεία της Ε.Ε. για τη φτώχεια είναι αρκετά, δεν υπάρχουν 
δεδοµένα για την κατανοµή του πλούτου στην Ε.Ε.. Ως εκ τούτου, θα αναφερθούµε 
στα στατιστικά δεδοµένα της «Merrill Lynch & GapGemini» (2007). Σύµφωνα µε το 
«World Wealth Report 2007», ο αριθµός των εκατοµµυριούχων (σε $) στην Ε.Ε. 
(ΗΝWI – High Net Worth Individuals) αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και 
έφτασε στα 2.9 εκατοµµύρια. Επί πλέον, ο πλούτος αυτών των ατόµων αυξήθηκε µε 
ταχείς ρυθµούς, έτσι ώστε οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, ενώ η συγκέντρωση 
πλούτου στις ανώτατες εισοδηµατικές οµάδες αυξήθηκε. Το 2006, η περιουσία του 
ανώτατου 0,6% του πληθυσµού αυξήθηκε σε $10,1 τρις, που αντιστοιχεί στα δύο – 
τρίτα των ευρωπαϊκών κεφαλαίων των θεσµικών επενδυτών το 2005 ($15,6 τρισ., βλ. 
International Financial Services 2006: 5). 
 
1.4. Απειλή εξάρτησης και  καταστροφές: Ενεργειακές και κλιµατολογικές 
µεταβολές στην Ε.Ε. 
 
Ενέργεια. Η Ε.Ε. είναι µία από τις κυριότερες περιοχές κατανάλωσης ενέργειας 
παγκοσµίως, χωρίς όµως να είναι ικανή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της από δικές 
της πηγές. Με βάση το υπάρχον ενεργειακό σύστηµα, που στηρίζεται σε ορυκτές 
πηγές ενέργειας, κυρίως στο πετρέλαιο (και στο φυσικό αέριο), η Ε.Ε. παρουσιάζει 
σταθερό έλλειµµα παραγωγής ενέργειας (βλ. πίνακα 1.4). Το έλλειµµα  καλύπτεται µε 
εισαγωγές από έναν µικρό αριθµό εµπορικών εταίρων (Ρωσία, Αλγερία, Νορβηγία), 
γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε φαινόµενα µονοµερούς εξάρτησης, λαµβάνοντας 
υπόψη την προβλεπόµενη µείωση των αποθεµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
 

Πίνακας 1.4: Κατανάλωση Ενέργειας και (καθαρές) εισαγωγές στην Ε.Ε. 
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 Κατανάλωση Εκ.  
Ισοδύναµου πετρελαίου  
(2005) 

Εισαγωγές
τον. 
(2005) 

Ποσοστό 
εξάρτησης,
(2005) 

Κατανάλωση 2007 
 
 

 
   Βιοµηχανία

Εκ. Τον. 
Μεταφορές 
Εκ. τον. 

Κατάκεφαλή 
Χλγρ. 

EU 25 
 
1.637,2 

 
949,7 

 
56,2 % 

 
313,0 

 
354,9 

 
2.470 

Γερµανία   324,2 212,6 65,1 %   56,1   62,0 2.640 
Ισπανία   139,5 125,7 85,1 %   31,0   39,4 2.280 
Γαλλία   257,3 141,9 54,5 %   37,4   49,8 2.540 
Βρετανία   224,1   29,4 13,0 %   33,9   55,2 2.540 
Πολωνία     86,2   15,9 18,4 %   16,4   12,1 1.500 
Σλοβενία       6,3     3,5 55,8 %     1,7     1,5 2.440 
Φινλανδία     27,0   18,7 69,3 %   12,1     4,8 4.820 
Ιταλία   181,9 160,9 86,8 %   40,7   43,6 2.300 

Σχόλια: Οι εισαγωγές περιλαµβάνουν 60% πετρέλαιο και 25% φυσικό αέριο (Ε.Ε. 25). Η Κύπρος έχει τον 
µεγαλύτερο βαθµό εξάρτησης ίσο προς 105,5 %, η Πορτογαλία προς 99,4%, το Λουξεµβούργο προς 99,0%, η 
Ιρλανδία προς 90,2%. Η ∆ανία παράγει ενέργεια προς εξαγωγή (βαθµός εξάρτησης: -58,8%). 
 
Είναι πλέον γενικώς αποδεκτό ότι η αύξηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και η επένδυση στην ενεργειακή αποτελεσµατικότητα και την επάρκεια µε 
στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας  πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία της 
ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης1. Το πρόγραµµα δράσης για την 
αποτελεσµατικότητα της ενέργειας της Ε.Ε. (COM/2006/545) αναφέρει ότι η 
εξοικονόµηση ενέργειας  µπορεί να αποφέρει έως 100 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως 
και στοχεύει σε εξοικονόµηση ύψους 20% µέχρι το 2020, σε σχέση µε την πρόβλεψη 
του 2005. Η σηµαντικότερη πηγή ενέργειας είναι η αποτελεσµατική χρήση της, δηλ. 
η ενέργεια που δεν χρησιµοποιείται µέσω πολιτικής εξοικονόµησης  ή καινοτοµιών, 
και αποτελεί ήδη την µεγαλύτερη πηγή ενέργειας στην Ε.Ε.. 
 
Κλίµα. Η πρόσφατη έκθεση για την κλιµατική αλλαγή, µε τον τίτλο «Επιδράσεις, 
Προσαρµογή και Ευπάθεια» (‘IPCC’ - Απρίλιος 2007), προσδίδει χαρακτήρα 
επείγοντος στο διάλογο για την περιβαλλοντική  πολιτική: η Αποκάλυψη πλησιάζει 
ταχύτατα, αν δεν ληφθούν εγκαίρως µέτρα. Εκατοµµύρια άνθρωποι, οικοσυστήµατα 
και διάφορα είδη σε όλες τις περιοχές του κόσµου υποφέρουν ήδη από τις επιπτώσεις 
της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής και τα χειρότερα έπονται.  ∆ισεκατοµµύρια 
άνθρωποι θα έλθουν αντιµέτωποι µε την έλλειψη νερού, την αυξανόµενη ξηρασία, 
την άνοδο της στάθµης της θάλασσας, καταιγίδες, πληµµύρες ποταµών και ακόµα 
περισσότερη πείνα και εξαθλίωση λόγω της µείωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων. 
 
Η έκθεση της Οµάδας Εργασίας ΙΙ του ‘IPCC’ ανέδειξε τις πιθανές επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής για τα επόµενα 40 χρόνια: 
 

• Βίαιες βροχοπτώσεις και συχνότερες πληµµύρες· 

                                                 
1 ΜΕΜΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιαν. 2007: Οδηγός Ανανεώσιµων Μορφών Ενέργειας – 
προβλέπει αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στο 20% του 
συνόλου στην  Ε.Ε. µέχρι το 2020. 
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• Αυξανόµενη ευπάθεια των οικοσυστηµάτων, ειδικά σε σχέση µε την 
ικανότητά τους να δεσµεύουν άνθρακα συνοδευόµενη από την εξαφάνιση 20-
30% των γνωστών ειδών φυτών και ζώων· 

• Σοβαρές αλλαγές στην παγκόσµια κατανοµή των ειδών ψαριών, µε 
σηµαντικές συνέπειες τόσο για τα ψάρια, όσο και για την ιχθυοκαλλιέργεια· 

• Άνοδος της στάθµης της θάλασσας, διάβρωση των ακτών, συχνότερες 
πληµµύρες· 

• Αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων µετεωρολογικών 
φαινοµένων. 

 
Οι τάσεις αυτές είναι ήδη ορατές στην Ευρώπη. ∆υστυχώς ακόµη αντιµετωπίζονται 
ως ειδικά προβλήµατα µεµονωµένων κρατών-µελών, όπως η ανάγκη συνεχούς 
ενίσχυσης των ακτών της Ολλανδίας, ή οι πυρκαγιές του καλοκαιριού στα κράτη-
µέλη της Μεσογείου. 
 
Η Αναφορά Stern2 που δηµοσιεύθηκε το 2006 προέβλεψε ότι αν δεν ληφθούν µέτρα, 
«Στην Ευρώπη, η άνοδος της στάθµης της θάλασσας θα επηρεάσει πολλές 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Μια έκταση  140.000 τ. χιλ. είναι αυτή τη στιγµή σε 
υψόµετρο έως 1 µέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Με βάση το σηµερινό 
πληθυσµό και ΑΕΠ, η άνοδος αυτή θα επηρεάσει πάνω από 20 εκατοµµύρια άτοµα 
και θα θέσει σε κίνδυνο ΑΕΠ αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων. Η Ολλανδία είναι 
µακράν η πιο τρωτή ευρωπαϊκή χώρα στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας, µε 
περίπου το 25% του πληθυσµού να κινδυνεύει από άνοδο της τάξης του ενός µέτρου 
το χρόνο» 
 
∆ιάγραµµα 3  : Το κόστος της πληµµύρας των ακτών στις αναπτυγµένες περιοχές  
 

 
 

                                                 
2 Stern, Nicholas. The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge Univ. press, UK 
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Το Υπόµνηµα Potsdam (8-10 Οκτωβρίου 2007)  συνόψισε αυτή τη δραµατική 
κατάσταση µε απόλυτη σαφήνεια: «Η παγκόσµια οικονοµική επιτάχυνση µετά τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο οδήγησε τον πλανήτη µας σε µία πρωτόγνωρη κατάσταση: η 
ανθρωπότητα συµπεριφέρεται τώρα σχεδόν σαν µια γεωλογική δύναµη σε πλανητική 
κλίµακα, η οποία θα αλλάξει ποσοτικά και ποιοτικά το φυσικό τρόπο λειτουργίας της 
Γης- εφόσον συνεχισθούν οι ίδιες πρακτικές» (www.nobel-cause.de/potsdam-
memorandum). 
 
Αν και υπάρχει ακόµα σηµαντική έλλειψη γνώσης για τις επιδράσεις της κλιµατικής 
αλλαγής σε σχέση µε τα δύο φύλα, µπορεί να θεωρηθεί ότι, π.χ. στις ευρωπαϊκές 
χώρες, οι µετακινήσεις µε µέσα µαζικής µεταφοράς ή µε ιδιωτικά µέσα, 
προσεγγίζονται διαφορετικά από άνδρες και γυναίκες και επιλέγονται για 
διαφορετικούς λόγους. Έτσι «η ενσωµάτωση µιας προοπτικής µε βάση το φύλο» θα 
έκανε εφικτό «να γίνουν τα µέσα  µεταφοράς πιο φιλικά προς το χρήστη και προς τα 
περιβάλλον» και να αποφεύγεται έτσι η χρήση αυτοκινήτου, π.χ. λαµβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη µετακίνησης των µητέρων για να παίρνουν τα παιδιά τους από το 
σχολείο. 
  
Σε αντίθεση µε την αυξανόµενη δηµόσια αφύπνιση λόγω των πρόσφατα 
δηµοσιευµένων σχετικών εκθέσεων, η κλιµατολογική αλλαγή συνεπεία της 
ανθρώπινης δράσης, η µείωση της βιοποικιλότητας, η έλλειψη των πόρων και η 
χειροτέρευση του ανθρώπινου οικιστικού περιβάλλοντος εξακολουθούν να 
αποτελούν µη βιώσιµες τάσεις. Αναφορικά µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, 
οι προσδοκίες για συµµόρφωση της Ε.Ε. µε τους στόχους της Συνθήκης του Κιότο, 
παραµένουν ατεκµηρίωτες σε σχέση µε τις εξελίξεις. Μόνο δραστικές αλλαγές 
πολιτικής θα διασφαλίσουν ότι η Ε.Ε. θα υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της για µείωση 
των εκποµπών. 
 
Η «∆εύτερη Αναφορά Προόδου της  ECCP» (‘European Climate Change 
Programme’) δίνει µια συνολική εικόνα των εφαρµοσµένων δράσεων και µια ένδειξη 
για την ικανότητα της Ε.Ε. να πραγµατοποιήσει τους στόχους της πρώτης περιόδου 
(2008-2012) που έθεσε η Συνθήκη του Κιότο. Οι πραγµατικές τάσεις εκποµπών στην 
Ε.Ε. και στα κράτη-µέλη αναλύονται στην ετήσια αναφορά της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την παρακολούθηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ποιος όµως θα 
είναι ο στόχος που θα θέσει και θα συγκεκριµενοποιήσει η Ε.Ε. για τον εαυτό της; 
 
1.5. Μακροοικονοµικές ανισορροπίες στην παγκόσµια οικονοµία 
 
Η οικονοµική κρίση που αναφέρθηκε παραπάνω είναι στενά συνδεδεµένη µε µία 
σοβαρή ανισορροπία στην παγκόσµια οικονοµία. Το τεράστιο έλλειµµα ισοζυγίου 
πληρωµών των Ηνωµένων Πολιτειών χρηµατοδοτείται µε αυξανόµενα αµφίβολες 
µεθόδους, συµπεριλαµβανοµένης της σύνθετης τιτλοποίησης των στεγαστικών 
δανείων και της πώλησης των συγκεκριµένων τίτλων στις τράπεζες και στους 
θεσµικούς επενδυτές παγκοσµίως. 
 
Η εµβάθυνση των οικονοµικών σχέσεων ανάµεσα στις ΗΠΑ, από τη µία, και την 
Κίνα και την Νότιο-Ανατολική Ασία, από την άλλη, έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην 
πρόσφατη ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας και στη γρήγορη αύξηση των 
εσόδων πολλών αναπτυσσόµενων χωρών. Κατά µέσο όρο, η πραγµατική αύξηση του 
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ΑΕΠ στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι άνω του 7% ετησίως και αυτό προβλέπεται να 
συνεχιστεί το 2007 και το 2008. 
 
Όµως αυτές οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από την αύξηση του ελλείµµατος ισοζυγίου 
πληρωµών των ΗΠΑ. Το 2006, το ποσό αυτό έφτασε σχεδόν τα 800 δις δολάρια ή 
περίπου το 6,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.(βλ. πίνακα 1.5). Η ανάγκη αυτό το ποσό να 
καλυφθεί από εξωτερική χρηµατοδότηση αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της 
οικονοµικής κρίσης. 
 
Η αντιστάθµιση αυτού του ελλείµµατος προέρχεται από τα τεράστια πλεονάσµατα 
της Ιαπωνίας, της Κίνας και των άλλων ασιατικών οικονοµιών. Σε κάποιο βαθµό, το 
συγκεκριµένο µοντέλο πηγάζει από την Ασιατική οικονοµική κρίση, στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90, η οποία απορύθµισε τις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των 
Ασιατικών οικονοµιών και της ∆ύσης. Σε πολλές περιπτώσεις, στην Κίνα για 
παράδειγµα, θα ήταν επιθυµητό η διαδικασία ανάπτυξης να είναι λιγότερο 
προσανατολισµένη προς τις εξαγωγές και να στοχεύει περισσότερο στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών του εγχώριου πληθυσµού.  Ενας αναπροσανατολισµός 
αυτού του είδους όµως θα απαιτήσει χρόνο για να αποφέρει αποτελέσµατα. 

IMF World Economic Outlook, Απρίλιος 2007, προβλέψεις για 2007 και 2008. 
 
Το µέγεθος και η διάρκεια του ελλείµµατος των ΗΠΑ είναι πρωτοφανή, για µία τόσο 
µεγάλη βιοµηχανική οικονοµία. Σχετίζονται τόσο µε το µεγάλο δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα, όσο και µε την εκτεταµένη εξάρτηση των αµερικανικών νοικοκυριών από 
το δανεισµό. Η άδικη µείωση των φόρων για τις επιχειρήσεις και για τους πλούσιους, 
καθώς και οι διευρυνόµενες οικονοµικές ανισότητες, αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για την κατάσταση αυτή. 
 
∆ε διαφαίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των πιο πάνω προβληµάτων µέσω της 
αγοράς, γιατί το µέγεθος των  αναγκαίων αλλαγών είναι τέτοιο ώστε να διαταραχθεί η 
ίδια η λειτουργία της αγοράς.  Ο αποπροσανατολισµός που θα δηµιουργηθεί έτσι στις 
αγορές θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε µία δραστική πτώση στην ισοτιµία του 
δολαρίου ή µία δραστική αύξηση στα επιτόκια των ΗΠΑ ή και τα δύο. Σε αυτή τη 
συγκυρία, ενδέχεται να υπάρξει σηµαντική µείωση της παραγωγής και της 
απασχόλησης σε όλο τον κόσµο. Οι ΗΠΑ πιθανόν να "διορθώσουν" τις ανισορροπίες 
του ισοζυγίου τους µέσω µίας οικονοµικής ύφεσης, µε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 
για τους οικονοµικούς της εταίρους. Ο αιφνίδιος περιορισµός  των αµερικανικών 
αγορών είναι πιθανό να επιβραδύνει την οικονοµική ανάπτυξη, ιδιαίτερα της Κίνας 
και των υπόλοιπων Ασιατικών οικονοµιών. 
 
Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιµετωπίζει η ίδια πρόβληµα ισοζυγίου 
πληρωµών, θα µπορούσε να επηρεαστεί σηµαντικά από τα προβλήµατα του δολαρίου 

Πίνακας 1.5: Πλεόνασµα και έλλειµµα (-)  τρεχουσών πληρωµών ως % του  
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ΗΠΑ -3.2 -4.2 -3.8 -4.5 -4.8 -5.7 -6.4 -6.5 -6.1 -6.0 
Ευρωζώνη 0.3 -0.7 0.0 0.6 0.4 1.0 0.1 -0.3 -0.3 -0.4 
Ιαπωνία 2.6 2.6 2.1 2.9 3.2 3.7 3.6 3.9 3.9 3.6 
Ασιατικές 
Οικονοµίες 

5.8 3.5 4.7 5.1 6.9 6.6 5.6 5.6 5.3 5.1 
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– οι εξαγωγές θα µπορούσαν να απορρυθµιστούν τόσο από την ύφεση στις ΗΠΑ και 
σε άλλες σηµαντικές αγορές, όσο και από µία δραστική αύξηση της ισοτιµίας του 
ευρώ.  Αυτή η ανατίµηση του ευρώ πιθανόν να µην περιοριστεί  στις συνέπειες του 
οικονοµικού κύκλου στο διεθνές εµπόριο · οποιαδήποτε σηµαντική απώλεια 
εµπιστοσύνης στο δολάριο θα µετέτρεπε το ευρώ σε αποθεµατικό νόµισµα 
παγκοσµίως, ακόµα και για κατόχους πλούτου χωρίς σταθερές σχέσεις µε τις 
ευρωπαϊκές οικονοµίες. Έτσι, πολλοί παραγωγοί της Ευρωζώνης πιθανόν να 
υποστούν µία δραστική µείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.  
 
Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά οικονοµικά συστήµατα, ολοένα και πιο διασυνδεδεµένα 
µε αυτά της Βορείου Αµερικής, πιθανόν να υποστούν πλήθος διαταράξεων. Θα ήταν 
προς το συµφέρον της Ε.Ε και µία αναγνώριση των διεθνών ευθυνών της, η συµβολή 
της στην προώθηση βαθµιαίας διόρθωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζωτικής 
σηµασίας η Ε.Ε. να τονώσει την εγχώρια ανάπτυξη ώστε να εξισορροπήσει το 
αυξανόµενο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών,  το οποίο θα ακολουθούσε τυχόν 
διόρθωση των οικονοµικών  ανισορροπιών των ΗΠΑ. 
 
Λόγω του ότι µία διόρθωση µε καθαρά όρους αγοράς θα ήτανε ανεπαρκής και σχεδόν 
σίγουρα θα οδηγούσε σε πολλαπλές κρίσεις, µία πολιτική λύση είναι επιτακτική.  Οι 
µεγαλύτερες οικονοµικές οµάδες πρέπει να σχεδιάσουν µία ευρεία στρατηγική για 
την µεσοπρόθεσµη αντιµετώπιση του ισοζυγίου των ΗΠΑ, η οποία θα ήταν προς το 
γενικό συµφέρον τους. 
 
Υπάρχουν προηγούµενα (Οι συµφωνίες της Plaza και του Λούβρου τη δεκαετία του 
1980) για διεθνή συνεργασία για την επίλυση των προβληµάτων ισοτιµίας του 
δολαρίου. Όµως αυτές ήτανε επιφανειακές συµφωνίες, που εµπεριείχαν µόνο 
παρεµβάσεις στην ισοτιµία, όχι µακροοικονοµικές πολιτικές. Σήµερα, οι κοινές 
παρεµβάσεις από τις βασικές κεντρικές τράπεζες στις ξένες συναλλαγµατικές αγορές 
µπορεί ακόµα να αποτελούν σηµαντικό εργαλείο πολιτικής.  Είναι όµως εξίσου 
επιτακτικό να υπάρξουν δεσµεύσεις για αµοιβαία υποστηριζόµενες αλλαγές της 
µακροοικονοµικής πολιτικής των µεγαλύτερων οικονοµικών περιοχών. Ορισµένα 
µέτρα για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος των ΗΠΑ είναι αναγκαία, ενώ 
µία εµφανής συµβολή των Ευρωπαίων στη µείωση των διεθνών οικονοµικών πιέσεων 
θα ήταν η αύξηση της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και η αποδοχή 
τουλάχιστον µίας προσωρινής εξασθένησης του ευρωπαϊκού ισοζυγίου τρεχουσών 
πληρωµών. 
 
Επίσης, οι παγκόσµιες οικονοµικές προσαρµογές δεν µπορούν να αποφασίζονται από 
τις πλούσιες χώρες µόνο. Η ελάττωση των διεθνών οικονοµικών ανισορροπιών 
σήµερα καθιστά τη συµµετοχή των αναπτυσσόµενων χωρών –πάνω από όλα της 
Κίνας, αλλά επίσης και άλλων µεγάλων κρατών και περιφερειακών οµάδων χωρών – 
µία οικονοµική όσο και πολιτική αναγκαιότητα. 
 
Το υπάρχον µακροοικονοµικό καθεστώς της Ε.Ε. αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
παγκόσµιες αυτές ευθύνες. Η ΕΚΤ επικεντρώνεται αποκλειστικά σε εσωτερικά 
ζητήµατα.  Πρόκειται για µία αδυναµία στο θεσµικό της σχεδιασµό, σχεδόν 
συγκρίσιµη µε την πιο συχνά συζητούµενη αδυναµία, την προτεραιότητα που δίδεται 
στη σταθερότητα των τιµών. Πράγµατι, η ΕΚΤ είναι πιθανό να είναι αρνητική 
απέναντι σε οποιαδήποτε επίσηµη νοµισµατική συµφωνία ανάµεσα στην Ε.Ε. και σε 
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ξένες κυβερνήσεις, καθώς µία τέτοια συµφωνία θα υποδήλωνε µία µεταφορά 
εξουσίας από την ΕΚΤ προς τις πολιτικές ηγεσίες της  Ε.Ε.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      IMF World Economic Outlook, Απρίλιος 2007, προβλέψεις για 2007 και 2008. 
 
Η κατάσταση ως προς τη δηµοσιονοµική πολιτική είναι ακόµα πιο προβληµατική. Το 
κατά προσέγγιση ισοζύγιο τρεχουσών πληρωµών ως σύνολο συγκαλύπτει εντάσεις.   
Η Γερµανία έχει ένα µεγάλο πλεόνασµα από εξαγωγές, ενώ πολλοί από τους 
Ευρωπαίους εταίρους έχουν αντίστοιχο έλλειµµα πληρωµών (βλ. πίνακα 1.6). 
Συντονισµένες αλλαγές της νοµισµατικής πολιτικής για τη µείωση αυτών των 
εντάσεων είναι απαραίτητες τόσο στο εσωτερικό της Ενωσης, δεδοµένου ότι θα 
στήριζαν υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αφού θα 
διευκόλυναν µία πιο θετική απόκριση της Ε.Ε. στα παγκόσµια προβλήµατα. Αυτές οι 
ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. δε 
δηµιουργούν προβλήµατα ισοτιµίας, λόγω της χρήσης ενιαίου νοµίσµατος. 
Αντιστοιχούν όµως σε γεωγραφικές ανισορροπίες, που περιορίζουν την οικονοµική 
δραστηριότητα οικονοµιών κάτω από την πίεση του ανταγωνισµού. 
 
Προς το παρόν όµως οι θεσµικές δοµές της Ε.Ε., όπως και ο συντηρητισµός της 
πολιτικής της ηγεσίας, διατηρούν αυτού του είδους το συντονισµό εκτός της  
ευρωπαϊκής ηµερήσιας διάταξης. Η συνεπαγόµενη παθητική στάση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ενώπιον των διεθνών οικονοµικών εντάσεων αποτελεί σοβαρή αποποίηση 
της πολιτικής της ευθύνης. 
 
Μέρος 2: 
 
Ενάντια στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο – Κριτική της οικονοµικής και 
κοινωνικής πολιτικής 
 
Σε αυτό το µέρος, επικρίνουµε την πολιτική της Ε.Ε στο πεδίο των οικονοµικών και 
κοινωνικών εξελίξεων. Ξεκινούµε δείχνοντας ότι το περιεχόµενο της πολυθρύλητης  

Πίνακας 1.7 
Χώρες της Ευρωζώνης:  Πλεόνασµα και έλλειµµα (-)  

τρεχουσών πληρωµών ως % του  ΑΕΠ 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Γερµανία 1.9 4.3 4.6 5.1 5.3 5.2 
Γαλλία 0.4 -0.3 -1.6 -2.1 -2.2 -2.3 
Ιταλία -1.3 -0.9 -1.6 -3.2 -2.2 -2.2 
Ισπανία -3.5 -5.3 -7.4 -8.8 -9.4 -9.8 
Ολλανδία 5.4 8.9 6.3 7.1 7.7 7.6 
Βέλγιο 4.1 3.5 2.5 2.5 2.4 2.5 
Αυστρία -0.2 0.2 1.2 1.8 1.9 1.6 
Φινλανδία 6.4 6.4 7.8 5.3 5.1 5.2 
Ελλάδα -5.6 -5.6 -5.0 -9.4 -9.3 -8.7 

Πορτογαλία -6.1 -6.1 -6.7 -9.6 -9.1 -9.1 
Ιρλανδία 0.0 -0.6 -2.6 -4.1 -4.4 -3.0 

Λουξεµβούργο 7.5 11.8 11.8 11.7 11.7 11.4 
Σλοβενία -0.8 -2.7 -2.0 -2.3 -2.6 -2.5 
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Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης δεν είναι ακόµη τίποτε άλλο από το νεοφιλελεύθερο 
περιεχόµενο του παλιού σχεδίου του συντάγµατος και ότι οι βελτιώσεις στα 
δικαιώµατα συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν επιλύουν το 
δηµοκρατικό έλλειµµα της Συνθήκης.  Επικρίνουµε τη συνέχιση της απορρυθµιστικής 
εµµονής της Επιτροπής και την πρωτοβουλία της να ενοποιήσει τις βασικές δηµόσιες 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και να επιβάλει ακόµη µεγαλύτερη 
ευελιξία στις αγορές εργασίας. Επί πλέον, η ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική 
είναι ιδιαίτερα άκαµπτη και περιοριστική, ενώ απουσιάζουν οι συγκεκριµένες 
δράσεις για την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική, πέραν της ισχυρής 
ρητορικής. Κατά την άποψή µας, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ε.Ε., αντί να 
λαµβάνει µέτρα για την ενίσχυση της εσωτερικής σταθερότητας και συνοχής, προτιµά 
την αυξανόµενα επιθετική πολιτική εµπορίου και επενδύσεων, καθώς και ένα 
νεοφιλελεύθερο αναπροσδιορισµό των σχέσεών της µε τις λιγότερο αναπτυγµένες 
χώρες.  
 
2.1. Η «Μεταρρυθµιστική Συνθήκη» - η αντιµεταρρύθµιση των ελίτ της Ε.Ε. µε 
νέα µορφή 
 
Οσοι ανέµεναν ότι µετά το γαλλικό και το ολλανδικό «όχι» στο σχέδιο του 
συντάγµατος το 2005, θα υπήρχαν ευρείες συµµετοχικές διαβουλεύσεις µε τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το µέλλον της Ευρώπης απογοητεύτηκαν 
οικτρά. Η «περίοδος της αναδίπλωσης» από το 2005 έως το 2007 δεν σήµανε καµία 
ουσιαστική προσπάθεια στη κατεύθυνση αυτή εκ µέρους των θεσµικών οργάνων της 
Ε.Ε. Αντίθετα, οι πολιτικοί ηγέτες βιάστηκαν να προχωρήσουν κατευθείαν την 
«Μεταρρυθµιστική Συνθήκη» µε την µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα χωρίς καµία 
ευρύτερη διαβούλευση. Στις 19 Οκτωβρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη 
Λισαβόνα ενέκρινε τη νέα «Μεταρρυθµιστική Συνθήκη» για την Ε.Ε. Έτσι, τελείωσε 
η περίοδος της αναδίπλωσης. Η Συνθήκη θα υπογραφεί στη Σύνοδο Κορυφής το 
∆εκέµβριο 2007 και έπειτα θα αρχίσει η διαδικασία επικύρωσης. Οι κυβερνήσεις των 
κρατών µελών της Ε.Ε. είναι απόλυτα αποφασισµένες να µην θέσουν τη Συνθήκη  για 
έγκριση από τους πολίτες και να αποφύγουν τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος, 
φοβούµενες τυχόν νέα αποτυχία.  
 
Αυτή η µη συµµετοχική οργάνωση της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας υποδηλώνει το 
γεγονός ότι η «Μεταρρυθµιστική Συνθήκη» αποτελεί ένα εξ ολοκλήρου ένα 
πρόγραµµα της ευρωπαϊκής ελίτ. 
 
 Ίσως η πιο αξιοπρόσεκτη αλλαγή σε σύγκριση µε το αποτυχηµένο σχέδιο 
συντάγµατος είναι η απουσία του όρου «σύνταγµα» και όλων των συµβόλων της Ε.Ε. 
ως ενοποιηµένη οντότητα. Αυτό είναι εντυπωσιακό,  δεδοµένου ότι για αρκετά 
χρόνια, οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης και τα κυρίαρχα ΜΜΕ υποστήριζαν ότι η 
Ε.Ε. χρειάζεται ένα «σύνταγµα» για να προχωρήσει προς αυτό που ονοµάστηκε 
«ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης». Υποστηρίχτηκε έτσι ότι η Ε.Ε. δεν θα 
µπορούσε να συνεχίσει µε τις βαθµιαίες µεταρρυθµίσεις των Συνθηκών στο ύφος του 
Μάαστριχτ, του Άµστερνταµ και της Νίκαιας. Όµως η «Μεταρρυθµιστική Συνθήκη» 
είναι ακριβώς µια «Συνθήκη τροποποίησης», ακριβώς όπως η Συνθήκη της Νίκαιας 
αποτελεί τροποποίηση της Συνθήκης του Άµστερνταµ, κλπ.  
 
Αυτό δεν ήταν το σηµείο της δηµόσιας κριτικής το 2004/5 ενάντια στο σχέδιο 
συντάγµατος. Η  κριτική εκείνη δεν αφορούσε στην προοπτική ενός ευρωπαϊκού 



 20

συντάγµατος καθεαυτού, αλλά στο περιεχόµενο του προτεινόµενου σχεδίου: το 
δηµοκρατικό έλλειµµα της Ένωσης, το νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα του 
προσανατολισµού της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, την ενίσχυση του 
στρατιωτικού στοιχείου των πολιτικών της Ε.Ε.. Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα µπορούσαν 
να ανταποκριθούν στην κριτική προτείνοντας ένα µικρότερο και πιο κατανοητό 
κείµενο, που περιέχει τις βασικές αξίες, τους θεσµούς και τους διαδικαστικούς 
κανόνες για µια δηµοκρατική Ε.Ε. και να αποφύγουν τη «συνταγµατοποίηση» του 
νεοφιλελευθερισµού και της στρατιωτικής ισχύος της Ε.Ε. Αντί για αυτό 
ακολούθησαν ακριβώς τον αντίθετο δρόµο. Εγκατέλειψαν τον όρο ‘σύνταγµα’, 
διατηρώντας το περιεχόµενο του προηγούµενου κειµένου!  
 
Τα κυρίαρχα ΜΜΕ επιθυµούν οι πολίτες να πιστέψουν ότι οι διαπραγµατεύσεις 
λαµβάνουν χώρα ακριβώς για µια πιο ήπια «µίνι-συνθήκη». Τίποτα δεν θα µπορούσε 
να είναι πιο µακριά από την αλήθεια. Στην πραγµατικότητα, περισσότερο από το 90% 
του περιεχοµένου του σχεδίου του συντάγµατος εµπεριέχεται στη νέα 
««Μεταρρυθµιστική Συνθήκη».  Πιο συγκεκριµένα, διατηρείται το προηγούµενο 
µέρος ΙΙΙ (νεοφιλελεύθερο πολιτικό σχέδιο), όπως και οι διατάξεις για την Κοινή 
Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας κλπ, που έχουν αποτελέσει αντικείµενο κριτικής. Ο 
περιορισµένος αριθµός αλλαγών αναφέρεται κυρίως σε θεσµικά ζητήµατα: ο αριθµός 
των Επιτρόπων µειώνεται, η ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Επιτροπής 
αναβάλλεται έως το 2014,  το νέο σύστηµα ψηφοφορίας (διπλή πλειοψηφία) στο 
Συµβούλιο επίσης αναβάλλεται έως το 2014/2017, ο προτεινόµενος «Υπουργός 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας» θα αποκαλείται «Υψηλός 
Αντιπρόσωπος της Ένωσης», προστίθεται ένα πρωτόκολλο σχετικά µε το ρόλο των 
εθνικών Κοινοβουλίων και επεκτείνεται η περίοδος στην οποία µπορούν να 
αποκριθούν σε νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής από 6 σε 8 εβδοµάδες και επίσης 
επεκτείνονται τα πολιτικά πεδία που απαιτούν ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο και 
συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώ το τελευταίο είναι ευπρόσδεκτο, η 
βασική θεσµική ανεπάρκεια παραµένει: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει το 
δικαίωµα ενεργοποίησης της νοµοθετικής διαδικασίας.  
 
Στο οικονοµικό πεδίο, δεν υπάρχει επίσης καµία σοβαρή αλλαγή στη 
«Μεταρρυθµιστική Συνθήκη». Μεταξύ των στόχων της Ε.Ε., η «εσωτερική αγορά» 
αναφέρεται χωρίς την προηγούµενη προσθήκη «µε ελεύθερο και µη διαστρεβλωµένο 
ανταγωνισµό». Αυτό που εµφανίσθηκε ως νίκη από τον Γάλλο Πρόεδρο Nicolas 
Sarkozy, για µια κοινωνικότερη Ευρώπη, θα έχει µηδενικό αντίκτυπο. Οι διατυπώσεις 
για την εσωτερική αγορά στη «Συνθήκη για τη λειτουργία της Ένωσης» παραµένουν 
οι ίδιες όπως στο µέρος ΙΙΙ της «Συνταγµατικής Συνθήκης», και ένα νέο 
«πρωτόκολλο εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισµού» διευκρινίζει ότι η εσωτερική 
αγορά «περιλαµβάνει ένα σύστηµα που εξασφαλίζει ότι ο ανταγωνισµός δεν 
διαστρεβλώνεται» και εξουσιοδοτεί την Ένωση να λάβει τα ανάλογα µέτρα. ∆εν 
είµαστε αντίθετοι µε τον ανταγωνισµό στο πλαίσιο σαφώς προσδιορισµένων κοινών 
κανόνων, αλλά αντιτιθέµαστε στον ανταγωνισµό των κανόνων που επικρατεί στη 
συνθήκη.   
 
Ένα νέο «πρωτόκολλο σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος» εισάγεται ως 
παράρτηµα στις Συνθήκες, τονίζοντας τον «ουσιαστικό ρόλο και την ευρεία 
διακριτότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στην παροχή, την 
ανάθεση και την οργάνωση των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος». Ενώ 
αυτό µπορεί ενδεχοµένως να εξυπηρετήσει ως βάση για την ερµηνεία από το 



 21

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο της έννοιας της εσωτερικής αγοράς και των κανόνων 
ανταγωνισµού έναντι των δηµόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος, το εν λόγω πρωτόκολλο δεν καταργεί την υπαγωγή των υπηρεσιών 
γενικού οικονοµικού συµφέροντος στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Για 
υπηρεσίες µη οικονοµικού χαρακτήρα, δηλώνεται ότι  «οι διατάξεις των Συνθηκών 
δεν επηρεάζουν µε κανέναν τρόπο την αρµοδιότητα των κρατών µελών να παρέχουν, 
να αναθέτουν και να οργανώνουν τις µη-οικονοµικές υπηρεσίες γενικότερου 
ενδιαφέροντος». Αυτό µπορεί επίσης να αποτελέσει ενδιαφέρον σηµείο για διάλογο, 
αν και η Επιτροπή  έχει ξεκαθαρίσει ότι οι υπηρεσίες είναι σχεδόν πάντα οικονοµικές 
υπηρεσίες και εµπίπτουν στους κανόνες της ευρωπαϊκής αγοράς.  
 
Για να συνοψίσουµε, το σχέδιο της «Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης» ουσιαστικά 
παρουσιάζει το περιεχόµενο της αποτυχηµένης «Συνταγµατικής Συνθήκης» σε νέα 
µορφή, ενώ η διαδικασία επικύρωσης που ακολουθείται µε κανέναν τρόπο «δεν 
ακολουθεί τη λαϊκή βούληση». Το απορρίπτουµε για τους ίδιους λόγους που ήµασταν 
αντίθετοι µε τη «Συνταγµατική Συνθήκη» και που αναφέρονται στο Υπόµνηµά µας 
του 2004, καθώς και τις επιφυλάξεις που εκφράσαµε στο Υπόµνηµά µας του 2005 
σχετικά µε τη διετή «περίοδο αναδίπλωσης». 
 
2.2. Η Οδηγία για τις υπηρεσίες δια της πλαγίας οδού - Η εµµονή απορρύθµισης 
συνεχίζεται  
 
Από τον Ιανουάριο του 2007, η αµφισβητούµενη Οδηγία για τις υπηρεσίες τέθηκε σε 
ισχύ. Καθιερώνει την αρχή της ελεύθερης µετακίνησης στην Ένωση και 
αντιµετωπίζει τυχόν ειδικούς - διοικητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς - 
κανονισµούς των κρατών-µελών για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφός τους, ως 
παράβαση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή η τάση απορρύθµισης 
έχει διατηρηθεί στην οδηγία, αν και η ορολογία έχει βελτιωθεί, ενώ ορισµένοι τοµείς 
απαλλάσσονται από την εφαρµογή της Οδηγίας, ως αποτέλεσµα της δηµόσιας 
συζήτησης και κριτικής που προηγήθηκε. Οι κύριες ενέργειες και δραστηριότητες της 
Επιτροπής, και ιδιαίτερα της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, στοχεύουν τώρα όχι 
µόνο σε µια πολύ συγκεκριµένη ερµηνεία της Οδηγίας µέσω της δηµοσίευσης ενός 
εγχειριδίου, αλλά επιπλέον στην ανάπτυξη των αντίστοιχων απορρυθµιστικών 
κοινοτικών πλαισίων για όσους τοµείς απαλλάσσονται από την εφαρµογή της. Κατά 
συνέπεια προσπαθεί να ανακαταλάβει τα εδάφη που είχε χάσει στις προηγούµενες 
συζητήσεις και να εισαγάγει την Οδηγία δια της πλαγίας οδού. Την ίδια στιγµή, η 
συζήτηση σχετικά µε τη θέση και τις πιθανές προοπτικές των υπηρεσιών γενικού 
(οικονοµικού) ενδιαφέροντος, που είχε κερδίσει ώθηση µέσω της δηµόσιας 
διαµαρτυρίας ενάντια στην υπερβολική απελευθέρωση και τις ιδιωτικοποιήσεις, κατά 
το µεγαλύτερο µέρος της δεν λαµβάνεται υπόψη από την Επιτροπή. Η τακτική 
φαίνεται προφανής. Με την υιοθέτηση των πλαισίων ελεύθερης µετακίνησης για 
τόσο πολλούς τοµείς υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων υπηρεσιών, 
θα αποµείνει καθόλου ή ελάχιστος χώρος για τις αµιγώς δηµόσιες υπηρεσίες που δεν 
διέπονται από τους κανόνες του ανταγωνισµού.  
 
Κοινωνικές υπηρεσίες. Αµέσως µετά από την απαλλαγή των κοινωνικών υπηρεσιών 
από την εφαρµογή της Οδηγίας, η Επιτροπή ανακοίνωσε (τον Απρίλιο του 2006) τις 
ενέργειες, στις οποίες πρόκειται να προβεί, υπογραµµίζοντας το ρόλο αυτών των 
υπηρεσιών ως «στυλοβάτες της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας» (COM (2006) 177 final).  
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Στο έγγραφο αυτό, η Επιτροπή παρουσιάζει τα επιχειρήµατά της σε πέντε βήµατα,  
όπως εµφανίζονται παρακάτω.  
 
Γενικά, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου,  η Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας παρέχει στα κράτη-µέλη την ελευθερία να ορίζουν τα 
στόχους γενικού ενδιαφέροντος και να προσδιορίζουν τις οργανωτικές αρχές των 
αρµόδιων για την υλοποίησή τους υπηρεσιών.  
 
Ωστόσο, αυτή η ελευθερία πρέπει να ασκείται  µε διαφάνεια και χωρίς να γίνεται 
κατάχρηση της έννοιας του γενικού ενδιαφέροντος, ενώ τα κράτη µέλη πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τους το Κοινοτικό ∆ίκαιο, όταν κανονίζουν τις διευθετήσεις  για 
την εφαρµογή των στόχων και των αρχών που έχουν καθορίσει. Για παράδειγµα, 
πρέπει να σέβονται την αρχή της µη-διάκρισης  και την κοινοτική νοµοθεσία για τα 
δηµόσια συµβόλαια και τις παροχές σε ειδικές οµάδες του πληθυσµού, όταν 
οργανώνεται µια δηµόσια υπηρεσία. 
 
Επιπλέον, όταν αναφερόµαστε σε υπηρεσίες οικονοµικής φύσης, πρέπει να 
εξασφαλίζεται η συµβατότητα των οργανωτικών διακανονισµών µε τα άλλα πεδία 
του κοινοτικού δικαίου (ιδιαίτερα η ελευθερία για την παροχή υπηρεσιών και η 
ελευθερία ίδρυσης, καθώς και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού).  
 
Σε σχέση µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, το ∆ικαστήριο έχει θεσπίσει ότι κάθε 
δραστηριότητα που αποτελείται από παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε συγκεκριµένη 
αγορά από έναν φορέα συνιστά οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη 
νοµική υπόσταση του φορέα και τον τρόπου που χρηµατοδοτείται. 
 
Σε σχέση µε την ελευθερία της παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας της ίδρυσης, 
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει θεσπίσει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται γενικά 
έναντι πληρωµής πρέπει να θεωρούνται οικονοµικές δραστηριότητες σύµφωνα µε το 
πνεύµα της Συνθήκης. Ωστόσο, η Συνθήκη δεν απαιτεί το αντίτιµο της παροχής 
υπηρεσιών να καταβάλλεται απευθείας από εκείνους που επωφελούνται από αυτήν3.  
Εποµένως συνάγεται ότι σχεδόν όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινωνικό 
πεδίο µπορούν να θεωρηθούν «οικονοµικές δραστηριότητες»  κατά το πνεύµα των 
άρθρων 43 και 49 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  
 
Το πρώτο βήµα δίνει στα κράτη-µέλη την ελευθερία να καθορίσουν και να 
οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το δεύτερο βήµα προειδοποιεί ενάντια σε 
οποιαδήποτε «κατάχρηση» αυτής της ελευθερίας, η οποία θα συνέβαινε εάν τα 
κράτη-µέλη παραβίαζαν το κοινοτικό δίκαιο. Για τις υπηρεσίες «οικονοµικής φύσης», 
το τρίτο βήµα εξηγεί ότι τα κράτη-µέλη πρέπει να σεβαστούν την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών (αρθ. 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ). Πως προσδιορίζεται ο οικονοµικός 
χαρακτήρας µιας υπηρεσίας; Το βήµα τέσσερα διευκρινίζει ότι «… οποιαδήποτε 
δραστηριότητα που αποτελείται από την παροχή αγαθών και υπηρεσιών από µια 
επιχείρηση σε δεδοµένη αγορά αποτελεί οικονοµική δραστηριότητα…». Και για να 
καταστήσει το θέµα αρκετά σαφές προσθέτει στο βήµα πέντε ότι «… οι υπηρεσίες 

                                                 
3 European Commission, Implementing the Community Lisbon programme: Social services of general 
interest in the European Union, Com (2006) 177, 26 Απριλίου 2006, p.6. 
 



 23

που παρέχονται γενικά µε σκοπό την πληρωµή πρέπει να θεωρηθούν ως οικονοµικές 
δραστηριότητες», καταλήγοντας ότι: «Εποµένως συνάγεται ότι σχεδόν όλες οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινωνικό πεδίο µπορούν να θεωρηθούν «οικονοµικές 
δραστηριότητες  κατά το πνεύµα των άρθρων 43 και 49 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας». Το αποφασιστικό στοιχείο είναι, ότι εάν µια υπηρεσία παρέχεται έναντι 
αµοιβής - ανεξάρτητα από την καταλληλότητα της τιµής και της πηγής 
χρηµατοδότησης - αυτό θεωρείται ως οικονοµική δραστηριότητα και πρέπει να 
υπαχθεί στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού. Εποµένως ο 
οργανισµός που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες έναντι αµοιβής πρέπει να 
συµπεριφέρεται ως ιδιωτική εταιρία σε ιδιωτική αγορά. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, 
συνεπώς, στις συνθήκες αυτές, δεν συντρέχει λόγος οι εν λόγω υπηρεσίες να µην 
ιδιωτικοποιηθούν.  
 
Υγειονοµική περίθαλψη. Η υγειονοµική περίθαλψη αποτελεί αντικείµενο εθνικών 
ρυθµίσεων, ενώ τα συστήµατα που ισχύουν στην Κοινότητα παρουσιάζουν µεγάλη 
ποικιλία. Τα προβλήµατα της «κινητικότητας των ασθενών» - για παράδειγµα, ποιος 
επιβαρύνεται εάν οι τουρίστες ή οι προσωρινοί εργαζόµενοι προερχόµενοι από ένα 
κράτος-µέλος χρειάζονται και τύχουν φροντίδας σε άλλο κράτος µέλος - έχουν 
αντιµετωπιστεί σε επίπεδο συντονισµού. Το συγκεκριµένο, ήδη από το 1971, ήταν 
κωδικοποιηµένο σε ειδικό κανονισµό (ΕΚ 14008/71), που επικαιροποιήθηκε και 
διευρύνθηκε το 2004 (883/2004). Βασίζεται στο δικαίωµα των κρατών µελών να 
επιλέγουν τη δοµή, την οργάνωση και τη διαχείριση των συγκεκριµένων συστηµάτων 
υγείας και  παρέχει ένα αρκετά περιεκτικό πλαίσιο για την επίλυση τέτοιων 
ενδοκοινοτικών προβληµάτων - αν και περαιτέρω βελτιώσεις είναι επιθυµητές και 
δυνατές.  
 
Ωστόσο, η Επιτροπή, τυπικά δεχόµενη αυτήν τη ρύθµιση, στοχεύει στην ενσωµάτωση 
των εθνικών συστηµάτων υγείας στο κυρίαρχο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. 
Πρόσφατα δηµοσιοποίησε πρόταση οδηγίας «σχετικά µε την ασφαλή, υψηλής 
ποιότητας και αποδοτική διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη» στην οποία 
προτείνει «να θεσπιστεί ένας παράλληλος µηχανισµός βασισµένος στην αρχή της 
ελεύθερης µετακίνησης και της οικοδόµησης σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του 
∆ικαστηρίου. Αυτό επιτρέπει στους ασθενείς να επιδιώκουν οποιαδήποτε 
υγειονοµική περίθαλψη στο εξωτερικό, που παρέχεται και στην χώρα τους και τους 
επιστρέφεται το ποσό, που θα είχαν καταβάλει εάν είχαν λάβει τη συγκεκριµένη 
περίθαλψη στην χώρα τους, αν και φέρουν τον οικονοµικό κίνδυνο οποιωνδήποτε 
συµπληρωµατικών δαπανών τυχόν προκύψουν». Εύκολα διαπιστώνεται ότι ένας 
τέτοιος «παράλληλος µηχανισµός» είναι ισχυρό µέσο άσκησης ανταγωνιστικής 
πίεσης στο εθνικό σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο των πολυάριθµων 
µεταρρυθµίσεων του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης, τα κράτη-µέλη συχνά 
περικόπτουν τις δηµόσιες δαπάνες, εισάγουν περισσότερα µέσα βασισµένα στην 
αγορά, ενώ ο ανταγωνισµός στην παροχή υγειονοµικής περίθαλψης ωθεί προς την 
ανάθεση δραστηριοτήτων εκτός της επιχείρησης (outsourcing), την ιδιωτικοποίηση 
και τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). Οι µεταρρυθµίσεις του 
συστήµατος ασφαλιστικής κάλυψης του τοµέα της υγείας οδηγούν σε περιορισµό της 
κάλυψης µόνο για βασικές υπηρεσίες, ενώ για υπηρεσίες  πέρα από αυτές, οι ασθενείς 
οφείλουν να καταβάλουν αµοιβή χωριστά.  Για τις περιπτώσεις αυτές, προσφέρεται 
«συµπληρωµατική ασφάλιση υπηρεσιών υγείας» από ασφαλιστικές εταιρίες.  
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Μετακίνηση εργαζοµένων. Σε µία προσπάθεια να αντισταθµιστεί η διαγραφή των 
άρθρων του σχεδίου της οδηγίας για τις υπηρεσίες σχετικά µε την µετακίνηση 
εργαζοµένων µεταξύ χωρών µελών, η Επιτροπή δηµοσίευσε τον Απρίλιο 2006 
«Κείµενο οδηγιών σχετικά µε την µετακίνηση εργαζοµένων στα πλαίσια της παροχής 
υπηρεσιών», στο οποίο διευκρινίζεται ότι οι πρόσθετες απαιτήσεις των χωρών 
υποδοχής για την είσοδο εργαζοµένων από άλλες χώρες-µέλη - όπως ο διορισµός 
αντιπροσώπου στη χώρα υποδοχής, η προγενέστερη εγγραφή της µετακίνησης 
εργαζοµένων, η υποχρέωση να διατηρούνται έγγραφα σχετικά µε τους 
µετακινούµενους εργαζοµένους στα κράτη-µέλη υποδοχής, κ.λπ. - είναι παράνοµες. 
Το Κείµενο Οδηγιών δεν αφαιρεί τυχόν διοικητικά εµπόδια «καλής διακυβέρνησης» 
(ένα άλλο µεγάλο, απορρυθµιστικό πρόγραµµα της Επιτροπής), αλλά ανοίγει το 
δρόµο στο κοινωνικό ‘ντάµπιγκ’ και στις λιγότερο ή περισσότερο παράνοµες 
πρακτικές των εταιριών, καθώς  και στη λειτουργία γραφείων εργασίας πέρα από 
οποιοδήποτε νοµικό έλεγχο. 
 
 2.3. «Flexicurity»- Η µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας σε νεοφιλελεύθερη 
κατεύθυνση 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ένα νέο τέχνασµα για την εφαρµογή των 
«διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» στην αγορά εργασίας. Σε πρόσφατη ανακοίνωση 
σχετικά µε το ζήτηµα «ευελιξία µε ασφάλεια» (‘Flexicurity’ - COM 2007/0359), 
διευρύνεται η προσέγγιση που έχει υποστηριχθεί εδώ και πολλά χρόνια και που 
περιλαµβάνεται στην «Πράσινη Βίβλο για τον εκσυγχρονισµό του εργατικού 
δικαίου» του Νοεµβρίου 2006 (COM 2006/0708).  Η Επιτροπή φαίνεται να γνωρίζει 
ότι η διάδοση των µη-τυπικών συµφωνιών εργασίας εµπεριέχει τον κίνδυνο της 
αυξανόµενης κατάτµησης αγοράς εργασίας και της αύξησης των ανεπαρκώς 
προστατευµένων και συχνά αβέβαιων τύπων απασχόλησης.  
 
Αλλά αντί της προώθησης της σταδιακής κατάργησης της αβέβαιης, «άτυπης» 
απασχόλησης, η Επιτροπή αναπτύσσει τον ισχυρισµό ότι η τυπική σχέση 
απασχόλησης (µόνιµες συµβάσεις πλήρους απασχόλησης) αποτελεί το κύριο εµπόδιο 
για την αντιστροφή της τάσης κατάτµησης και ότι η αγορά εργασίας πρέπει να γίνει 
περισσότερο «ευέλικτη». Συνεπώς, το επίπεδο προστασίας της εργασίας πρέπει να 
περιορισθεί σε ένα «ελάχιστο όριο δικαιωµάτων», που καλύπτουν εξ ίσου την τυπική 
και την άτυπη απασχόληση. Αυτή η έννοια της «ευελιξίας µε ασφάλεια» 
(‘flexicurity’) καθίσταται η κυρίαρχη προσέγγιση για τα επόµενα τρία έτη της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης και τις «Ενσωµατωµένες Οδηγίες για τις 
Θέσεις Εργασίας και την Μεγέθυνση» (2008 - 2010).  
 
Η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση δείκτη της Ε.Ε. για την «αυστηρότητα της 
νοµοθεσίας προστασίας της απασχόλησης» (EPL). Στις περιπτώσεις εκείνες που  ο 
δείκτης θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός, τα κράτη-µέλη θα ενθαρρύνονται να 
προωθήσουν τις απαραίτητες «µεταρρυθµίσεις» για τον περιορισµό του επιπέδου 
προστασίας. Επί πλέον, διατηρούνται οι κατευθύνσεις πολιτικής της αναθεωρηµένης 
«Στρατηγικής της Λισαβόνας», καθώς και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για την 
Απασχόληση και την Μεγέθυνση.  Ητοι, οι «ενεργές» πολιτικές της αγοράς εργασίας, 
ο περιορισµός των  επιδοµάτων ανεργίας, η θέσπιση «ισορροπίας µεταξύ 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων», η προώθηση «της απασχολησιµότητας» και «της 
προσαρµοστικότητας» των εργαζοµένων και των ανέργων, η συµβολή της εργασίας 
στην «υγιή και οικονοµικά βιώσιµη δηµοσιονοµική πολιτική», κ.λπ.  
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Κεντρικός στόχος της Επιτροπής είναι να αναζωογονήσει τη στρατηγική «της 
απασχόλησης και της µεγέθυνσης» εστιάζοντας εντονότερα στην έννοια της  
«ευελιξία µε ασφάλεια» («flexicurity») µε τον ισχυρισµό ότι απαιτούνται «νέες 
µορφές ευελιξίας και ασφάλειας για τα άτοµα και τις επιχειρήσεις, καθώς και για τα 
κράτη-µέλη και την ίδια την Ένωση».  
 
Η θέση της Επιτροπής υποδηλώνει έντονα την αλλαγή της έννοιας της ‘ασφάλειας’, 
όπου η προστασία ενάντια στους κινδύνους υποκαθίσταται από την ικανότητα 
προσαρµογής στην αλλαγή µέσω της διαρκούς εκµάθησης. Κατ΄ αυτή την έννοια, οι 
«παλαιοί» τύποι ασφάλειας αποτελούν εµπόδια στην ευελιξία και πρέπει να 
περιορισθούν. Συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει µείωση των παροχών, όπου θεωρούνται 
ως ιδιαίτερα «γενναιόδωρες», καθώς και µείωση της προστασίας της απασχόλησης. Η 
«νέα» ασφάλεια πρέπει να διευκολύνει την ευελιξία και να είναι βασισµένη στην 
εκµάθηση. Η καλύτερη συνταγή για την ασφάλεια είναι η διαρκής εκµάθηση, η οποία 
οδηγεί  στη µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα και καταλληλότητα για απασχόληση, 
που µε τη σειρά τους οδηγούν στην επαγγελµατική απασχόληση.  
 
Οι προτάσεις αυτές εξυπηρετούν καθαρά τις απαιτήσεις των εργοδοτών για 
µεγαλύτερη ευελιξία, ενώ οι εργαζόµενοι, όπως και οι άνεργοι, βλέπουν την 
ασφάλεια της εργασίας τους και την προστασία του εισοδήµατός τους να µειώνονται, 
µε αντάλλαγµα την απλή υπόσχεση για καλύτερες ευκαιρίες δια βίου µάθησης και 
«ενεργείς» πολιτικές αγοράς εργασίας, που µειώνουν τα δικαιώµατα και αυξάνουν τις 
υποχρεώσεις των εργαζοµένων και των ανέργων. Σε σύγκριση µε την «παλαιού 
τύπου» προστασία της εργασίας και της εισοδηµατικής ασφάλειας, η «νέα» ασφάλεια 
εµφανίζεται ιδιαίτερα επισφαλής. Αν και είναι γενικά αληθές ότι οι εργαζόµενοι µε 
περισσότερα προσόντα αντιµετωπίζουν χαµηλότερο κίνδυνο ανεργίας, η πρόσβαση 
στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση δεν παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για εργασία. 
Επιπλέον, η Επιτροπή δεν προτείνει την  κατάρτιση, την εκπαίδευση και τη δια βίου 
µάθηση ως δικαίωµα των εργαζοµένων και των ανέργων, δεδοµένου ότι δεν 
υποχρεώνει τους εργοδότες να χρηµατοδοτήσουν τέτοια µέτρα.  
 
Η ανάλυση της Επιτροπής για τους λόγους κατάτµησης της αγοράς εργασίας (στους 
«εντός» και στους «εκτός») απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. Πρώτον, όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήµανε σωστά στο ψήφισµά του σχετικά µε την Πράσινη 
Βίβλο για το εργατικό δίκαιο, «πρόσφατες µελέτες του ΟΟΣΑ, αλλά και άλλες, έχουν 
αποδείξει ότι η αξίωση ότι η µείωση της προστασίας και η αποδυνάµωση των 
τυπικών συµβάσεων απασχόλησης διευκολύνουν την αύξηση απασχόλησης δεν 
τεκµηριώνεται».  Οµοίως, «το παράδειγµα των Σκανδιναβικών χωρών αποδεικνύει 
ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της εργασίας και όρων απασχόλησης είναι πλήρως 
συµβατά µε την υψηλή µεγέθυνση της απασχόλησης». ∆εύτερον, οι στρατηγικές των 
εργοδοτών και των κυβερνήσεων των κρατών-µελών για την αύξηση της ευελιξίας 
της αγοράς εργασίας οδηγούν στην κατάτµηση της αγοράς εργασίας. Οι ευέλικτες 
µορφές απασχόλησης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν µε µικρότερο 
εργατικό δυναµικό και να αντιµετωπίζουν έτσι τις διακυµάνσεις της αγοράς µε την 
ανάλογη προσαρµογή του εβδοµαδιαίου χρόνου απασχόλησης. Αυτή η «εσωτερική 
ευελιξία» συνδυάζεται συχνά µε την «εξωτερική ευελιξία», η οποία προσδιορίζεται 
ως  καθορισµένης διάρκειας ή προσωρινή εργασία και συµβάσεις έργου σε περιόδους 
αιχµής. Με τον τρόπο αυτό, η αβέβαιη απασχόληση παίρνει διαστάσεις και αποτρέπει 
την µετατροπή  µιας περιόδου αύξησης της παραγωγής σε µεγαλύτερη, µόνιµη και 
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κανονική απασχόληση. Εποµένως, οι προτάσεις της Επιτροπής για «ευελιξία µε 
ασφάλεια» («flexicurity») πρέπει να αποκληθούν πιο ειλικρινά πρόγραµµα για 
«ευελιξία µε εκµετάλλευση» («flexploitation») των εργαζοµένων σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να απορριφθούν αυστηρά. 
 
2.4. Ενάντια στα ευρωπαϊκά συµφέροντα και στη δικαιοσύνη –Περιοριστική 
πολιτική µετανάστευσης 
 
Οι σύγχρονες µεταναστευτικές µετακινήσεις µπορούν καλύτερα να κατανοηθούν στο 
πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης αγοραίας οικονοµίας, που διευθύνει και κανονίζει 
τις ροές προϊόντων, χρήµατος και εργασίας. Σε αντίθεση µε τα άλλα προϊόντα, η 
εργασία είναι ενσωµατωµένη στους ανθρώπους µε όλα τα φυσικά, φυλετικά και 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά της όπως διαµορφώνονται από την ιστορία,  
προσδίδοντας στην µετανάστευση της εργασίας πολιτικές και πολιτιστικές 
διαστάσεις.  
 
Η µετανάστευση έχει λειτουργικό χαρακτήρα για την οικονοµική οργάνωση των 
χωρών της Ε.Ε., δεδοµένου ότι συµπληρώνει την εγχώρια εργασία. Η 
παγκοσµιοποίηση έχει επιταχύνει τον ρυθµό της απελευθέρωσης, της απορύθµισης 
και της ελαστικοποίησης των αγορών εργασίας. Ενώ οι γηγενείς εργαζόµενοι 
εγκαταλείπουν τις χαµηλόµισθες θέσεις εργασίας, σε πολλούς τοµείς η ζήτηση για 
διαφορετικούς τύπους χαµηλόµισθων ανειδίκευτων εργαζοµένων έχει αυξηθεί και 
καλύπτεται όλο και περισσότερο από µετανάστες, που απασχολούνται σε επισφαλείς 
συνθήκες. Στο παρελθόν, η µετανάστευση των αντρών κυριαρχούσε στις 
µεταναστευτικές ροές της Ε.Ε., αλλά τώρα η µετανάστευση των γυναικών είναί 
τουλάχιστον εξίσου πολυπληθής. Το φαινόµενο αυτό εξηγείται από τις απαιτήσεις 
των κλάδων  πρόνοιας και υγείας, διασκέδασης και το “trafficking”.  
 
Η διεύρυνση της Ε.Ε., λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές επιπέδου διαβίωσης και 
εισοδήµατος µεταξύ των νέων κρατών µελών και της Ε.Ε.-15, έχει οδηγήσει στην 
αύξηση της µετανάστευσης. Όλες οι χώρες της Ε.Ε. –15, εκτός από τη Βρετανία, την 
Ιρλανδία και τη Σουηδία, έχουν επιβάλει επταετή απαγόρευση στην ελεύθερη 
µετακίνηση εργαζοµένων από τα νέα κράτη µέλη. Αυτό έχει εκτρέψει τη ροή της 
µετανάστευσης από αυτές τις χώρες, ενώ η παράνοµη µετανάστευση στις υπόλοιπες 
χώρες της Ε.Ε. 15 συνεχίζεται. Σταδιακά, οι εντός της Ε.Ε. µεταναστευτικές ροές 
αναµένεται να επιβραδυνθούν, όσο οι διαφορές εντός της Ε.Ε. µειώνονται  και η 
ζήτηση για εργασία στις νεοεισερχόµενες χώρες αυξάνεται, όπως έχει παρατηρηθεί 
στις µεταναστευτικές ροές  των χωρών που έγιναν µέλη της Ε.Ε. παλαιότερα.  
 
Παρόµοιες οικονοµικοί παράγοντες  διέπουν την µετανάστευση από τις χώρες του 
τρίτου κόσµου προς την Ε.Ε..  ∆εδοµένου όµως ότι το εισοδηµατικό χάσµα µεταξύ 
της Ε.Ε. και των χωρών αυτών δεν πρόκειται να αµβλυνθεί ουσιαστικά σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα και ότι άλλοι παράγοντες, όπως ο πόλεµος, η καταστολή και οι 
διώξεις θα συνεχίσουν να υφίστανται, η µετανάστευση προς την Ε.Ε.  θα συνεχίζεται. 
Η διάρθρωση της ηλικίας των µεταναστών αυτών θα συµβάλει στην υποστήριξη του 
γηρασµένου πληθυσµού, έµµεσα µέσω των φορολογικών εισφορών και άµεσα µέσω 
της προσφοράς εργασίας στην περίθαλψη και σε άλλους τοµείς του κλάδου των 
υπηρεσιών. 
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Αυτές οι θετικές επιπτώσεις στις οικονοµίες προορισµού αγνοούνται συχνά από τα 
ΜΜΕ και από το  δηµόσιο διάλογο σχετικά µε τη µετανάστευση στην Ε.Ε., ενώ οι 
µετανάστες συχνά κατηγορούνται για την αυξανόµενη εγκληµατικότητα, τη 
συµφόρηση στις δηµόσιες συγκοινωνίες, στην υγεία και στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 
καθώς και στη διάβρωση της εθνικής ταυτότητας. Η εισροή µεταναστών και η 
συγκέντρωσή τους σε συγκεκριµένες περιοχές δηµιουργεί εντάσεις για τους 
υπάρχοντες πόρους. Αλλά η κακή κατάσταση των δηµόσιων υπηρεσιών σε µερικές 
χώρες της Ε.Ε. οφείλεται στην έλλειψη κρατικής υποστήριξης και στους 
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και όχι στη µετανάστευση. Οι δηµόσιες καµπάνιες 
ενηµέρωσης και η υπεράσπιση των πραγµατικών επιπτώσεων των µεταναστών 
αποτελούν ουσιαστικά µέσα για την επίλυση τέτοιων συγκρούσεων.  
 
Επίσης υποστηρίζεται ότι «οι µετανάστες παίρνουν τις δουλειές από τους ντόπιους» 
και ότι «συµπιέζουν τους µισθούς». Κανείς από αυτούς τους ισχυρισµούς δεν 
επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Γενικά, οι µετανάστες συµπληρώνουν τις δεξιότητες 
της γηγενούς εργασίας. Οι αρνητικές επιδράσεις της µετανάστευσης στους µισθούς 
είναι προσωρινές και αφορούν σε συγκεκριµένους κλάδους και µισθούς που 
βρίσκονται στο χαµηλότερο όριο  της κατανοµής µισθών. Η αυξανόµενη µε τον 
χρόνο κερδοφορία σε αυτούς τους κλάδους οδηγεί στην είσοδο νέων επιχειρήσεων, 
που αυξάνουν τη ζήτηση για την εργασία και βαθµιαία και τους µισθούς.  
 
Η ιδέα της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. έχει µειώσει ή εξαφανίσει τους 
ενδοκοινοτικούς ελέγχους συνόρων σε βάρος ενός πιο αυστηρού ελέγχου των 
εξωτερικών συνόρων της Ενωσης και της εισαγωγής ενός καθεστώτος νέου 
«συνοριακού ελέγχου», που στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό στον αυστηρότερο 
κανονισµό θεωρήσεων (visa) και τη διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ της Ε.Ε. και 
τρίτων χωρών σε θέµατα ασφάλειας. Η έννοια «συνοριακό έδαφος» έχει 
αντικαταστήσει βαθµιαία τη γεωγραφική «συνοριακή γραµµή», µε αποτέλεσµα οι 
µετανάστες να οφείλουν να παρουσιάζουν τα στοιχεία τους  στην αστυνοµία και 
στους ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους σε δηµόσιους χώρους, όπως σε σταθµούς 
τραίνων και λεωφορείων, ή κατά τη χρήση δηµόσιων υπηρεσιών, όπως είναι τα 
νοσοκοµεία και τα σχολεία. Για παράδειγµα, το κυβερνητικό σχέδιο του Sarkozy για 
την εισαγωγή ελέγχου DNA σε σχέση µε την οικογενειακή επανένωση των Γάλλων 
µεταναστών από το εξωτερικό της Ε.Ε. είναι αναπόσπαστο µέρος αυτής της 
προσέγγισης του «συνοριακού εδάφους».  
 
Με την αυξανόµενη δυσκολία εισόδου στην Ε.Ε., η παράνοµη µετανάστευση θα 
καταστεί η µόνη δυνατή, εναλλακτική λύση, αυξάνοντας έτσι τα κυκλώµατα 
λαθραίας µετανάστευσης και εµπορίας των γυναικών («trafficking»). Η παράνοµη 
είσοδος δεν αποτελεί εµπόδιο στην απασχόληση, εφόσον η αγορά εργασίας 
παρουσιάζει έλλειµµα, όπως και συγκεκριµένοι κλάδοι. Οι µετανάστες, ειδικά οι 
παράνοµοι, κάνουν συνήθως τις βρώµικες, απαιτητικές και επικίνδυνες εργασίες, που 
λίγοι ντόπιοι θα έκαναν. Αµείβονται σε περιστασιακή βάση, ειδικά εάν δεν διαθέτουν 
έγγραφα. Οι συνθήκες αβεβαιότητας συµβάλλουν στην υπέρ-εκµετάλλευσή τους.  
 
Η πολιτική µετανάστευσης στο επίπεδο της Ε.Ε. έχει αντιµετωπισθεί ως ζήτηµα 
ασφάλειας και όχι ως ζήτηµα αγοράς εργασίας ή ανθρώπινων δικαιωµάτων. Αυτή η 
άποψη πρέπει να αλλάξει, προκειµένου η πολιτική µετανάστευσης να διατυπωθεί µε 
βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Ε.Ε., να γίνει αποδεκτό ότι η 
µετανάστευση αποτελεί σηµαντική διάσταση της παγκοσµιοποίησης και ότι η 
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ελεύθερη κυκλοφορία είναι θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, και να καταστεί δυνατή 
η ενσωµάτωση των µεταναστών στην Ε.Ε..  
 
Βραχυπρόθεσµα, οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να συστηµατοποιήσουν το νοµικό 
καθεστώς των παράνοµων µεταναστών και να προσφέρουν µόνιµη θέση στους 
νόµιµους µετανάστες. Αυτό θα σταµατήσει την παρανοµία και τη σπάταλη πόρων για 
αστυνόµευση, βοηθώντας ταυτόχρονα την προώθηση µια πολιτικής ενσωµάτωσης, 
βασισµένη στην ενεργή συµµετοχή των µεταναστών. Για ανθρωπιστικούς λόγους, 
πρέπει να εξαφανισθεί οποιοσδήποτε περιορισµός στην πρόσβαση των µεταναστών 
σε βασικές δηµόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση.  
 
Μεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προσπάθειες πρέπει να γίνουν, προκειµένου να 
κινηθεί η Ε.Ε. προς µια κοινή πολιτική µετανάστευσης, που να βασίζεται στη διεθνή 
δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ενσωµάτωση των µεταναστών, αξιοποιώντας τις 
καλύτερες πρακτικές πολιτικής των κρατών-µελών της Ε.Ε. σε σχέση µε την είσοδο 
των µεταναστών, την απόδοση υπηκοότητας, την επανένωση οικογενειών  και τα 
σχετικά µε την αγορά εργασίας ζητήµατα. 
  
2.5. Παγκόσµια Ευρώπη - Απειλητικές φιλοδοξίες  
 
Η Ε.Ε. επιθυµεί να προβάλει την εικόνα της κοινωνικής ενσωµάτωσης, όχι µόνο µέσα 
στην Ευρώπη, αλλά και στις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο. Αλλά, σε µία σειρά 
πρόσφατα Κοινοτικά έγγραφα τονίζεται ότι µε περίπου 450 εκατοµµύρια πολίτες, η 
Ενωση είναι τώρα µια δύναµη στον κόσµο και ότι πρέπει να εκµεταλλευτεί αυτή την 
πραγµατικότητα για να προωθήσει τα συµφέροντα της.  
 
Σύµφωνα µε ένα έγγραφο που καταρτίστηκε από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τον Οκτώβριο 2007, «η Ε.Ε. των 27 κρατών-µελών προσφέρει τη 
δυνατότητα στην Ευρώπη να ενεργήσει σε ηπειρωτική κλίµακα, µε όρους κρίσιµης 
µάζας και επιρροής, που πρέπει να αξιοποιηθούν προς το µεγαλύτερο δυνατό 
όφελος»4. Αυτή η επιρροή παρατηρείται σε σχέση µε την όλο και περισσότερο ισχυρή 
παγκόσµια επιβεβαίωση των συµφερόντων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και, 
ανησυχητικά, την προώθηση της ικανότητας της Ε.Ε. για υπερπόντιες στρατιωτικές 
δραστηριότητες.  
 
Το άνοιγµα των αγορών: Η στρατηγική της Λισαβόνας για την Ε.Ε., που 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2000, και που αναθεωρήθηκε το 2005, καθόρισε 
µια εξωτερικά προσανατολισµένη στρατηγική µεγέθυνσης, σύµφωνα µε την οποία  η 
Ευρώπη θα επιτύχει πλήρη απασχόληση εφόσον η οικονοµία της καταστεί η πλέον 
ανταγωνιστική στον υπόλοιπο κόσµο. Αυτό το όραµα, µιας Ευρώπης εγκλωβισµένης 
σε ανταγωνισµό µε άλλες χώρες για ένα µεγαλύτερο µερίδιο παγκόσµιων εξαγωγών, 
ειδικά στα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας, αναπτύχθηκε πληρέστερα στο 
έγγραφο µε τίτλο «Παγκόσµια Ευρώπη: Ανταγωνιζόµενη τον Κόσµο», που 
δηµοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2006.  
 
Σύµφωνα µε αυτό το έγγραφο, µια από τις βασικές απαιτήσεις για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα είναι η εξασφάλιση ανοιχτών αγορών και οι αποκαλούµενοι 

                                                 
4 European Commission, The European Interest: Succeeding in the age of globalization, Brussels, 3 
October 2007, p.3. 
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«δίκαιοι κανόνες» για τις εκτός Ευρώπης αγορές. Ιδιαίτερα επικρίνονται οι 
σηµαντικότερες αναπτυσσόµενες οικονοµίες, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, ως 
χώρες που συνδυάζουν την υψηλή µεγέθυνση µε µη αναγκαίους φραγµούς στις 
εξαγωγές της Ε.Ε..  
 
Προκειµένου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε άλλες αγορές, η Ε.Ε. 
υποστήριξε έντονα τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) και τις 
διαπραγµατεύσεις, που συνδέθηκαν µε τη Ντόχα (Doha), υποστηρίζοντας ότι ήταν 
πρόθυµη να κάνει παραχωρήσεις για την επίτευξη συµφωνίας. Αλλά, παρά τη 
ρητορική υποστήριξη για µια πολυµερή συµφωνία, µόλις έγινε σαφές ότι οι 
συζητήσεις της Ντόχα είχαν διακοπεί, η Ε.Ε. άρχισε να αναπροσανατολίζει ριζικά τη 
στρατηγική της προς την εξασφάλιση διµερών, εµπορικών διαπραγµατεύσεων. Για 
αυτόν τον λόγο, διαπραγµατεύεται Ελεύθερες Εµπορικές Συµφωνίες (FTAs) µε χώρες 
της Κεντρικής Αµερικής, της κοινότητας των Άνδεων, την Κορέα και την Ινδία.  
 
Συγχρόνως, η Ε.Ε. επιδιώκει µια νέα σειρά συµφωνίες για την απελευθέρωση των 
υπηρεσιών και των επενδύσεων στις µεσογειακές χώρες. Βρίσκεται επίσης στην 
τελική φάση εµπορικών διαπραγµατεύσεων µε τις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ACP) και πιέζει σκληρά για να γίνουν αποδεκτές οι 
αποκαλούµενες Οικονοµικές Συµφωνίες Συνεργασίας (EPAs) από την αρχή του 2008 
- µια προθεσµία που τέθηκε από τον ΠΟΕ, αλλά που φαίνεται τώρα ότι δεν είναι 
ρεαλιστική. Η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. µε τις χώρες της Αφρικής στη Λισαβόνα θα 
προωθήσει την Ευρωαφρικανική ενεργειακή συνεργασία, που εστιάζει στα 
συντηρητικά, ενεργειακά συµφέροντα της Ε.Ε. και όχι στις ανάγκες της Αφρικής και 
µιας ενεργειακής αλλαγής. Τέλος, η Ε.Ε. εργάζεται προς µια ενδυνάµωση του 
υπερατλαντικού διαλόγου µε τις ΗΠΑ, αν και η πιθανότητα διαπραγµατεύσεων 
µεταξύ Ε.Ε. - Η.Π.Α. για µια περιοχή ελεύθερων συναλλαγών, αυτή τη στιγµή, δεν 
φαίνεται υψηλή. 
 
Προώθηση επενδύσεων. Η Ε.Ε. είναι, µετά από τις ΗΠΑ, η δεύτερη πιο σηµαντική 
πηγή ξένων άµεσων επενδύσεων. Όπως το πιο πάνω έγγραφο, η «Παγκόσµια 
Ευρώπη», αναφέρει: «Εγκαθιστώντας µια ‘φυσική παρουσία’ στις ξένες χώρες βοηθά 
τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. να πραγµατώσουν τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες, καθιστά τις 
εµπορικές ροές πιο προβλέψιµες, και παγιώνει την εικόνα και τη φήµη της εταιρίας 
και της χώρας προέλευσης5». Μετά από την ήττα των προηγούµενων προσπαθειών 
της Ε.Ε., µαζί µε τις ΗΠΑ, να επιτύχουν έναν ιδιαίτερα φιλελεύθερο κώδικα 
επενδύσεων, πρώτα µέσω της πολυµερούς συµφωνίας του ΟΟΣΑ για τις επενδύσεις, 
και έπειτα ως τµήµα των αποκαλούµενων ζητηµάτων της Σιγκαπούρης στον ΠΟΕ, 
και οι δύο χώρες έχουν επιστρέψει τώρα στις διµερείς Ελεύθερες Εµπορικές 
Συµφωνίες (FTAs), ως µέσο ανοίγµατος των αναπτυσσόµενων χωρών στις άµεσες 
επενδύσεις τους. Μέχρι τώρα, η Ε.Ε. έχει ολοκληρώσει τις Συµφωνίες αυτές µε το 
Μεξικό, την Χιλή, τη Νότια Αφρική, την Τυνησία, το Μαρόκο, την Αίγυπτο, την 
Τουρκία και το Λίβανο. Αυτές οι Συµφωνίες περιλαµβάνουν δεσµεύσεις για 
ουσιαστική απελευθέρωση των ξένων άµεσων επενδύσεων από τις αναπτυσσόµενες 
ενδιαφερόµενες χώρες, συχνά σε αντάλλαγµα πολύ περιορισµένων παραχωρήσεων εκ 
µέρους της Ε.Ε6.  
 
                                                 
5 Global Europe, p.8 
6 “Signing away the future: How trade and investment agreement between rich and poor countries 
undermine development”, Oxfam Briefing Report, March 2007 
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Για την Ε.Ε., οι εµπορικές συµφωνίες δεν αντιµετωπίζονται µόνο ως µέσο πρόσβασης 
στις ξένες αγορές, αλλά και ως µέσο για την εγγύηση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 
των επιχειρήσεων της Ε.Ε. και τη διευκόλυνση των λειτουργιών τους σε άλλες χώρες 
µέσω της δηµιουργίας ενός ρυθµιστικού περιβάλλοντος που αποβάλλει τυχόν 
φορτικούς κανόνες και κανονισµούς. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει ρητά στην µείωση 
των περιθωρίων για διακριτή πολιτική στις χώρες-εταίρους. Στην «Παγκόσµια 
Ευρώπη» δηλώνεται καθαρά ότι: «Η Ε.Ε. έχει στρατηγικό συµφέρον για την 
ανάπτυξη διεθνών κανόνων και τη συνεργασία ως προς την πολιτική ανταγωνισµού  
και για την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις τρίτες χώρες σε σχέση µε 
την αδικαιολόγητη επιδότηση των τοπικών επιχειρήσεων ή τη λήψη µέτρων 
πολιτικής ενάντια στον ανταγωνισµό7». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πολιτικές 
πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να έχουν µια καταστρεπτική επίδραση στις 
επιχειρήσεις της Ε.Ε. µειώνονται και περιορίζονται στο ελάχιστο µέσω συµφωνιών,  
που περιορίζουν τη δυνατότητα των τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής.  
 
Αυτή η προσέγγιση πρέπει να αντικρουστεί. Πρώτα από όλα, είναι βασισµένη στην 
επιπόλαιη ταύτιση των ευρωπαϊκών συµφερόντων µε τα συµφέροντα των 
βασισµένων στην Ε.Ε. πολυεθνικών. ∆εύτερον, η επένδυση στις αναπτυσσόµενες 
χώρες έχει συνδεθεί συχνά µε την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών, που 
οδηγεί στην εισαγωγή της εµπορικής λογικής και στην αύξηση των τιµών, 
υπονοµεύοντας µε αυτόν τον τρόπο σηµαντικά εργαλεία αναδιανοµής. Τρίτον, ως 
αποτέλεσµα της ευθυγράµµισης µε την προσέγγιση της αµερικανικής κυβέρνησης για 
τις επενδύσεις, η Ε.Ε. υποστηρίζει τη διαιώνιση ενός µονοπολικού κόσµου, αντί να 
συµβάλει στην ανάδυση ενός πολύ-πολικού κόσµου, στον οποίο η Κίνα, η Ινδία και 
άλλες αναπτυσσόµενες οικονοµίες θα διαδραµατίσουν έναν αυξανόµενο ρόλο κατά 
τη διαµόρφωση των διεθνών οικονοµικών κανόνων.  
 
Οικονοµικές Συµφωνίες Συνεργασίας. Η Ε.Ε. αποδίδει µεγάλη σηµασία στην 
αναπτυξιακή συνεργασία. Στην «Παγκόσµια Ευρώπη», ωστόσο, αναφέρεται ότι, ενώ 
οι τρέχουσες διµερείς συµφωνίες υποστηρίζουν τους στόχους ανάπτυξης, τα 
εµπορικά ενδιαφέροντα της Ε.Ε. δεν έχουν εξυπηρετηθεί εξίσου. Παρά τις 
διακηρύξεις της ότι δεν ακολουθεί εµπορική πολιτική στο πλαίσιο των Οικονοµικών 
Συµφωνιών Συνεργασίας (EPAs), που συζητιούνται µε τις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η Ε.Ε. επιδιώκει το µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών 
στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, µε δέλεαρ την υπόσχεση της αναπτυξιακής ενίσχυσης. Η 
Ε.Ε. γνωρίζει επίσης την εξάρτησή της από τις εισαγωγές πρώτων υλών και την 
ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης σε αυτές. Όπως και στην κλασική περίοδο του 
ιµπεριαλισµού, η Αφρική είχε καταστεί και πάλι «καυτό σηµείο» γεωστρατηγικά, 
όπου η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ τώρα επίσης αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό της Κίνας ως 
προς την εξασφάλιση πρόσβασης στις στρατηγικές πρώτες ύλες και γενικότερα την 
καθιέρωση ζωνών πολιτικοοικονοµικής επιρροής.  
 
Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική  ευπάθεια - Βασική αδυναµία της προώθησης 
του µοντέλου ανάπτυξης της Ε.Ε. µε προσανατολισµό στις εξωτερικές σχέσεις είναι η 
υψηλή ευπάθειά της σε τυχόν διεθνή οικονοµική ύφεση. Η παγκόσµια οικονοµία 
οδηγείται αυτήν την περίοδο από έναν άξονα που διαµορφώνεται µεταξύ των ΗΠΑ, 
µε το τεράστιο έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και των εξαγωγικών 
χωρών της Ασίας, που αποκτούν διαρκώς αυξανόµενα περιουσιακά στοιχεία σε 
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αµερικάνικα δολάρια. Οι ΗΠΑ δεν µπορούν, εντούτοις, να συνεχίσουν να 
παρουσιάζουν ένα έλλειµµα αυτής της κλίµακας επ’ αόριστον και εάν η Κίνα 
συνεχίσει να αναδιαρθρώνει τα τεράστια αποθέµατά της σε ξένα νοµίσµατα, αυτό θα 
έχει περαιτέρω αποσταθεροποιητική επίδραση στην αµερικανική οικονοµία. Η 
Ευρώπη – όπως και άλλα µέρη του κόσµου - παραµένει τρωτή σε τυχόν µείωση της 
αµερικανικής ζήτησης και αποδυνάµωση του δολαρίου.  
 
Η ευπάθεια της οικονοµίας της Ε.Ε. υπογραµµίστηκε από την ταχύτητα, µε την οποία 
οι επιπτώσεις από την αµερικανική οικονοµική κρίση του Αύγουστου-Σεπτεµβρίου 
µεταφέρθηκαν στους ευρωπαϊκούς οικονοµικούς οργανισµούς. Η Ε.Ε. φέρει ευθύνη 
σχετικά, δεδοµένου ότι η πολιτική της προώθησης ενός απορυθµισµένου συστήµατος, 
αµερικάνικου στυλ, βασισµένου στην αγορά, έχει καταστήσει τους ευρωπαϊκούς 
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς πιο ευάλωτους σε µια τέτοια κρίση.  
 
Η ανταγωνιστική πίεση ενθάρρυνε τους ευρωπαϊκούς οικονοµικούς οργανισµούς να 
επενδύσουν σε πιο ριψοκίνδυνα και πιο αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, σε µία 
προσπάθεια να επιτύχουν ποσοστά εσόδων, αµερικάνικου τύπου. Οπωσδήποτε, η 
Ε.Ε. αντιµετωπίζει τώρα µια κυκλικού χαρακτήρα αποδυνάµωση της εξωτερικής 
ζήτησης, αφού η αµερικανική µεγέθυνση επιβραδύνεται ως αποτέλεσµα της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Την ίδια στιγµή, η ζήτηση είναι επίσης πιθανό να 
αποδυναµωθεί και µέσα στην Ευρώπη, αφού οι τράπεζες ανταποκρίνονται στην κρίση 
µε τη συγκράτηση της προσφοράς πιστωτικών κεφαλαίων. 
 
Η  αντιµετώπιση της κρίσης από την Οµοσπονδιακή Τράπεζα µε την µείωση του 
επιτοκίου οδήγησε - προβλέψιµα - σε περαιτέρω αποδυνάµωση του δολαρίου. Η 
αντίστοιχη άνοδος της αξίας του ευρώ στο πιο υψηλό επίπεδο από την αρχή της 
ύπαρξής του υπογράµµισε την περιορισµένη συναλλαγµατική πολιτική της Ε.Ε. Σε 
αντίθεση µε την ιαπωνική κυβέρνηση, που έχει επιδιώξει συνεχώς µια πιο 
συνεργατική διεθνή προσέγγιση, οι ευρωπαϊκές αρχές αποποιούνται της ευθύνης για 
την άσκηση συναλλαγµατικής πολιτικής, επιτρέποντας στη συναλλαγµατική ισοτιµία 
να καθορίζεται από τους βραχυπρόθεσµους υπολογισµούς των επενδυτών. Στο βαθµό 
που οι αποφάσεις πολιτικής επηρεάζουν τους υπολογισµούς των επενδυτών, η Ε.Ε., 
στην πραγµατικότητα, επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ τον καθορισµό 
της αξίας του ευρώ.  
 
Ισχυρότερες στρατιωτικές φιλοδοξίες. Η µεγαλύτερη οικονοµική επιθετικότητα  
συνοδεύεται επίσης από την επιδίωξης της ενίσχυσης των στρατιωτικών ικανοτήτων 
της Ε.Ε.. ∆ιαφαίνεται ότι αυτές οι φιλοδοξίες βασίζονται σε επιδιώξεις, ευρύτερες 
από την απλή συµµετοχή σε ανθρωπιστικές αποστολές, τη διατήρηση της ειρήνης και 
τη διαχείριση των κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης στρατευµάτων για 
τη διατήρηση της ειρήνης. Σχετική ένδειξη αποτελεί το διάσηµο έγγραφο του Javier 
Solana, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 2003. Η 
παγκοσµιοποίηση, υποστηρίζει το έγγραφο, έχει αυξήσει την εξωτερική εξάρτηση της 
Ευρώπης και την ευπάθειά της στις απειλές από το εξωτερικό, όπως την εξάπλωση 
της πυρηνικής απειλής, την τροµοκρατία και «τα αποτυχηµένα κράτη». 
Συµπεραίνεται ότι: “Με τις νέες απειλές, η πρώτη γραµµή υπεράσπισης θα είναι 
συχνά στο εξωτερικό”8. Ως προς τις πολιτικές επιπτώσεις, υποστηρίζεται ότι: «Πρέπει 
να είµαστε σε θέση να ενεργήσουµε προτού επιδεινωθεί η κατάσταση στις χώρες 

                                                 
8 A secure Europe in a better world, Brussels, December 2003 
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γύρω µας…Με την προληπτική ενασχόληση µπορεί να αποφευχθούν σοβαρότερα 
προβλήµατα στο µέλλον».  
 
2.6. Ελάχιστη δράση έναντι της ρητορικής - Κλιµατολογική και ενεργειακή 
πολιτική 
 
Η ανάγκη για µια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική έγινε εµφανής ήδη κατά 
την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973 και η ανάγκη να συνδυαστεί η ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική µε µια στρατηγική για το κλίµα έγινε προφανής κατά τη 
συνάντηση κορυφής του 1992 για την προστασία της γης  στο Ρίο ντε Τζανέϊρο. Στο 
Ρίο ντε Τζανέϊρο, η Ε.Ε. ανέλαβε την υποχρέωση µείωσης των εκποµπών του CO2 - 
µε αυτόν τον τρόπο συνδέοντας άµεσα την πολιτική κλίµατος και την ενεργειακή 
πολιτική της. Αλλά αυτό δεν έχει ακολουθηθεί από τη διατύπωση και την υιοθέτηση 
κοινής στρατηγικής. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική συνεχίζει να είναι 
διαφορετική µεταξύ των χωρών µελών. Η ευρωπαϊκή διάσταση έχει συγχωνευθεί µε 
το πρόγραµµα της ενιαίας αγοράς, βασισµένο στη νεοφιλελεύθερη υπόσχεση ότι, 
µακροπρόθεσµα, το άνοιγµα των αγορών θα λύσει όλα τα προβλήµατα. Το κύριο 
περιεχόµενο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής εποµένως είναι το άνοιγµα των 
αγορών ενέργειας και συχνά η ιδιωτικοποίηση των κρατικών ενεργειακών 
επιχειρήσεων.  
 
Μετά από τη σύντοµη κρίση σχετικά µε τη διακοπή της ροής του φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία προς την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, που χρησιµεύουν ως τα κράτη 
διέλευσης προς την Ε.Ε., οι ευρωπαϊκοί θεσµοί έχουν αναλάβει πάλι διάφορες 
πρωτοβουλίες για µια κοινή ενεργειακή πολιτική, όπως είναι η Πράσινη Βίβλος 
(Μάρτιος 2006) ή το ευρωπαϊκό ενεργειακό σχέδιο (Απρίλιος 2006) µε στόχο την  
εξασφάλιση της παροχής ενέργειας. Αλλά, παρά τις ηχηρές δηλώσεις και τις 
φιλοδοξίες, κανένα σαφές και δεσµευτικό σχέδιο δεν υιοθετήθηκε. 
 
 Πρόσφατα, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει µια κοινή και 
συντονισµένη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική οδήγησαν στην παρουσίαση ενός 
«ολοκληρωµένου πακέτου ενεργειακής και κλιµατολογικής µεταβολής» (Ιανουάριος 
2007). Με το έγγραφο αυτό, αναγγέλθηκαν διάφορα προγράµµατα. Η προετοιµασία 
ευρωπαϊκού χάρτη για τα δικαιώµατα των καταναλωτών ενέργειας, ο διορισµός 
ευρωπαίων συντονιστών για τα βασικά ενεργειακά προγράµµατα, η δηµοσίευση των 
οδηγιών TEN-Ε, η οργάνωση των «δοµηµένων διεθνών διαλόγων». Το πακέτο 
συµπεριέλαβε επίσης ενέργειες για τη βελτίωση της δηµόσιας πληροφόρησης όπως 
έναν οδικό χάρτη για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή µια βιώσιµη ενεργειακή 
εβδοµάδα. Παραµένει, ωστόσο, µια κεντρική αντίφαση ακόµη και σε αυτές τις 
περιορισµένης εµβέλειας ενέργειες. Καθώς η Επιτροπή τοποθετεί την 
ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια ανεφοδιασµού και τη βιωσιµότητα στην ίδια 
κατηγορία, χωρίς οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την προτεραιότητα αυτών των 
στόχων, σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ τους, διαφαίνεται ότι ο στόχος της 
ανταγωνιστικότητας θα προσδιορίσει όλες τις συγκεκριµένες αποφάσεις, 
υποβιβάζοντας τους άλλους δύο στόχους σε δευτερεύουσα θέση. Αυτό προκύπτει και 
από το γεγονός ότι το µόνο πεδίο, στο οποίο λαµβάνονται αποτελεσµατικά µέτρα από 
την Επιτροπή είναι οι διαδικασίες παράβασης ενάντια στα κράτη-µέλη, που έχουν 
αποτύχει να ανοίξουν τις αγορές ενέργειας «όπως αρµόζει». 
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 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 9 Μαρτίου 2007 σε γενικές γραµµές έχει υποστηρίξει 
τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την ενεργειακή και κλιµατολογική µεταβολή, 
και έχει συµφωνήσει σχετικά µε ένα πρόγραµµα δράσης, που βάζει σε ισχύ µια 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική µέχρι το έτος 2009. Αλλά τα βήµατα προς τα εµπρός 
που επιτυγχάνονται στις ακόλουθες περιοχές χαρακτηρίζονται από εξαιρέσεις  και 
αναποφασιστικότητα.  
 

- Μείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ένας δεσµευτικός στόχος έχει 
καθοριστεί σχετικά µε την µείωση των εκποµπών ρύπων από την Ε.Ε. κατά 
20% µέχρι το 2020, ανεξάρτητα από την πρόοδο στις διεθνείς 
διαπραγµατεύσεις για µια µετά το Κιότο συµφωνία, ενώ και µια δέσµευση για 
τη µείωση των ρύπων κατά  30% προβλέφθηκε εφόσον και τα άλλα 
αναπτυγµένα κράτη, συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ, λάβουν παρόµοια 
µέτρα. Αυτό δεν έχει συγκεκριµενοποιηθεί, ωστόσο, µε τον καθορισµό 
τουλάχιστον ενός µηχανισµού που θα εξειδικεύει αυτήν την γενική 
υποχρέωση σε συγκεκριµένες υποχρεώσεις για κάθε κράτος-µέλος 

- Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας: Πάλι ένας δεσµευτικός στόχος έχει 
συµφωνηθεί ώστε το 20% της γενικής κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. να 
προέρχεται από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι το 2020.  Επίσης, 
συµπεριλαµβάνεται συγκεκριµένη δέσµευση για κάθε κράτος-µέλος  
τουλάχιστον το 10% της κατανάλωσης των καυσίµων για µεταφορές να 
προέρχεται από βιολογικά καύσιµα.  

- Ενεργειακή αποδοτικότητα: Ενας σχετικά τολµηρός στόχος – η ελάττωση κατά 
20% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε. σε σύγκριση µε τις προβολές για 
το 2020 - έχει καθοριστεί ως δεσµευτικός. Την ίδια στιγµή, οι συγκεκριµένες 
προτάσεις που η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει τα επόµενα έτη, στοχεύουν σε 
σχετικά περιορισµένους τοµείς, όπως η ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας  
από το φωτισµό γραφείων και δρόµων. 

 
Παράλληλα, η Σύνοδος Κορυφής απέρριψε τις προτάσεις της Επιτροπής για την 
περαιτέρω απελευθέρωση του τοµέα. Περιορίστηκε στην υπογράµµιση των 
υφιστάµενων υποχρεώσεων, δηλ. αναφέρθηκε στη «πλήρη εφαρµογή του γράµµατος 
και του πνεύµατος» της υπάρχουσας νοµοθεσίας ως «πρώτο βήµα» έναντι  
δραστικότερων  επιλογών.  
 
Υπάρχουν µερικά θετικά στοιχεία στη στρατηγική της Ε.Ε για την ενέργεια και το 
κλίµα, που θα άξιζε να επεκταθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα σχετικά 
µε την αποτελεσµατική ενεργειακή χρήση. Αυτό ισχύει για την ενθάρρυνση της 
χρήσης των αληθινά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και για τις πολιτικές υποστήριξης 
και ενθάρρυνσης της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. 
 
 Από την άλλη, στον τοµέα των µεταφορών, η στρατηγική της Ε.Ε. για την µείωση 
των εκποµπών του CO2 των αυτοκινήτων είναι ακόµα στο στάδιο της διαδικασίας 
διαβούλευσης. Το τρίτο νοµοθετικό πακέτο για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου στην Ε.Ε. (Σεπτέµβριος 2007) συνδέεται ακόµα αποκλειστικά µε την 
απελευθέρωση των αγορών. 
 
 Ένα άλλο σαφώς αρνητικό στοιχείο είναι η κατεύθυνση σηµαντικών επενδύσεων σε 
επικίνδυνες, πλασµατικές και στρατηγικά αντιπαραγωγικές επιλογές, που δεν πρέπει 
να συµπεριληφθούν σε µια βιώσιµη, ευρωπαϊκή, ενεργειακή στρατηγική - η πυρηνική 
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επιλογή (συµπεριλαµβανοµένης της σύντηξης), η επιλογή άνθρακα και λιγνίτη, και η 
επιλογή των βιολογικών καυσίµων πρώτης γενιάς. 
 

- Η πυρηνική επιλογή δεν µπορεί να θεωρηθεί βιώσιµη. Είτε βασίζεται στις 
περιορισµένες προµήθειες ουράνιου, που υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν για 
το πολύ 40 επί πλέον χρόνια, είτε συνδέεται µε έναν κύκλο πλουτώνιου, που 
είναι απαραίτητο για την παραγωγή πυρηνικών όπλων και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν υπάρχει καµία λύση στα προβλήµατα υψηλού κινδύνου και 
αποθήκευσης αποβλήτων άνω των περίπου 10.000 χρόνια.  

 
- Η επιλογή άνθρακα και λιγνίτη είναι λιγότερο εµφανής στη δηµόσια 

συζήτηση λόγω πολύ ορατών παρενεργειών στο κλιµατολογικό επίπεδο 
Ακόµα δεν έχει αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από το ευρωπαϊκό, ενεργειακό µίγµα 
πολιτικής, λόγω των ισχυρών παραδοσιακών θέσεων που κληροδότησε η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα.  

 
-  Η επιλογή βιολογικών καυσίµων στηρίζεται έντονα από την πολιτική της 

Ε.Ε., τόσο εσωτερικά, όσο και στα διεθνή φόρουµ και σε διµερείς συµφωνίες. 
Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί  βήµα προς τη βιώσιµη ανάπτυξη - η πρώτη γενιά 
των βιολογικών καυσίµων έχει δύο κύρια µειονεκτήµατα: αφ' ενός, δεν είναι 
ουδέτερα σε σχέση µε το κλίµα, όπως απαιτείται. Αφ' ετέρου, ανταγωνίζονται 
άµεσα για τα εύφορα εδάφη µε την παραγωγή τροφίµων, επιδεινώνοντας µε 
αυτόν τον τρόπο τη φτώχεια στην ύπαιθρο και την έλλειψη τροφίµων στις 
σχετικές περιοχές. 

 
Μέρος 3 
 
Σταθερότητα, Αλληλεγγύη και Συνεργασία – Εναλλακτική οικονοµική και 
κοινωνική πολιτική 
 
Σε αυτό το µέρος παρουσιάζουµε τις προτάσεις µας για την εναλλακτική ευρωπαϊκή 
οικονοµική και κοινωνική πολιτική, ξεκινώντας από τα άµεσα και µεσοπρόθεσµα 
µέτρα που θα περιορίσουν τη χρηµατοοικονοµική κερδοσκοπία και θα επαναφέρουν 
τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. Το µείγµα των µέτρων πολιτικής, που έχουν ως 
στόχο την πλήρη απασχόληση, την αλληλεγγύη και τη βιωσιµότητα, περιλαµβάνει 
την ενδυνάµωση και την πλήρη αναγνώριση των δηµοσίων υπηρεσιών ως ένα 
δεύτερο πυλώνα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, όπως επίσης και µία πιο 
ενεργή χρήση των µακροοικονοµικών εργαλείων για την προώθηση της βιώσιµης 
ανάπτυξης. Προτείνουµε συγκεκριµένα µέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας στην 
Ε.Ε., καθώς και άλλα βήµατα που θα δηµιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο χρήσης της 
ενέργειας. Σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις, προτείνουµε τη µετάβαση σε 
ένα καθεστώς ειρηνικής συνεργασίας, δίκαιου εµπορίου και αποδοτικής 
αναπτυξιακής βοήθειας.  
 
3.1 Περιορισµός της κερδοσκοπίας και της πίεσης των χρηµατοοικονοµικών 
επενδυτών - Μέτρα  ενάντια στις χρηµατοοικονοµικές κρίσεις 
 
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις είναι αναγκαία η 
ανάπτυξη µέτρων πολιτικής σε τρία επίπεδα. Πρώτον, τα µέτρα  αυτά θα πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τα διδάγµατα των πρόσφατων γεγονότων και τους συγκεκριµένους 
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µηχανισµούς , που οδήγησαν στη δηµιουργία και τη διεθνή εξάπλωση   της σηµερινής 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Σε δεύτερο επίπεδο, είναι αναγκαία η εφαρµογή µέτρων 
,που σταθεροποιούν το διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και εκδηµοκρατίζουν 
τους κεντρικούς του θεσµούς. Σε τρίτο επίπεδο, τα µέτρα  αυτά θα πρέπει να αφορούν 
στις µη χρηµατοοικονοµικές αιτίες για τις πιέσεις και τις επαναλαµβανόµενες 
αναταράξεις του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος.  
 
Αναφορικά µε το πρώτο επίπεδο, η ανάλυση της τρέχουσας κρίσης έχει δείξει ότι 
στο ξέσπασµά της έχει συµβάλει η έλλειψη διαφάνειας, η τιτλοποίηση και εµπορία 
των δανειακών πακέτων, οι χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις υψηλής µόχλευσης και η 
αποτυχία των οργανισµών αξιολόγησης. Συνεπώς η πολιτική οφείλει να καλύψει τα 
παρακάτω. 
 
- Τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους µη τραπεζικούς χρηµατοπιστωτικούς 
θεσµούς θα πρέπει να παρέχεται πλήρης ενηµέρωση των εποπτικών  αρχών σχετικά 
µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί και την έκθεση σε κινδύνους, που 
συνεπάγονται. 
- Θα πρέπει να προωθηθεί τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η 
αµοιβαία πληροφόρηση και συνεργασία των εποπτικών  αρχών. Προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι αναγκαίο να εξεταστεί το ενδεχόµενο δηµιουργίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ενός φορέα επίβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών για όλους τους 
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε διεθνείς δραστηριότητες.  
- Οι οργανισµοί αξιολόγησης πρέπει να τεθούν υπό αυστηρότερο δηµόσιο έλεγχο. 
Πιο συγκεκριµένα, οι συγκρούσεις συµφερόντων πρέπει να αποτραπούν µέσω 
συµβάσεων που θα θέτουν ως όρο τη µη χρηµατοδότηση των οργανισµών 
αξιολόγησης από πελάτες τους, των οποίων δηλαδή αξιολογούν τα  
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Επίσης, η δηµιουργία δηµοσίων οργανισµών 
αξιολόγησης πρέπει να µελετηθεί ως προοπτική. Αυτοί οι δηµόσιοι φορείς θα 
µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από τις εισφορές των χρηµατοοικονοµικών 
οργανισµών.    
- Η τιτλοποίηση των δανείων και η εµπορία των δανειακών πακέτων αποτελεί για 
τις τράπεζες µέσο για την παράκαµψη της υποχρέωσης τήρησης του δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο του Συµφώνου της Βασιλείας και την επέκταση 
των δραστηριοτήτων δανειοδότησης. Οι πρακτικές αυτές θα πρέπει είτε να 
απαγορευθούν είτε να απαιτείται η επίσηµη έγκρισή τους από τις εποπτικές αρχές. Ο 
κίνδυνος και η αντίστοιχη απαίτηση κεφαλαιακής  επάρκειας πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να παραµένει  στις τράπεζες, που χορηγούν τα δάνεια. 
-  Η σηµερινή κατάσταση έχει επιβαρυνθεί σηµαντικά από τη χρήση υψηλής 
µόχλευσης για τη χρηµατοδότηση της αγοράς δανειακών πακέτων ή άλλων 
χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων και επιθετικών εξαγορών. Αυτό έχει συµβεί σε 
περιβάλλον όχι σπανιότητας, αλλά αφθονίας κεφαλαίου και έχει συµβάλει στην 
ενίσχυση της πλεονάζουσας ρευστότητας στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Τέτοιες 
τεχνικές πρέπει να περιοριστούν αυστηρά, είτε επιβάλλοντας νοµικούς περιορισµούς 
στο βαθµό της µόχλευσης από την πλευρά του δανειολήπτη, είτε επιβάλλοντας δείκτη 
υψηλότερης κεφαλαιακής επάρκειας για τις δανείστριες τράπεζες. 
 
Σε δεύτερο επίπεδο, η σταθερότητα του διεθνούς χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 
θα πρέπει να προωθηθεί µε τα ακόλουθα µέτρα: 
 



 36

- Τα Παράκτια Κέντρα Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (offshore centres), τα 
οποία αποτελούν ειδική απειλή για τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα εξαιτίας της 
έλλειψης αποτελεσµατικής χρηµατοοικονοµικής εποπτείας, θα πρέπει να 
περιοριστούν σηµαντικά. Αυτός ο περιορισµός αφορά στην ύπαρξη Παράκτιων 
Κέντρων Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών εντός εθνικών γεωγραφικών συνόρων, 
όπως είναι η πολιτεία της Delaware  και το Λονδίνο, όπως επίσης και σε γεωγραφικές 
περιοχές έξω από τη νοµική δικαιοδοσία των µελών-κρατών της Ε.Ε.. Στις τελευταίες 
περιπτώσεις είναι αναγκαίο να περιοριστούν οι επαγγελµατικές δραστηριότητες των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε τα συγκεκριµένα Κέντρα. 
- Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο βρίσκεται σε µόνιµη κρίση 
νοµιµοποίησης για περισσότερο από δέκα χρόνια, πρέπει να ανασυγκροτηθεί 
συνολικά, ώστε να αποτελέσει πυλώνα για µια νέα, δηµοκρατική χρηµατοδοτική 
δοµή. Αυτό απαιτεί την αναδιανοµή των ψήφων στα όργανα του Ταµείου και νέα 
νοµισµατική πολιτική, που θα είναι επικεντρωµένη στη  σταθερότητα και τη 
συνεργασία. 
- Ένα σηµαντικό βήµα για τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα είναι η διαχείριση 
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µέσα από τη διαρκή συνεργασία µεταξύ των 
Η.Π.Α., της Ε.Ε., της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Βραζιλίας και άλλων χωρών. Το ∆ΝΤ 
θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για τη διευκόλυνση και εποπτεία της 
διεθνούς συνεργασίας για τη συναλλαγµατική πολιτική. Επίσης, είναι αναγκαία η 
εισαγωγή  φόρου για τις συναλλαγµατικές πράξεις  ως εργαλείο αποτροπής των 
βραχυχρόνιων κινήσεων συναλλάγµατος, που διαταράσσουν το συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών.    
 
Σε τρίτο επίπεδο, είναι απαραίτητο να αντιµετωπιστούν οι µη χρηµατοοικονοµικές 
αιτίες των χρηµατοοικονοµικών κρίσεων. Οι αιτίες αυτές εντοπίζονται στη σηµαντική 
αναδιανοµή του εισοδήµατος και στην διεύρυνση των ιδιωτικών ασφαλιστικών 
ταµείων: 
 
- Οι πολιτικές για µια πιο δίκαιη διανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου πρέπει 
να ανεξαρτητοποιηθούν από την πίεση που θέτει το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. 
Ενώ µια πολιτική αύξησης των µισθών αποτελεί βασικά πρόκληση για τα συνδικάτα, 
µία τέτοια αναδιανοµή από τα πάνω προς τα κάτω µπορεί να οργανωθεί από τις 
κυβερνήσεις µέσω της θέσπισης αξιοπρεπών κατώτατων µισθών και εισοδηµάτων και 
µέσω µιας πιο ισχυρής φορολόγησης των κερδών του κεφαλαίου, των εταιρικών 
κερδών και των υψηλών εισοδηµάτων. 
- Η σταθερή επέκταση των ιδιωτικών ασφαλιστικών ταµείων και η µετάβαση σε 
πολλές χώρες από τα δηµόσια αναδιανεµητικά συστήµατα στα κεφαλαιοποιητικά 
είναι ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για τη συσσώρευση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, που προσβλέπουν στο κέρδος. 
∆εδοµένου ότι τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία είναι λιγότερο αξιόπιστα, 
προσφέρουν περιορισµένες υπηρεσίες και κοστίζουν περισσότερο σε σχέση µε το 
αναδιανεµητικό σύστηµα, η επέκτασή τους πρέπει να ανακοπεί.  Η εποπτεία των 
υφιστάµενων κεφαλαιοποιητικών συστηµάτων πρέπει να γίνει αυστηρότερη. Πιο 
συγκεκριµένα, πρέπει να απορριφθούν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής για τη 
χαλάρωση των κανόνων, που αφορούν στις επενδύσεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών 
ταµείων  και για την απαίτηση τα κράτη-µέλη να συµµορφωθούν σχετικά. Αντιθέτως, 
είναι αναγκαίο οι κανόνες για τα ασφαλιστικά ταµεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να 
αναδιαµορφωθούν έτσι ώστε να απαγορευθούν οι επικίνδυνες χρηµατοοικονοµικές 
επενδύσεις. 
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- Τέλος, το «κύµα» των ιδιωτικοποιήσεων των τραπεζών τη δεκαετία του ’90 έχει 
δηµιουργήσει ανταγωνισµό χωρίς ξεκάθαρους κανόνες και έχει συνεπώς συµβάλει 
στην χρηµατοοικονοµική ανισορροπία. Άρα, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί µία 
ορισµένοι δηµόσιοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί  µε δηµοκρατική διακυβέρνηση 
και σαφείς οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 
 
3.2 Πολιτική πλήρους απασχόλησης, αλληλεγγύης και  βιωσιµότητας 
 
3.2.1 Εναλλακτική στην κυριαρχία της αγοράς πολιτική - Ισχυρές και 
δηµοκρατικές, δηµόσιες υπηρεσίες 
 
Η ώθηση απορρύθµισης σήµερα δεν µπορεί να διακοπεί ή να ανατραπεί µέσω του 
στοχασµού και της αυτοκριτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των περισσοτέρων 
κρατών-µελών. Η συνεχιζόµενη και αυξανόµενη επίγνωση και αντίσταση είναι 
αναγκαία προκειµένου να διατηρηθεί και να ενεργοποιηθεί εκ νέου η έµφαση στα 
ουσιώδη ζητήµατα, να προωθηθεί η δηµόσια συµµετοχή και να εκσυγχρονιστεί και 
εκδηµοκρατιστεί η οργάνωση των δηµόσιων υπηρεσιών στην Ε.Ε.. Η εµπειρία δείχνει 
ότι τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και κινήσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές 
προϋποθέσεις επιτυχίας. Αλλά είναι επίσης αναγκαίο να αναπτυχθούν δράσεις και 
εναλλακτικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρεις προσεγγίσεις είναι πιθανές: 
συγκεκριµένες κλαδικές ρυθµίσεις, ένα γενικό πλαίσιο οδηγίας και µία νέα 
θεµελίωση των δηµόσιων υπηρεσιών, που θα λειτουργούν εκτός του ανταγωνιστικού 
πλαισίου. 
 
Συγκεκριµένες κλαδικές ρυθµίσεις. Ακολουθούν την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για δικτυακές υπηρεσίες (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 
αέριο, σιδηροδροµικές µεταφορές, κτλ.), για τις οποίες η ευρωπαϊκή απελευθέρωση 
των αγορών έχει συνοδευτεί από τη διαµόρφωση και καθιέρωση «οικουµενικών 
υποχρεώσεων» µέσω της εθνικής ή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Για τους ήδη 
απελευθερωµένους τοµείς, αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει  να γίνουν αυστηρότερες. 
Ωστόσο, η εµπειρία των δικτυακών υπηρεσιών δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική, και 
οι σχετικές προοπτικές ακόµα λιγότερο ενθαρρυντικές. Με την αυξανόµενη δύναµη 
και κυριαρχία των χρηµατοοικονοµικών επενδυτών, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για 
τους ιδιωτικοποιηµένους οργανισµούς να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά  µε την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών. Συνεπώς,  δεν προτείνεται η επέκταση 
των ευρωπαϊκών ρυθµίσεων σε νέους δικτυακούς τοµείς. Η εναλλακτική  προσέγγιση 
είναι η δηµοκρατική αναδιοργάνωση του τοµέα δηµόσιων δικτυακών υπηρεσιών. Για 
τους άλλους τοµείς, όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, η ερώτηση είναι κατά πόσο τέτοιες ρυθµίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίες και πόσο πρέπει να εµβαθύνουν. Οι υπηρεσίες 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και οι κοινωνικές υπηρεσίες ανήκουν στο ευρύ 
φάσµα των βασικών υπηρεσιών, που παρέχονται και καταναλώνονται σε τοπικό 
επίπεδο. Αντί για την εισαγωγή του ανταγωνισµού στον τοµέα της 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (και αυτό ισχύει και για άλλες κοινωνικές 
υπηρεσίες) η ευρωπαϊκή δράση πρέπει να αναπτυχθεί σε τέσσερα επίπεδα: 
 
- Το πρώτο και πλέον σηµαντικό επίπεδο είναι η προώθηση επαρκούς και υψηλής 
ποιοτικά ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια. 
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Είναι αναγκαίο να οριστούν κατώτατα επίπεδα (π.χ. αριθµός γιατρών ανά 10.000 
άτοµα) και να  δοθεί βοήθεια από την Ε.Ε. για την επίτευξή τους. 
-  Ένα δεύτερο όραµα θα ήταν να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι µίας χώρας-µέλους Α, 
οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα Β και χρειάζονται (περιστασιακή ή νοσοκοµειακή) 
ιατροφαρµακευτική θεραπεία στη χώρα όπου βρίσκονται, να λαµβάνουν τη θεραπεία 
αυτή µε τους όρους που αντιστοιχούν στη χώρα προέλευσής τους. 
-  Μια τρίτη προοπτική είναι η στενή συνεργασία όµορων  περιφερειών. 
- Μια τέταρτη ευρωπαϊκή δραστηριότητα αναφορικά µε την ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη είναι η επέκταση των ήδη υπαρχόντων Ευρωπαϊκών Κέντρων Αναφοράς 
για τη θεραπεία πολύ σπάνιων παθήσεων και η εγγύηση για ίση πρόσβαση από όλους 
τους πολίτες  της Ε.Ε. σε αυτές.  Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται και η δηµιουργία 
κοινών ευρωπαϊκών ιατρικών ερευνητικών κέντρων. 

 
Παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες που σχετίζονται µε το πρώτο 
σηµείο  είναι απούσες και ότι η υλοποίησή τους είναι αναγκαία, ο συντονισµός στα 
σηµεία 2, 3 και 4 πραγµατοποιείται στη βάση της ρύθµισης της Ε.Ε. υπ’ αρ. 
883/2004, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί και να βελτιωθεί. Το ουσιαστικό σηµείο 
εδώ είναι ότι η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη δεν είναι ζήτηµα της εσωτερικής 
αγοράς (όπου επικρατεί ο ανταγωνισµός), αλλά µία υπηρεσία που αυτή καθαυτή έχει 
ιδιαίτερη αξία.   
 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο - Οδηγία  για υπηρεσίες γενικού (οικονοµικού) ενδιαφέροντος. 
Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος των Συνδικάτων και άλλες κοινωνικές οµάδες έχουν ζητήσει 
την εφαρµογή οδηγίας συνολικής πλαισίωσης των υπηρεσιών γενικού (οικονοµικού) 
ενδιαφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος των Συνδικάτων έχει επίσης ξεκινήσει την 
άνοιξη του 2007 µια «καµπάνια για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προσβάσιµες από 
όλους».  
 
Η λογική πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι καλοδεχούµενη και θα πρέπει να 
υποστηριχθεί σηµαντικά. Περιέχει την προοπτική για τη µετατόπιση των ρυθµιστικών 
απαιτήσεων προς την ποιότητα των υπηρεσιών και των συνθηκών απασχόλησης. 
Εδώ, η «συµφιλίωση» µεταξύ του δηµόσιου συµφέροντος και της εσωτερικής αγοράς 
φαίνεται εφικτή σε κάποιο βαθµό – αν και κάτω από την υπάρχουσα νοµοθεσία 
δίδεται σαφής προτεραιότητα στην τελευταία.  
 
Προβλήµατα προκύπτουν όταν έχουµε να κάνουµε µε µη οικονοµικού χαρακτήρα 
υπηρεσίες, όπως είναι οι κοινωνικές και οι υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης. Το υπάρχον Σύµφωνο δεν περιλαµβάνει όρους για την παροχή 
υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος,  άλλα µόνο για υπηρεσίες γενικού οικονοµικού 
ενδιαφέροντος. Οι διαπραγµατεύσεις για τη Μεταρρυθµιστική Συνθήκη απέτυχαν να 
διορθώσουν αυτή την ακατάλληλη και προκατειληµµένη προσέγγιση. Συνεπώς η 
προσπάθεια ενσωµάτωσης των δηµοσίων υπηρεσιών στην υφιστάµενη Ευρωπαϊκή  
Συνθήκη (και στη αναθεωρηµένη εκδοχή της) είναι πάντα υπό την απειλή να 
«αιχµαλωτιστούν» και να υποταχτούν στους κανόνες της πρόσβασης και του 
ανταγωνισµού της εσωτερικής αγοράς.  Η απειλή αυτή ενισχύεται µέσω της 
δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. 
 
Οι δηµόσιες υπηρεσίες ως νέος πυλώνας της Ε.Ε. Προκειµένου να δοθεί στις 
δηµόσιες υπηρεσίες µία πιο ισχυρή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο χωρίς 
αυτές να υποταχτούν στην κυριαρχία της αγοράς και στους κανόνες ανταγωνισµού 
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φαίνεται συνεπώς αναγκαίο να τις καθιερώσουµε ως γνήσιο πυλώνα µε το δικό του 
ειδικό βάρος,  ισότιµο προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, την αγορά και τον 
ανταγωνισµό. Η πιο ουσιαστική προοπτική θα ήταν οι δηµόσιες υπηρεσίες να 
εξαιρεθούν από τους κανόνες της αγοράς και του ανταγωνισµού και να υπαχθούν 
στους «κανόνες για τις δηµόσιες υπηρεσίες» –οικονοµικές και µη οικονοµικές, οι 
οποίες µπορούν να ορισθούν από  τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις σε όλα τα 
(εθνικά, περιφερειακά, τοπικά) επίπεδα.  Παρά το γεγονός ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες 
ουσιαστικά αποτελούν ζήτηµα ρυθµίσεων των κρατών-µελών,   υπάρχει άφθονος 
χώρος για µια ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία είναι αναγκαία για  την αποφυγή  της 
εθνικής αποµόνωσης και τον εθνικισµό,  καθώς και για την αξιοποίηση των 
κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών δυνατοτήτων της ηπείρου. 
 
Μια τέτοια ευρωπαϊκή προοπτική περιλαµβάνει: 
 
- Την προωθηµένη και βελτιωµένη διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των 
υφιστάµενων δοµών για τις δηµόσιες υπηρεσίες.  Το σχετικό µοντέλο είναι εκείνο της 
υπάρχουσας συνεργασίας στις υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 
- Την καθιέρωση συγκεκριµένων κατώτατων επιπέδων για δηµόσιες υπηρεσίες, 
συγκεκριµένες κοινωνικές υπηρεσίες, στρατηγικές ενάντια στη φτώχεια, ασφαλιστικά 
συστήµατα, εκπαίδευση κτλ..  Αυτό θα µπορούσε να υποστηριχθεί µε την παροχή 
χρηµατικής βοήθειας στα κράτη-µέλη για την επίτευξη αυτών των επιπέδων. 
- Την εφαρµογή µεγάλων ευρωπαϊκών έργων για την εκπαίδευση, την έρευνα και τις 
υποδοµές, οι οποίες θα χρηµατοδοτούνται από τα κράτη-µέλη, τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισµό και ευρωπαϊκά οµόλογα.    
     
3.2.2 Περισσότερο  ενεργή χρήση µακροοικονοµικών εργαλείων 
 
Η οικονοµία της Ε.Ε. συνολικά, καθώς και οι οικονοµίες των περισσοτέρων κρατών-
µελών, εξαρτώνται σηµαντικά από την εγχώρια ζήτηση. Εάν αυτή είναι ανεπαρκής, 
δεν µπορεί να υπάρχει προσδοκία για οικονοµική βελτίωση. Αυτό το απλό γεγονός 
φαίνεται να διαφεύγει από αυτούς που χαράσσουν πολιτική στην Ε.Ε. . ∆εν πρόκειται 
όµως για µία απλή παράλειψη, αλλά για ζήτηµα πολιτικής εστίασης. Ειδικότερα, το 
µερίδιο των µισθών στο συνολικό προϊόν µειώνεται, ενώ αυτό των κερδών αυξάνεται. 
Ητοι, µία αδύναµη, σε αντίθεση µε µια ισχυρή, αγορά εργασίας προτιµάται από τις 
πολιτικές ελίτ της Ε.Ε.  
 
Η οµάδα των Ευρωπαίων Οικονοµολόγων για την Εναλλακτική Πολιτική  έχει από 
µακρόν επιχειρηµατολογήσει υπέρ της λήψης µέτρων µακροοικονοµικής πολιτικής, 
που προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση. Αυτά τα µέτρα 
περιλαµβάνουν τις ακόλουθες κατευθύνσεις και προτάσεις. 
 
- Η νοµισµατική πολιτική πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά και να είναι 

στενά συνδεδεµένη µε το συνολικό πλαίσιο της οικονοµικής και κοινωνικής 
πολιτικής, ενώ παράλληλα οφείλει να είναι δηµοκρατικά υπόλογη. Στην 
υπάρχουσα κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να µειώσει τα 
επιτόκια, προκειµένου να προωθήσει τις παραγωγικές επενδύσεις και την 
απασχόληση, ενώ παράλληλα, πρέπει να προωθήσει ένα αυστηρότερο πλαίσιο 
εποπτείας των χρηµατοοικονοµικών θεσµών, για να αποτρέψει κερδοσκοπικές 
και επικίνδυνες χρηµατοοικονοµικές συµπεριφορές. 
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- Η Ε.Ε. θα πρέπει να δεχτεί την προοπτική µιας πολιτικής για τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες (για την οποία το Συµβούλιο έχει την τελική ευθύνη) 
ως εργαλείο διαχείρισης για την αντιµετώπιση µε σαφέστερο τρόπο των 
παγκόσµιων µακροοικονοµικών ανισορροπιών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 
ισχυρή υπερτίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου κα εποµένως και έναντι του 
κινεζικού νοµίσµατος (renmimbi). Αν και τα µονόπλευρα βήµατα θα πρέπει να 
θεωρούνται ως λύσεις ύστατης ανάγκης και προς το παρόν δεν ενδείκνυνται, η 
Ε.Ε. πρέπει να καταβάλει µεγάλες προσπάθειες για να επιτύχει διακανονισµούς 
συνεργασίας µε την Κίνα και τις Η.Π.Α., ώστε να φέρει τις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες σε ευθυγράµµιση µε τις βασικές οικονοµικές σχέσεις.  

 
- Οι αυστηροί αριθµητικοί κανόνες που καθορίζουν τη δηµοσιονοµική 

πολιτική στα 27 κράτη-µέλη πρέπει να καταργηθούν. Η δηµοσιονοµική πολιτική 
χρειάζεται να προσαρµόζεται και να εξυπηρετεί τους στόχους της οικονοµικής 
και κοινωνικής πολιτικής και όχι το αντίστροφο.  Κάτω από τις τρέχουσες 
συνθήκες, αυτό απαιτεί µία µετάβαση από την τοποθέτηση του χρέους και της 
µείωσης των ελλειµµάτων ως µείζονες πολιτικές προτεραιότητες προς µία 
επεκτατική πολιτική, για την αντιστάθµιση των αρνητικών επιδράσεων της 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Τα κράτη-µέλη πρέπει 
να ενθαρρυνθούν για την αναβάθµιση των δηµόσιων, επενδυτικών τους 
προγραµµάτων, που στοχεύουν σε µια καλύτερη υποδοµή, στην οικολογική 
αναβάθµιση, σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και σε εκπαίδευση ανάλογα µε 
τις συγκεκριµένες ανάγκες τους. Αυτά τα προγράµµατα θα πρέπει να 
συµπληρωθούν από συντονισµένα, ευρωπαϊκά έργα έρευνας, ανάπτυξης και 
υποδοµών.  

 
- Ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να επανακτήσει το ρόλο του ως εγγυητής της 

κοινωνικής ευηµερίας και της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Είναι αναγκαίο 
να αναβαθµιστεί, να εκσυγχρονιστεί και να ανασχηµατιστεί µε διαφανή και 
δηµοκρατικό τρόπο. Η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από οικονοµικό ζήτηµα. Είναι το συστατικό στοιχείο που διατηρεί 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες ενωµένες και απαραίτητος πυλώνας για το συχνά 
επικαλούµενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Κάτω από τις υπάρχουσες 
περιστάσεις, η Ε.Ε. πρέπει να αποφύγει πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση 
των δηµοσίων υπηρεσιών και την ένταξή τους στην εσωτερική αγορά και στο 
πλαίσιο του ανταγωνισµού. 

 
- Προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η ώθηση προς µια βιώσιµη ανάπτυξη και 

ισχυρές δηµόσιες υπηρεσίες, η Ε.Ε. θα πρέπει από τη µία πλευρά να θέσει ένα 
τέλος στο φορολογικό ανταγωνισµό, αναπτύσσοντας µια κοινή φορολογική 
βάση και ένα ελάχιστο ποσοστό φόρου επί των εταιρικών κερδών (40% γενικά 
και 30% για τις φτωχότερες χώρες), τα εισοδηµατικά µερίσµατα και τα κέρδη 
κεφαλαίου.  Από την άλλη πλευρά, η αναγκαία αύξηση του προϋπολογισµού της 
Ε.Ε. πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µέσω ενός προοδευτικού φόρου στη βάση του 
ανά κεφαλήν Α.Ε.Π. και µέσω της φορολόγησης των συναλλαγών, που 
λαµβάνουν χώρα στις χρηµαταγορές.  Προσωρινές, επί πλέον δαπάνες για την 
αποφυγή κρίσεων και την χρηµατοδότηση µακροχρόνιων έργων να 
χρηµατοδοτούνται µέσω δανείων.  Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά τα δάνεια 
πρέπει να χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
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- Ένα αναµφισβήτητο εργαλείο για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης 
είναι η µείωση του ατοµικού χρόνου εργασίας. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να 
συµπεριληφθεί στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 
και η εφαρµογή του να οργανωθεί µε διαφορετικές µορφές σύµφωνα µε τις 
παραδόσεις και τις προτεραιότητες των κρατών-µελών. Παράλληλα, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι η µείωση του χρόνου εργασίας δε θα οδηγήσει σε 
επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών και των κοινωνικών επιδοµάτων. 

 
-  Η κοινωνική πολιτική χρειάζεται να αναβαθµιστεί και να συµπεριληφθεί στο 

συνολικό πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε αυτοτελώς, χωρίς να υποτάσσεται σε 
άκαµπτους κανόνες, όπως αυτούς που θέτει το Σύµφωνο Σταθερότητας και η 
ΕΚΤ. Η κοινωνική πολιτική έχει επίσης ρόλο στο συνολικό µίγµα 
µακροοικονοµικής πολιτικής, δεδοµένου ότι παρέχει προς τα πιο αδύναµα µέλη 
της κοινωνίας τα απαραίτητα µέσα για τη διαβίωσή τους και συνεπώς 
υποστηρίζει την ιδιωτική κατανάλωση, που αποτελεί βασικό συστατικό της 
συνολικής ζήτησης. Οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες πρέπει να 
σταµατήσουν και οι δαπάνες για την καταπολέµηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού να αυξηθούν.  

 
- Οι εµπορικές σχέσεις της Ε.Ε. µε τον υπόλοιπο κόσµο και κυρίως µε τις 

φτωχότερες χώρες χρειάζεται να βασιστούν στην αµοιβαία εκτίµηση για την  
ακεραιότητα και την ευηµερία όλων των συµµετεχόντων.  Αυτές οι σχέσεις 
πρέπει να είναι ισότιµες και φιλικές προς την ανάπτυξη, όπως αναλύεται 
παρακάτω (βλέπε µέρος 3.3).         

 
3.2.3 Τερµατισµός της «ευέλικτης εκµετάλλευσης» - Προώθηση της πλήρους 
απασχόλησης και της «καλής εργασίας» 
 
Καλούµε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να εγκαταλείψει την ατζέντα της «ευέλικτης 
εκµετάλλευσης» (flexploitation) και να στραφεί προς εκείνη της «καλής εργασίας», η 
οποία αναφέρεται στα συµπεράσµατα του ανεπίσηµου Συµβουλίου των Υπουργών 
Εργασίας, που πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2007, όπου «καλή εργασία σηµαίνει 
εργασιακά δικαιώµατα και συµµετοχή, δίκαιοι µισθοί, προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας της εργασίας,  όπως επίσης και οργάνωση της εργασίας µε τρόπο φιλικό προς 
την οικογένεια. Οι καλές και δίκαιες εργασιακές συνθήκες, καθώς και η κοινωνική 
προστασία είναι απολύτως απαραίτητα για την αποδοχή της Ε.Ε. από τους πολίτες». 
Εµείς καλωσορίζουµε αυτή την προσέγγιση και προτείνουµε τη διεύρυνσή της.  
 
Η ατζέντα της «καλής εργασίας» θα πρέπει να περιλάβει τα κατώτατα επίπεδα 
εργασίας, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και, προχωρώντας 
πέρα από αυτά, να στοχεύει στην κοινωνική βιωσιµότητα σε όλους τους τοµείς. 
Απαιτείται η διαµόρφωση εργασιακών συνθηκών µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται  η 
βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης.  Οι προληπτικοί και συµµετοχικοί 
κανόνες ασφαλείας στην εργασία δηλαδή δηµιουργούν ένα περιβάλλον, που επιτρέπει 
στους εργαζόµενους να παραµένουν υγιείς µέχρι τη συνταξιοδότησή τους και πέρα 
από αυτήν. Επιπλέον, η ατζέντα της «καλής εργασίας» οφείλει να στοχεύει στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων των εργαζοµένων στη βάση 
βελτιωµένων δικαιωµάτων συµµετοχής και εκπαίδευσης, περισσότερης κατάρτισης 
και δια βίου µάθησης µε τρόπο που να ενισχύεται η συλλογική διαµόρφωση 
δικαιωµάτων.  
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Αυτή η ατζέντα στοχεύει στην υπεράσπιση και ανανέωση της πρότυπης εργασιακής 
σχέσης, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε ίσα εργασιακά δικαιώµατα, στην υψηλή 
προστασία της απασχόλησης,  στη θεσµοθέτηση του δικαιώµατος στην απεργία, στη 
συλλογική δράση και διαπραγµάτευση, στο υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας 
και αξιοπρεπούς αµοιβής και  στην πλήρη απασχόληση.  Επίσης περιλαµβάνει τη 
θεσµοθέτηση κανόνων για τη µερική απασχόληση, έτσι ώστε µόνο αυτή η 
τεκµηριωµένη και κοινωνικά προστατευόµενη µερική απασχόληση (15-25 ώρες 
εβδοµαδιαίως)  να προσφέρεται σε όσους το επιθυµούν. 
 
Η «καλή εργασία» προϋποθέτει κατάλληλες αµοιβές («µισθό διαβίωσης»). Συνεπώς, 
η Ε.Ε. και τα κράτη-µέλη πρέπει να καταργήσουν όλες τις µορφές επισφαλούς 
απασχόλησης, αφαιρώντας τα υπάρχοντα κίνητρα (επιδόµατα, απαλλαγές από φόρους 
και κοινωνικές εισφορές)  για οριακές, ευέλικτες µορφές απασχόλησης ή για 
απασχόληση σε χαµηλόµισθους κλάδους. Για το σκοπό αυτό θα µπορούσε να 
καθιερωθεί ένα σύστηµα προοδευτικά αυξανόµενων κοινωνικών εισφορών (ή φόρων) 
για τους εργοδότες, σύµφωνα µε την αρχή: «όσο χαµηλότερη η θέση απασχόλησης 
(σύντοµος χρόνος, περιορισµένες προοπτικές, υψηλός κίνδυνος), τόσο υψηλότερες οι 
κοινωνικές εισφορές».   
 
Λαµβάνοντας υπόψη την αυξηµένη κινητικότητα της εργασίας ως αποτέλεσµα της 
ελεύθερης παροχής προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, η ανάγκη για 
µια Ευρωπαϊκή πολιτική κατώτατων µισθών είναι επείγουσα. Στόχος της 
συγκεκριµένης πολιτικής είναι να σταµατήσει την επέκταση του φαινοµένου µισθών, 
που αντιστοιχούν στο επίπεδο της  φτώχειας, όπως επίσης και να αποτρέψει την 
απειλή του µισθολογικού ντάµπιγκ µεταξύ των χωρών, φαινόµενο στο οποίο ο 
χαµηλόµισθος τοµέας της οικονοµίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος.  
 
Μία Ευρωπαϊκή πολιτική κατώτατων µισθών θα δηµιουργούσε επίσης συνθήκες 
περιορισµού των µισθολογικών διαφοροποιήσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών και 
βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. Τέλος, όσον αφορά 
τη µακροοικονοµική της επίδραση, µία Ευρωπαϊκή πολιτική κατώτατων µισθών θα 
συνέβαλε σηµαντικά στη σταθεροποίηση της ιδιωτικής ζήτησης και θα λειτουργούσε 
ως ένα ανάχωµα στις αποπληθωριστικές τάσεις. Προτείνουµε η Ε.Ε. να ζητήσει από 
τα κράτη-µέλη τη θέσπιση εθνικών κατώτατων µισθών, που αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στο 60% του µέσου µισθού.    
 
Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη για την οργάνωση του χρόνου και της µορφής 
εργασίας µε τρόπο ώστε η απασχόληση να συµφιλιώνεται µε την προσωπική ζωή 
γυναικών και ανδρών. Το τελευταίο προϋποθέτει τη δέσµευση για ένα νέο επίπεδο 
ευρωπαϊκού χρόνου εργασίας, που θα στοχεύει σε λιγότερο χρόνο εργασίας πλήρους 
απασχόλησης για όλους. Η Ε.Ε. πρέπει να θέσει ένα σαφές όριο ανώτατου χρόνου της  
εργασιακής εβδοµάδας, το οποίο θα έδινε κίνητρο στα κράτη-µέλη για τη µείωση του 
χρόνου απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο (σε πρώτο επίπεδο χρειάζεται να υπάρξει µια 
µετακίνηση από τον υπάρχοντα κανόνα των 48 ωρών ανά εβδοµάδα στις 40 ώρες, 
καταργώντας όλες τις υπάρχουσες εξαιρέσεις και παραθυράκια  στην τρέχουσα 
Ευρωπαϊκή οδηγία για το χρόνο εργασίας).  
 
Αναφορικά µε τη διαµάχη για την αναθεώρηση της οδηγίας για τον ευρωπαϊκό χρόνο 
εργασίας, επιµένουµε σε τρία αιτήµατα: 
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- να απαγορευθεί πλήρως οποιαδήποτε εξαίρεση από το ανώτατο εβδοµαδιαίο χρόνο 
εργασίας, όπως αυτός ορίζεται από την οδηγία 
- ο νόµος του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου να εφαρµοστεί πλήρως και να ενσωµατωθεί 
στην οδηγία (ο χρόνος αναµονής για κλήση από τον εργοδότη που αναλώνεται στο 
χώρο εργασίας πρέπει να θεωρείται ως χρόνος εργασίας.  Μετά τη λήξη της βάρδιας, 
πρέπει να δίδεται χρόνος ξεκούρασης ως αντιστάθµισµα) 
- κάθε παρέκκλιση από το επίπεδο της προστασίας σύµφωνα µε την υπάρχουσα 
οδηγία δε επιτρέπεται (αυτό κυρίως αφορά στους ευέλικτους ετήσιους 
διακανονισµούς των ωρών εργασίας, στον ανενεργή χρόνο αναµονής για κλήση από 
τον εργοδότη κτλ.).          
 
3.2.4 Ελάχιστα όρια και ευρωπαϊκές µεταβιβάσεις πόρων - Πολιτική ενάντια στη 
φτώχεια 
 
Η επιµονή και η αύξηση της φτώχειας στην Ε.Ε., παρά τη σχετικά ευνοϊκή συνολική 
οικονοµική µεγέθυνση,  αποτελεί σκάνδαλο, το οποίο πρέπει να αναχθεί σε υψηλής 
προτεραιότητας πρόκληση. Φυσικά ο σηµαντικότερος τρόπος για την αντιµετώπιση 
της µαζικής ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού είναι η δηµιουργία 
αξιοπρεπών και καλά αµειβοµένων θέσεων εργασίας, παράλληλα µε την παροχή 
υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και κατάλληλων ορίων για την εξασφάλιση  
ελάχιστου εισοδήµατος σε όλα τα επίπεδα. 
 
Αυτό σηµαίνει ότι µακροχρόνια, µία µακροοικονοµική στρατηγική πλήρους 
απασχόλησης, µέσω των δηµοσίων επενδύσεων, της µείωσης του χρόνου εργασίας 
και της επέκτασης της δηµόσιας απασχόλησης, είναι η αναµφισβήτητη βάση, στην 
οποία πρέπει να στηριχθεί η καταπολέµηση της φτώχειας στην Ε.Ε. Μια τέτοια 
στρατηγική πρέπει να κατευθυνθεί, εκτός από τη δηµιουργία πολλών θέσεων 
εργασίας, και στην ποιότητα της εργασίας.  Η πρόσφατη αύξηση των επισφαλών 
θέσεων εργασίας µε χαµηλή αµοιβή, έλλειψη εργασιακής προστασίας, µη εθελοντικά 
συµβόλαια µερικής απασχόλησης, κτλ. είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση των 
εργαζοµένων - φτωχών σε περιβάλλον οικονοµικής µεγέθυνσης.  
 
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέµηση της φτώχειας πρέπει να επεκταθεί πέρα 
από καταγραφές, διακηρύξεις και εκκλήσεις. Η αβεβαιότητα στις εργασιακές σχέσεις 
χρειάζεται να περιοριστεί.  Επίσης πρέπει να καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια για την  
ένταξη στο εργατικό δυναµικό εκείνων που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας 
(µετανάστες, µόνοι γονείς, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µακροχρόνια άνεργοι) και για  
την αναγκαία φροντίδα για τα παιδιά, τους αρρώστους και τους ηλικιωµένους, 
συνδυάζοντας την πολιτική απασχόλησης µε εκείνη της περίθαλψης.  
 
Η πολιτική βούληση για την εξάλειψη της φτώχειας πρέπει να περιληφθεί στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση (στρατηγική της 
Λισαβόνας) και συνεπώς στις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής, που προσδιορίζουν 
αυτή τη στρατηγική. Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. πρέπει να ορίσει κατώτατα επίπεδα στις 
εργασιακές σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού κατώτατων µισθών, 
προστασίας της εργασίας, µέγιστου χρόνου εργασίας και άλλων σχετικών ζητηµάτων, 
όπως επίσης και ελάχιστα όρια κοινωνικού εισοδήµατος και πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτά τα επίπεδα θα είναι διαφορετικά για 
διαφορετικές χώρες, ανάλογα µε το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης.  
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Υπάρχει σχεδόν γενική συµφωνία ότι το υψηλό επίπεδο της παιδικής φτώχειας 
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., 
καταστρέφοντας την ποιότητα ήθους και το οικονοµικό και κοινωνικό µέλλον της 
κοινωνίας. Παράλληλα, η εµπειρία κρατών-µελών, όπως η Σουηδία και η ∆ανία, έχει 
δείξει ότι είναι εφικτό να διατηρηθεί η παιδική φτώχεια σε ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο. 
Πέρα από τη σύνταξη εκθέσεων, η Ε.Ε. οφείλει να θέσει ως σηµαντικό στόχο για 
κάθε µέλος-κράτος την εµφανή µείωση του ποσοστού της παιδικής φτώχειας, να 
καθορίσει κατώτατα επίπεδα και να εισάγει µηχανισµούς  διαβούλευσης, 
υποστήριξης και επιβολής ποινών σχετικά µε την επίτευξη αυτού του στόχου. Ένας 
τέτοιος µηχανισµός επίβλεψης και ενίσχυσης της πολιτικής για την εξάλειψη της 
παιδικής φτώχειας, καθώς και για την καταπολέµηση της φτώχειας γενικότερα, είναι 
πολύ πιο ουσιαστικά από το συντονιστικό µηχανισµό, που έχει επιβάλει το Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  
 
Το υψηλό ποσοστό φτώχειας των ηλικιωµένων αποτελεί επίσης ζήτηµα ειδικής 
αναφοράς και δράσης για την Ε.Ε.. Ένα αποτελεσµατικό µέτρο εναντία στη φτώχεια 
των ηλικιωµένων είναι η εισαγωγή µιας ελάχιστης εγγυηµένης σύνταξης για εκείνους, 
των οποίων οι αµοιβές τους στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου ήταν τόσο 
χαµηλές, ώστε οι συντάξεις τους να είναι ανεπαρκείς για την αποτροπή της φτώχειας. 
Οι αναγκαίοι πόροι µπορούν να προέλθουν κατά ένα µέρος από το δηµόσιο 
προϋπολογισµό και τα αναδιανεµητικά συστήµατα. Στα κεφαλαιοποιητικά 
συστήµατα, θα πρέπει να προκύψουν από τις εισφορές των ιδιωτικών ασφαλιστικών 
ταµείων.  
 
Πέρα από τα πιο πάνω µέτρα, η Ε.Ε. πρέπει να απαιτήσει από τα κράτη-µέλη να 
ενισχύσουν τα µέτρα πολιτικής ενάντια στη φτώχεια και να εξασφαλίσουν τους 
απαραίτητους πόρους για µια ανεξάρτητη ζωή ατόµων και νοικοκυριών. Το ελάχιστο 
επίπεδο δε θα πρέπει να είναι χαµηλότερο από το 60% του µέσου ατοµικού ή 
οικογενειακού εισοδήµατος και θα πρέπει να συγκλίνει ανοδικά. Τα κατώτατα 
επίπεδα δε σχετίζονται µόνο µε εισοδηµατικές και χρηµατικές εισφορές, αλλά 
αντανακλούν επίσης αναγκαίες δαπάνες, όπως για στέγαση και τροφή. Η  πρόσβαση 
σε ευρεία γκάµα κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, από τις οποίες πολλές 
φορές αποκλείονται άτοµα που αντιµετωπίζουν πρόβληµα φτώχειας, πρέπει να είναι 
ελεύθερη. Η πρόσβαση σε νερό, ενέργεια κτλ. πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται. 
 
Η προτεραιότητα στα µέτρα πολιτικής ενάντια στη φτώχεια πρέπει να αναφέρεται στο 
συνολικό οικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης, µε το 
οποίο δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση.  Από τη στιγµή που τα περισσότερα από τα 
µέτρα για την καταπολέµηση της φτώχειας πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από τα 
κράτη-µέλη, τα τελευταία είναι αναγκαίο να διαµορφώσουν αναλόγως το δηµόσιο 
προϋπολογισµό τους και να λάβουν µέτρα κατά του φορολογικού ανταγωνισµού. 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι εκείνες οι χώρες της Ε.Ε., που έχουν τα πιο χαµηλά ποσοστά 
φτώχειας, έχουν ταυτόχρονα το υψηλότερο µερίδιο φορολογούµενου εισοδήµατος. Η 
µάχη κατά της φτώχειας µπορεί να νικηθεί, αλλά, παρ’ όλο που δεν είναι 
αποκλειστικά θέµα πόρων, κοστίζει. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν αυτό το 
γεγονός και να αυξήσουν ανάλογα τη χρηµατοδότηση για την καταπολέµηση της 
φτώχειας. 
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Η πολιτική ενάντια στη φτώχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο δε θα πρέπει να αποτελείται 
αποκλειστικά από πρωτοβουλίες, που ενθαρρύνουν και προτρέπουν τα κράτη-µέλη να 
λάβουν µέτρα. Θεωρούµε ότι η Ε.Ε. πρέπει και µπορεί να αποτρέψει τις 
καταστροφικές συνέπειες της φτώχειας στα άτοµα και στην κοινωνία µέσω 
χρηµατικών µεταβιβάσεων. Συνεπώς επαναλαµβάνουµε την πρότασή µας η Ε.Ε. να 
δίδει το ποσό των 20 ευρώ σε καθένα από τα 80 εκατοµµύρια φτωχούς ανθρώπους 
της Ένωσης και αυτό το ποσό να αυξάνεται κατά 10 ευρώ ετησίως έως ότου φτάσει 
το επίπεδο των 50 ευρώ. Το κόστος ανέρχεται σε 17,3 εκατοµµύρια ευρώ τον πρώτο 
χρόνο. Προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί αυτή η δαπάνη, καθώς και τα αυξηµένα 
ποσά τα επόµενα χρόνια, η αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού φαίνεται 
αναπόφευκτη. Μία τέτοια σχετικά µετριοπαθής µεταβίβαση πόρων θα βελτίωνε τις 
συνθήκες διαβίωσης των φτωχών στην Ε.Ε. µε απτό τρόπο, θα περιόριζε τον 
κοινωνικό αποκλεισµό και θα εξοµάλυνε τις αυξανόµενες αποκλίσεις µέσα στην 
Ένωση. Επίσης, θα γινόταν αντιληπτό ότι η Ε.Ε. δεν αποτελεί δηµιούργηµα της 
πολιτικής και οικονοµικής ελίτ, αλλά αντίθετα αποσκοπεί στην ευηµερία όλων.  
 
3.2.5  Στο επίκεντρο η εξοικονόµηση ενέργειας και οι ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας – Πολιτική για το κλίµα και την ενέργεια 
 
Μια εναλλακτική εσωτερική στρατηγική στο πεδίο της πολιτικής για την ενέργεια και 
το κλίµα της Ε.Ε. και των κρατών µελών της, µπορεί να ξεκινήσει µε δύο 
προτεραιότητες: µια φιλόδοξη προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
εξασφαλίζοντας έτσι τα πλεονεκτήµατα του πρωτοπόρου και αντιµετώπιση της 
πρόκλησης της εξοικονόµησης ενέργειας χωρίς τη µείωση του βιοτικού επιπέδου (βλ. 
Υπόµνηµα των Ευρωπαίων Οικονοµολόγων, 2006). Η µακροχρόνια προοπτική είναι 
η µείωση των απαιτούµενων εισροών ενέργειας για την ικανοποίηση των ανθρώπινων 
αναγκών και η πλήρης παραγωγή αυτών των εισροών από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, ιδιαίτερα την ηλιακή ενέργεια. 
 
Μια βελτίωση του Ευρωπαϊκού συστήµατος εµπορίας εκποµπών είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα προγράµµατα αναδάσωσης στην Ευρώπη 
είναι επίσης χρήσιµα για την εξασφάλιση πρόσθετου χρόνου για την εφαρµογή µιας 
τέτοιας στρατηγικής. Τα εναλλακτικά µέτρα πολιτικής στο εσωτερικό της ΕΕ πρέπει 
να συνοδευτούν από αντίστοιχη µετατόπιση προς µια στρατηγική συνεργασίας, 
ειδικότερα µε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (µαζί µε τη Ρωσία και την περιφέρεια 
της Κασπίας) και της Αφρικής. 
 
Πάνω στη βάση αυτή, µια τριµερής στρατηγική µπορεί να αναπτυχθεί λεπτοµερώς 
και να εφαρµοστεί εντός της Ε.Ε., η οποία θα συνδυάζει την εξοικονόµηση ενέργειας 
µα µια µετάβαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ένα βελτιωµένο Ευρωπαϊκό 
σύστηµα εµπορίας εκποµπών.  Η εξοικονόµηση ενέργειας θα µπορούσε να ξεκινήσει 
µε τις εξής προδιαγραφές. 
 
- Αποφυγή της άσκοπης µετακίνησης (µε την αλλαγή του αστικού σχεδιασµού για τη 
δηµιουργία πόλεων χωρίς αυτοκίνητα, ιδιαίτερα µε την αντιµετώπιση των αναγκών 
µετακίνησης σε σχέση µε το φύλο, ώστε να αποφευχθεί η χρήση ιδιωτικών 
αυτοκινήτων και µε την αύξηση του κόστους µεταφοράς, ώστε να αποτραπεί η 
µετακίνηση που λαµβάνει χώρα πάνω στη βάση οριακών διαφορών τιµών). 
- Μεταστροφή σε τρόπους µετακίνησης µικρότερης έντασης ενέργειας (επενδυτικά 
προγράµµατα για τη µεταφορά φορτίων µέσω των σιδηροδρόµων  ή ακτοπλοϊκά, 
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περιορισµός της κίνησης και της ταχύτητας των αυτοκινήτων στις αστικές περιοχές 
και γενικότερα µείωση της µέσης ταχύτητας και του βάρους των οχηµάτων, ώστε να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα της ενέργειας και να µειωθεί η εκποµπή αερίων 
θερµοκηπίου). 
- Αποφυγή της ενεργειακής σπατάλης (συστήµατα διανοµής, λειτουργία σε 
κατάσταση αναµονής, εξάλειψη παλαιότερων συσκευών που σπαταλούν ενέργεια). 
- Επιτάχυνση της εισαγωγής οικιστικών κτιρίων χαµηλής ενέργειας (επενδυτικά 
προγράµµατα υποστήριξης και φορολογικά κίνητρα, µε κύριο στόχο την αναβάθµιση 
των κτιρίων σε υψηλό πρότυπο (π.χ. της Ζυρίχης). 
- Επιτάχυνση της εισαγωγής συσκευών χαµηλότερης ενέργειας στη βιοµηχανία και τα 
νοικοκυριά (προγράµµατα R&D, φορολογικά κίνητρα, προσέγγιση πρωτοπόρου). 
 
Η µετάβαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µπορούσε να επιταχυνθεί µε τους 
εξής τρόπους. 
 
- Την υποστήριξη της εισαγωγής ανανεώσιµων πηγών ενεργειών κατά  
προτεραιότητα σε όλες τις δηµόσιες προµήθειες (δεσµεύοντας όλες τις δηµόσιες 
υπηρεσίες σε κλιµατικούς και ενεργειακούς στόχους, µε ποιοτικά κριτήρια ιδιαίτερα 
για τη βιοµάζα) και τη δηµιουργία άµεσων κινήτρων για την παραγωγή και χρήση 
των αντίστοιχων ενεργειακών διασυνδέσεων (δηµόσια επενδυτικά προγράµµατα και 
φορολογικά προνόµια για την εισαγωγή στοιχείων ενός νέου ενεργειακού 
συστήµατος, που βασίζεται σε πραγµατικά ανανεώσιµες πηγές ενέργειας), 
- Τη δηµιουργία φορολογικών προνοµίων (συνδυασµένη φορολογία εκποµπής CO2 
και κατανάλωσης ενέργειας, µειωµένος ΦΠΑ για προϊόντα µε πολύ υψηλή 
αποδοτικότητα ενέργειας και πολύ χαµηλές εκποµπές ρύπων) και την εισαγωγή 
επιδοτήσεων (ειδικότερα µε την υποστήριξη της εισαγωγής πραγµατικά ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, την εξασφάλιση τιµών για την παροχή ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές για µια µεταβατική περίοδο) για την παραγωγή και χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, 
- την επιβολή φορολογικών αντικινήτρων στις ορυκτές πηγές ενέργειας. 
 
Το Ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας αδειών εκποµπών πρέπει να εφαρµοστεί 
αυστηρότερα ως εξής.  
 
- Με τη δηµοπράτηση αδειών και τη µείωση των ανώτατων ορίων. 
- Με πολύ φιλόδοξους στόχους µείωσης και την αυτόµατη µείωση των 
επιτρεπόµενων ποσοτήτων σε ετήσια βάση, 
- Με αυστηρό περιορισµό στο εµπόριο εντός της Ε.Ε. και στο εµπόριο µε χώρες µε 
παρόµοια συστήµατα και µηχανισµούς επιβολής και επίβλεψης (όπως η Καλιφόρνια), 
κλείνοντας όλες τις πιθανές διεξόδους προς τη µετατόπιση των µειώσεων στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, 
- Με την αυστηρή επίβλεψη από µια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ενέργειας, ικανή να 
ελέγχει αποτελεσµατικά την εφαρµογή των στόχων  και – αν χρειαστεί – να επιβάλει 
πρόσθετους όρους. 
 
Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνοδευτούν από προγράµµατα που εγγυώνται την 
παροχή των βασικών ενεργειακών αναγκών για όλους τους κατοίκους της Ε.Ε., ώστε 
να αποφευχθούν οι παρενέργειες της κοινωνικής αναστάτωσης ή πόλωσης. 
Προκειµένου να αποφευχθεί ο αποκλεισµός των νέων κρατών µελών από µια τέτοια 
κοινή στρατηγική, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν ειδικά 
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προγράµµατα για την αύξηση της ικανότητάς τους για ενεργειακή αυτάρκεια, που να 
είναι συµβατή µε µια στρατηγική βιώσιµης παραγωγής ενέργειας, προκειµένου να 
υπερβούν την εξάρτησή τους  από την πυρηνική ενέργεια και το λιγνίτη και να 
ενισχύσουν τη δυνατότητά τους για εξοικονόµηση ενέργειας και επέκταση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
 
Μια τέτοια στρατηγική προσέγγιση προϋποθέτει την ένταξη της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την ενέργεια και το κλίµα στη Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης της ΕΕ 
(βλ. Υπόµνηµα των Ευρωπαίων Οικονοµολόγων, 2006). 
 
3.3  ∆ίκαιες εµπορικές σχέσεις, αναπτυξιακή βοήθεια και ειρήνη – Παγκόσµιες 
προοπτικές για την ΕΕ 
 
Ο βασικός στόχος µιας εναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η 
προώθηση µιας θεµελιώδους µετάβασης προς ένα µοντέλο βιώσιµης παγκόσµιας 
ανάπτυξης, στο οποίο η καταπολέµηση της µαζικής φτώχειας στις αναπτυσσόµενες 
χώρες θα έχει την υψηλότερη προτεραιότητα και όπου οι διεθνείς σχέσεις θα 
χαρακτηρίζονται από τη µακροχρόνια συνεργασία, στη βάση των αµοιβαίων 
συµφερόντων και της ειρηνικής επίλυσης τυχόν διαφορών. Οι ακόλουθες 
συγκεκριµένες προτάσεις στοχεύουν στην εξυπηρέτηση αυτού του στόχου. 
 
Εµπόριο.  Προκειµένου να µειωθεί η ευπάθεια της Ευρώπης σε τυχόν οικονοµική 
ύφεση των ΗΠΑ, η ΕΕ οφείλει να αναδιαµορφώσει το µείγµα µακροοικονοµικής 
πολιτικής της, έτσι ώστε να τονώσει την εσωτερική ζήτηση. Αυτό θα εξυπηρετούσε, 
όχι µόνο τη σταθεροποίηση της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, αλλά επίσης 
θα συνέβαλε στην εξάλειψη των παγκόσµιων µακροοικονοµικών ανισορροπιών µε 
τρόπο που να αποκλείει µια σφοδρή κρίση του συστήµατος. 
 
Η Ε.Ε. θα πρέπει να αναθεωρήσει σχετικά την επιθετική της στρατηγική του διµερούς 
εµπορίου, ιδιαίτερα ως προς τις αναδυόµενες και τις αναπτυσσόµενες χώρες. 
Ειδικότερα, η Ε.Ε. οφείλει  να µετατοπιστεί προς την αντίληψη του δίκαιου εµπορίου. 
Οι αντιφατικοί στόχοι της εµπορικής και της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να 
αντιµετωπιστούν υπολογίζοντας ρητά τον κοινωνικό, και µάλιστα σε σχέση µε το 
φύλο, αντίκτυπο στις αναπτυσσόµενες χώρες. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα. 
 
- Οι Αξιολογήσεις των Επιπτώσεων στη Βιωσιµότητα της Εµπορικής Πολιτικής της 
Ε.Ε.  πρέπει να περιλαµβάνουν ρητά ένα σύστηµα δεικτών, που εκτιµούν τον 
κοινωνικό αντίκτυπο της εµπορικής πολιτικής, µε ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις 
του εµπορίου αναφορικά µε το φύλο, στο βαθµό που το εµπόριο επηρεάζει τόσο τη 
µισθωτή όσο και την απλήρωτη εργασία. 
- Όλες οι προϋποθέσεις που επιφέρουν σοβαρό περιορισµό στη διαµόρφωση εθνικής 
πολιτικής στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες πρέπει να αποσυρθούν. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για την απελευθέρωση των όρων επένδυσης, το άνοιγµα των αγορών στις 
υπηρεσίες και τις κρατικές προµήθειες και την προστασία των δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
- Οι εµπορικές σχέσεις µε τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες θα πρέπει να 
διακατέχονται από την αρχή της µη-αµοιβαιότητας. Το φάσµα της «ειδικής και 
διαφοροποιηµένης µεταχείρισης» έχει περιοριστεί και τώρα αφορά µόνο στην 
εξαίρεση ενός µικρού αριθµού προϊόντων από τις δασµολογικές µειώσεις και την 



 48

παροχή µεγαλύτερων µεταβατικών περιόδων για την εφαρµογή της πρόσβασης στην 
ελεύθερη αγορά. Ετσι, κατανέµεται το κόστος προσαρµογής της απελευθέρωσης 
εµπορίου σε µεγαλύτερη χρονική περίοδο, αλλά δεν προωθείται η βιώσιµη ανάπτυξη 
των χωρών αυτών.  Η ΕΕ πρέπει να αναζητήσει ένα τρόπο διατήρησης της µη-
αµοιβαιότητας στην εµπορική πολιτική µε τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες σε µια de 
facto βάση, ακόµα και αν αυτό δεν είναι τυπικά συµβατό µε το νόµο του ΠΟΕ. 
- Συγκεκριµένα µέτρα που ενισχύουν τη δυνατότητα των χωρών να πληρούν 
οικουµενικά, ανθρώπινα δικαιώµατα και να προάγουν ελάχιστα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά κριτήρια, θα πρέπει να εισαχθούν στις διµερείς εµπορικές συµφωνίες. Ένα 
πρώτο βήµα έγινε µε την πρόσφατη µεταρρύθµιση του νέου Γενικευµένου 
Συστήµατος Προτιµήσεων της Ε.Ε., που επιτρέπει την αφορολόγητη πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές αγορές για συγκεκριµένες χώρες, που έχουν επικυρώσει διεθνείς 
συµβάσεις για τα ανθρώπινα και εργατικά δικαιώµατα, τη διακυβέρνηση και την 
περιβαλλοντική προστασία. Ένα πιο αναπτυγµένο σύστηµα θα διευκόλυνε την 
µετάβαση σε µια προσέγγιση που πληροί τα ελάχιστα όρια. Ένα πρόσθετο βήµα θα 
ήταν η καθιέρωση ενός κατάλληλου συστήµατος επίβλεψης και ελέγχου, το οποίο, σε 
περίπτωση παραβίασης, θα παρέχει ένα θεσµοποιηµένο µηχανισµό προσφυγής και 
διαµεσολάβησης, αλλά το οποίο, σε περίπτωση συνεχών και σοβαρών παραβιάσεων, 
θα περιέχει τη δυνατότητα εµπορικών κυρώσεων. 
- Το χρονοδιάγραµµα των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στην Ε.Ε. και τις χώρες της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) θα πρέπει να παραταθεί, διότι 
είναι απίθανο να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγµατεύσεις µέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2008. Ενώ συνεχίζονται αυτές οι διαπραγµατεύσεις, η Ε.Ε. πρέπει να συνεχίσει να 
χορηγεί στις χώρες ΑΚΕ τις εµπορικές προτιµήσεις, που καθορίστηκαν το 2000 µε 
τους όρους της «Συµφωνίας Κοτονού». 
- Γενικότερα, οι διµερείς συµφωνίες όπως οι Συµφωνίες Οικονοµικής Συνεργασίας, 
που χωρίζουν τις χώρες σε οµάδες κατά περιφέρεια, θα πρέπει να εγκαταλειφθούν 
υπέρ των πολυµερών συµφωνιών, στις οποίες καθιερώνεται µια κοινή βάση 
διαπραγµάτευσης των σχέσεων µε όλες τις εµπλεκόµενες χώρες. 
 
Τραπεζικές και χρηµατοπιστωτικές αγορές.  Η επίπτωση της κρίσης των 
ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ στην Ευρώπη ανέδειξε τη 
διεθνοποίηση των τραπεζικών και χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η ευπάθεια του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε µια τέτοια κρίση αντικατοπτρίζει την υπερβολική 
απορύθµιση, που έχει επέλθει ως αποτέλεσµα της επίµονης πίεσης από τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι εναλλακτικές προτάσεις ενάντια στην υπαγωγή των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών στα συµφέροντα των χρηµατοπιστωτικών επενδυτών 
πρέπει να στοχεύουν στα ακόλουθα. 
 
- Οι κίνδυνοι της χρηµατοπιστωτικής επένδυσης θα πρέπει να ελέγχονται µέσω, για 
παράδειγµα, του περιορισµού της µόχλευσης των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
(private equity funds) και των κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου (hedge funds)· της 
εισαγωγής υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την επένδυση των τραπεζών σε 
ιδιωτικά κεφάλαια και σε κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου· και της απαγόρευσης ή 
του αυστηρού περιορισµού της τιτλοποίησης και πώλησης τραπεζικών δανείων. 
- Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να προστατευτούν από τους 
κινδύνους της χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Σε περίπτωση που τα συστήµατα αυτά δεν 
είναι δηµόσια αναδιανεµητικά συστήµατα, αλλά κεφαλαιοποιητικά, οι σχετικές 
επενδύσεις θα πρέπει να διαχωριστούν αυστηρά από τους επενδυτικούς τίτλους 
υψηλού ρίσκου. Στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία δεν θα πρέπει να 
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επιτρέπεται να επενδύουν σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και σε κεφάλαια 
αντιστάθµισης κινδύνου. 
- Οι εργαζόµενοι και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προστατευτούν από την 
εκµετάλλευση και τη λεηλασία τους από βραχυπρόθεσµους επενδυτές. Αυτό µπορεί 
να γίνει µε τη σύνδεση των δικαιωµάτων ψήφου µε µια ελάχιστη περίοδο κατοχής 
των µετοχών (για παράδειγµα, ένα έτος) και µε την ενίσχυση των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων στη διοίκηση της επιχείρησης. 
- Θα πρέπει να ενισχυθούν οι πηγές δηµόσιας χρηµατοδότησης, ιδιαίτερα για τις 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 
- Οι δηµόσιες επενδυτικές τράπεζες θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την 
υποστήριξη και εφαρµογή των εθνικών και ευρωπαϊκών κατευθύνσεων οικονοµικής 
πολιτικής, που βασίζονται στο δηµόσιο διάλογο και στις δηµοκρατικές πολιτικές 
αποφάσεις. Επίσης, θα πρέπει να περιοριστεί η συµµετοχή τους σε υψηλού ρίσκου 
διεθνείς χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές. Οι δηµόσιες τράπεζες δεν πρέπει να είναι 
παγκόσµιες επενδυτικές τράπεζες ή αγοραπωλητές µετοχών. 
 
Ο καθοριστικότερος παράγοντας για µια βιώσιµη εναλλακτική προσέγγιση στις 
ευρωπαϊκές χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι η εφαρµογή νοµισµατικής, 
δηµοσιονοµικής και φορολογικής πολιτικής, που προωθεί την απασχόληση και 
αποτρέπει τη συσσώρευση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, για τα 
οποία δεν υπάρχουν ευκαιρίες παραγωγικής επένδυσης. 
 
Το Ευρώ.  Η τρέχουσα διεθνής νοµισµατική κατάσταση ευνοεί τα ιδιωτικά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ειδικότερα τις µεγάλες τράπεζες, οι οποίες έχουν 
αποκοµίσει κέρδη από το µεγάλο όγκο των συναλλαγών ξένου νοµίσµατος και τα 
προϊόντα αντιστάθµισης της αστάθειας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η 
αβεβαιότητα που συνδέεται µε την αστάθεια των συναλλαγµατικών ισοτιµιών έχει 
αρνητική επίπτωση στο εµπόριο και τις επενδύσεις, όχι µόνο για την ευρωπαϊκή 
οικονοµία, αλλά και για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα κύρια σηµεία µιας 
ευρωπαϊκής νοµισµατικής πολιτικής περιλαµβάνουν τα ακόλουθα. 
 
- Το Συµβούλιο Υπουργών θα πρέπει να αναλάβει σοβαρά την ευθύνη διαµόρφωσης 
της συναλλαγµατικής πολιτικής και να σταµατήσει να κρύβεται πίσω από την 
αντίληψη ότι η διαµόρφωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας από την αγορά θα έχει το 
καλύτερο αποτέλεσµα. 
- Πρέπει να υπάρξει συντονισµένη παρέµβαση στις αγορές νοµισµάτων, ώστε να 
τιµωρηθούν οι ιδιώτες αγοραπωλητές και να καταδειχθεί ότι  η κερδοσκοπία ενέχει 
κινδύνους.  
- Ως ένα επείγον ζήτηµα, η Ε.Ε. πρέπει να πιέσει για την καθιέρωση κοινά αποδεκτών 
ορίων, εντός των οποίων θα περιοριστεί η διακύµανση των βασικών 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
- Η Ε.Ε. θα πρέπει να αναζητήσει στήριξη για τη δηµιουργία ενός νέου, διεθνούς 
νοµισµατικού συστήµατος, που θα βασίζεται σε ένα πραγµατικά διεθνές αποθεµατικό 
νόµισµα. 
 
Βιωσιµότητα.  Ένας βασικός στρατηγικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. 
θα πρέπει να είναι η συµβολή στην προστασία του παγκόσµιου κλίµατος και 
ιδιαίτερα στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Ο στόχος αυτός θα 
πρέπει να επιτευχθεί από τη µια πλευρά, µέσω διεθνών διαπραγµατεύσεων 
στοχεύοντας σε δεσµευτικές διεθνείς υποχρεώσεις και από την άλλη, µέσω της 
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διεθνούς βοήθειας στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µεθόδων 
εξοικονόµησης ενέργειας. Κλειδί για την επιτυχία θα είναι να πειστούν οι ΗΠΑ και η 
Κίνα για την αναγκαιότητα ενός µακροπρόθεσµου στόχου σταθεροποίησης και µιας 
παγκόσµιας µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου γύρω στο 50% µέχρι το 
έτος 2050.  
Για τις ταχύτατα εκβιοµηχανιζόµενες χώρες, ο στόχος των Ευρωπαίων 
διαπραγµατευτών θα πρέπει να είναι η επίτευξη δεσµευτικών υποχρεώσεων για 
µειώσεις εκποµπών, χωρίς να τίθεται σταθερό ανώτατο όριο εκποµπών ανά χώρα, 
αλλά αντίθετα ανά τοµέα, όπως ο χάλυβας και το τσιµέντο.  
 
Ένας πρόσθετος στόχος θα πρέπει να είναι ότι µέχρι το 2020 ποσοστό τουλάχιστον 
30% της παραγόµενης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πήγες, κάτι που 
προϋποθέτει την ανάπτυξη και διάχυση τεχνολογιών φιλικών προς το κλίµα και την 
εξοικονόµηση ενέργειας.  
 
Οι λιγότερο αναπτυγµένες χώρες δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε υποχρεώσεις 
µείωσης ή περιορισµού, αλλά θα πρέπει να λάβουν βοήθεια για την κάλυψη των  
ενεργειακών τους αναγκών µέσω ανανεώσιµων πηγών και την προσαρµογή τους στη 
κλιµατική αλλαγή. 
 
Αυτές οι εναλλακτικές στρατηγικές µε επίκεντρο το περιβάλλον µπορούν να 
επεκταθούν στην πολιτική ενέργειας γενικά, καθώς  και στην εµπορική πολιτική µε 
τους ακόλουθους τρόπους. 
 
- Τη δηµιουργία και διεύρυνση µιας «συµµαχίας των προθύµων» για την ανάπτυξη 
πραγµατικά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και στρατηγικών εξοικονόµησης 
ενέργειας (αποδοτικότητα και επάρκεια)· 
- Τη διαπραγµάτευση µακροχρόνιων κοινών στρατηγικών αναφορικά µε το κλίµα και 
την ενέργεια και την ανταλλαγή τεχνολογίας µε τις µεγάλες αναδυόµενες χώρες 
(Κίνα, Ινδία, Νότια Αφρική, Βραζιλία), όπως επίσης και µε οµάδες συνεργαζόµενων 
χωρών (ΑΚΕ)· 
- Την πρόοδο του κατά θέµα διαλόγου µεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών ΟΠΕΚ σε µια 
διαδικασία εποικοδοµητικής συµµετοχής σε όλες τις διαστάσεις της παγκόσµιας 
πολιτικής για την ενέργεια και το κλίµα· 
- Τη συνεργασία της στρατηγικής για την ενέργεια µε εκείνη για το κλίµα εντός της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθιστώντας το υποχρεωτικό κεφάλαιο σε κάθε 
διαπραγµάτευση στις Συµφωνίες Γειτονίας. 
 
Ανάπτυξη.  Η πολιτική της Ε.Ε. θα πρέπει να διαπνέεται από µια µακρόπνοη 
στρατηγική εκ µέρους των πλούσιων, αναπτυγµένων χωρών, οι οποίες περιορίζουν τα 
βραχυπρόθεσµα κέρδη τους ώστε να αντιµετωπιστεί το διευρυνόµενο χάσµα µεταξύ 
πλούσιων και φτωχών σε παγκόσµια κλίµακα. Η βασική αρχή της αναπτυξιακής 
συνεργασίας θα πρέπει να είναι µια σαφής αναγνώριση του δικαιώµατος κάθε χώρας 
να καθορίζει το δικό της µοντέλο ανάπτυξης. Ειδικότερα, η Ε.Ε. δεν θα πρέπει να 
θέτει όρους συναφείς µε την ιδεολογία της και τα συµφέροντα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, αντί για τα συµφέροντα των ίδιων των αναπτυσσόµενων χωρών. Για το 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποστηριχτούν οι ακόλουθες πολιτικές: 
 
- Η βοήθεια πρέπει να είναι πολυµερής. Σήµερα, τα προγράµµατα της Ε.Ε. 
χαρακτηρίζονται τόσο από πολυµερή όσο και από διµερή βοήθεια. Η µελλοντική 
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επέκταση της βοήθειας θα πρέπει να προσανατολιστεί κυρίως στην ενίσχυση του 
πολυµερούς στοιχείου. 
- Η βοήθεια δεν πρέπει να δίνεται υπό προϋποθέσεις. Παρά τις συζητήσεις που 
φτάνουν πίσω στη δεκαετία του 1960, οι τρέχουσες ρυθµίσεις δεν καλύπτουν τη 
διµερή βοήθεια των Κρατών Μελών. Ήρθε η ώρα να αποδεσµευτεί απολύτως κάθε 
διµερής και πολυµερής βοήθεια από την υποχρέωση αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 
από τη χώρα δωρητή. 
- Η Ε.Ε. πρέπει να πιέσει για την τροποποίηση των κανονισµών του ΠΟΕ ώστε να 
καθιερωθούν εκ νέου οι µη-αµοιβαίες προτιµήσεις για τις χώρες ΑΚΕ. Οι εµπορικές 
συµφωνίες να επιτρέπουν στις χώρες ΑΚΕ να προστατεύουν τις εγχώριες και 
περιφερειακές αγορές τους ώστε να διευκολυνθεί η υποστήριξη των «νηπιακών 
βιοµηχανιών». 
- Η Κοινή Αγροτική Πολιτική θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να επιτρέπει πλήρη και 
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της Ε.Ε. για τα αγροτικά προϊόντα των χωρών ΑΚΕ.  
 
Ασφάλεια.  Η βασική αρχή της πολιτικής της Ε.Ε. πρέπει να είναι η υποστήριξη της 
ενίσχυσης των Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) και ο εκδηµοκρατισµός των δοµών λήψης 
αποφάσεων του Οργανισµού. Ένας από τους κύριους στόχους των Ηνωµένων Εθνών 
είναι η εξασφάλιση του οικουµενικού σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
των θεµελιωδών ελευθεριών σε όλο τον κόσµο. Σε σχέση µε αυτό, λίγα ζητήµατα 
είναι µεγαλύτερης σηµασίας από τη µάχη ενάντια στην ατιµωρησία και την πάλη για 
ειρήνη και δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα στις συγκρούσεις του 
σηµερινού κόσµου. Η δηµιουργία από τον ΟΗΕ το 1998 ενός µόνιµου ∆ιεθνούς 
Ποινικού ∆ικαστηρίου (∆Π∆) αποτελεί εποµένως ένα αποφασιστικό βήµα προς τα 
εµπρός. Η Ε.Ε. οφείλει να ασκήσει πίεση ώστε το ∆Π∆ να επεκταθεί και στις χώρες 
που δεν το έχουν αναγνωρίσει, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, που παραµένουν εκτός της 
δικαιοδοσίας του δικαστηρίου. 
 
3.4  Ένα δηµοκρατικό σύνταγµα για την Ε.Ε. 
 
Η «Μεταρρυθµιστική Συνθήκη» δεν προάγει την «οριστικότητα της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης». Ενθαρρύνει µια Ε.Ε. διαφορετικών ταχυτήτων και µεταβλητής 
γεωµετρίας, αλλά όχι την εµβάθυνση της ολοκλήρωσης στα κράτη µέλη της. Έτσι, 
παραµένει το φάσµα της µετά-Μάαστριχτ κρίσης νοµιµοποίησης σε σχέση µε την  
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό που κυριαρχεί είναι η συνεχής απελευθέρωση των 
δυνάµεων της αγοράς, σύµφωνα µε το νεοφιλελεύθερης έµπνευσης σχεδιασµό της 
πολιτικής της Συνθήκης, η οποία προωθεί τον ακόµα εντονότερο ανταγωνισµό στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ. 
 
Η οµάδα των Ευρωπαίων Οικονοµολόγοι για την Εναλλακτική Οικονοµική Πολιτική 
έχει αναφερθεί σε προηγούµενα µνηµόνιά της στην ανάγκη για ένα περιεκτικό 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την ισότητα 
και θα αγωνίζεται για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Έχουµε υπερασπιστεί την έννοια του 
«συντάγµατος», αλλά τονίσαµε ότι ένα κατάλληλο σύνταγµα µπορεί µόνο να 
διατυπώνει συγκεκριµένες βασικές αρχές της Ένωσης, θεµελιώδη δικαιώµατα και 
έναν αναλυτικό δηµοκρατικό σχεδιασµό των θεσµών και των διαδικασιών της.  
 
Ένα τέτοιο «σύνταγµα», που αφήνει χώρο για την δηµιουργία και την αλλαγή των 
πολιτικών πλειοψηφιών και προσανατολισµών για τη διαµόρφωση του οικονοµικού 
υποδείγµατος της Ένωσης, θα πρέπει να προάγει ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 
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µε τα ακόλουθα καίρια σηµεία, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο  ευρύ 
πολιτικού διαλόγου. 
 
- πλήρη απασχόληση µε αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και µε µισθούς επαρκείς 
για µια ανεξάρτητη ζωή, 
- την υπεράσπιση των δηµόσιων αγαθών και την παροχή υψηλής ποιότητας 
δηµοσίων υπηρεσιών και κοινωνικό-πολιτιστικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. 
Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να εξαιρεθούν από τους κανονισµούς για τον 
ανταγωνισµό, την εσωτερική αγορά, την κρατική βοήθεια και τις κρατικές 
προµήθειες. 
- κοινωνική πρόνοια ως εγγύηση ότι κανένας δεν θα εκτεθεί στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό, 
- κοινωνική ισότητα ως την απουσία της διάκρισης και των υπερβολικών ανισοτήτων 
στο εισόδηµα, τον πλούτο ή την πρόσβαση στα δηµόσια αγαθά και τις ευκαιρίες, 
- οικολογική βιωσιµότητα ως την προστασία της φυσικής βάσης της ατοµικής και 
κοινωνικής ζωής, 
- συνεργατικές και ισορροπηµένες διεθνείς σχέσεις και αποτελεσµατική 
αναπτυξιακή βοήθεια ως τις µακροχρόνιες προϋποθέσεις για ειρήνη και πολιτική 
σταθερότητα.      
 
Ένα σχέδιο συντάγµατος βασισµένο σε αυτές τις αρχές όφειλε, µετά από έναν ευρύ 
πολιτικό διάλογο σ’ ολόκληρη την Ένωση, να υποβληθεί σε δηµοκρατικό, 
πανευρωπαϊκό δηµοψήφισµα. Αντίθετα, οι λαοί της Ευρώπης δεν θα έχουν λόγο για 
το ελιτίστικο σχέδιο της Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης, ενάντια στο οποίο κατά την 
άποψή µας πρέπει να υπάρξει αντίσταση.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


