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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΕΕΠ)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο  
του 2002 βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 278/2002 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Ν ομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό φορέα που λειτουργεί εντός Πανεπιστημίου διατηρώντας 
ωστόσο ευρεία διοικητική και οικονομική αυτονομία. Το Εργαστήριο στοχεύει τόσο στην 
εξειδικευμένη μελέτη και διακλαδική προσέγγιση του φαινομένου της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
όσο και στην προώθηση του διαλόγου σε επιστημονική βάση. Συνεργάζεται με τα Εργαστήρια 
Μ ελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων, Μελέτης της Μ ετανάστευσης και της Διασποράς του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και με το Κέντρο Πολιτικής Έ ρευνας και Τεκμηρίωσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, συνδέεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Σπουδών και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
- Τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των εξελίξεων στον 
Ευρωπαϊκό χώρο.
- Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Τη συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επιμόρφωσης προσωπικού.
- Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας.
- Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης 
Υπεύθυνη Ερευνητικής και Διαχειριστικής Στήριξης Εργαστηρίου: Κλεοπάτρα Ματσουκά 

Επιστημονικό Συμβούλιο: Π. Κ. Ιωακειμίδης, Π. Καζάκός, Ν . Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης, Κ. 
Υφαντής, I. Υφαντόπουλος, Π. Βαρβαρούσης, Σ. Βέρνυ, Ε. Δούση, Ν . Κουτσιαράς.

Με το Εργαστήριο συνεργάζονται επίσης μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

ψ:
Μηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα
Εκδότης (κ’ Επιστημονικός Υπεύθυνος Δελτίου): Π. Κ. Ιωακειμίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης και Πολιτικής. Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα.

Συντακτική ομάδα: Δρ. Αννα Βαλλιανάτου (υπεύθυνη σύνταξης), Κλεοπάτρα Ματσουκά.
Σε αυτό το τεύχος συνεργάσθηκαν οι Αλεξία Αλεξανδροπούλου και Γιορίνα Μαράτση.
Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: 2103689535, newslettcr_cccp@pspa.uoa.gr
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Άννα Βαλλιανάτου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Η Συνθήκης της Λισαβόνας και η αναζήτηση πολιτικής βούλησης»

Μετά από μια μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων και επικυρώσεων, φαίνεται 
ότι έφτασε η ώρα της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η αδυναμία επικύρωσης 
της Συνταγματικής Συνθήκης και η μακροχρόνια (αλλά, όπως φαίνεται επιτυχής) 
διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας είχε οδηγήσει την Ε.Ε. σε ένα 
θεσμικό τέλμα από το 2005 μέχρι τώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ιδιαίτερα 
μετά και το δεύτερο πλήγμα που επέφερε στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης το 
αρνητικό αποτέλεσμα του Ιρλανδικού δημοψηφίσματος του 2008 (το πρώτο πλήγμα 
ήταν η απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης από τις Γαλλία και Ολλανδία το 2005), 
επικράτησε ένα κλίμα διαίρεσης μεταξύ των κρατών μελών, με την ανάδειξη εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων και διεκδικήσεων. Ακόμη και τώρα, η, κατ’ουσίαν, αντιευρωπάΐκή στάση 
του Προέδρου της Τσεχίας Vaclav Klaus στρέφει την προσοχή των πολιτών από το 
περιεχόμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας στις υπερβολικές εθνικές διεκδικήσεις ενός 
κράτους μέλους και στον ευρωσκεπτικισμό. Βαθύτερη αιτία αυτής της κατάστασης 
(όπως έχει, κατ’ επανάληψη, ειπωθεί) είναι η απουσία πολιτικής βούλησης από την 
πλευρά της πολιτικής ηγεσίας και η απουσία ενδιαφέροντος από την πλευρά των 
πολιτών, μετά την επίτευξη των δύο θεμελιωδών οραμάτων της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης: της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της διεύρυνσης του 
2004.

Παρ’όλ’αυτά, η κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ώθησε τη 
θεσμική μεταρρύθμιση. Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας 
διαθέτουν μεγάλη δυναμική. Αν και πρόκειται για μια τροποποιητική Συνθήκη που 
στερείται ενός μεγάλε πήβολου «περιτυλίγματος», η Συνθήκη της Λισαβόνας 
περιλαμβάνει τις σημαντικότερες καινοτομίες της Συνταγματικής Συνθήκης και μπορεί 
να καταστήσει την Ένωση (περισσότερο) αποτελεσματική και δημοκρατική. Όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Paavo Lipponen σε άρθρο του στους Financial Times 
(28/10/2009), η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει ουσιαστικά στην Ε.Ε. τη δυνατότητα να 
διαμορφώνει κοινές πολιτικές σε όλους τους τομείς και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τη 
δυνατότητα να λειτουργούν σύμφωνα με το πνεύμα της κοινοτικής μεθόδου. Η 
εκπροσώπηση της Ε.Ε. από τον νέο Ύπατο Εκπρόσωπο και όχι από τρεις διαφορετικούς 
φορείς (όπως συμβαίνει τώρα), η θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης που θα επικουρεί το έργο του Ύπατου Εκπροσώπου, η επέκταση της χρήσης της 
συναπόφασης και της ειδικής πλειοψηφίας (με την εφαρμογή της σε τομείς πολιτικής, 
όπως το άσυλο, η παράνομη μετανάστευση και η αστυνομική συνεργασία) αλλά και οι 
ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία διαμόρφωσης 
πολιτικής της Ε.Ε. αποτελούν ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που, εν δυνάμει, 
συμβάλλουν σε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν η ουσιαστική επίδραση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας στη λειτουργία της Ε.Ε. καθώς δεν μπορεί να προβλεφθεί πώς θα 
εφαρμοσθούν οι θεσμικές ρυθμίσεις της. Για παράδειγμα, ο ρόλος του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του νέου Ύπατου Εκπροσώπου θα υποβιβασθεί αν δεν 
αποφασίσει η ευρωπαϊκή élite να προσδώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτούς τους θεσμούς, 
προτείνοντας σε έμπειρους και χαρισματικούς πολιτικούς να αναλάβουν, ιδιαίτερα, την
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πρώτη θητεία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δε θα επιτύχει το στόχο της 
αν εμπλακεί σε διαμάχες με τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς ενώ η δυνατότητα που 
δίνεται στα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν στην διαδικασία διαμόρφωσης 
πολιτικής στην Ε.Ε. θα υπονομευτεί αν δεν αποφασίσουν τα ίδια να αξιοποιήσουν τις 
ρυθμίσεις της νέας Συνθήκης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι η τελευταία μεγάλη 
Συνθήκη αυτής της γενιάς, καθώς θα χρειαστούν είκοσι χρόνια για να απορροφήσει η 
Ε.Ε. τις ρυθμίσεις της, ενώ δεν έχουν μείνει εκκρεμότητες που θα καθιστούσαν 
απαραίτητη μια νέα θεσμική μεταρρύθμιση στο προσεχές μέλλον. Για να αξιοποιηθεί, 
όμως, η δυναμική της πρέπει να αναζητηθεί πολιτική βούληση, απαραίτητη σε όλα τα 
εγχειρήματα -σταθμούς της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

«ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ» 1

Η ανακοίνωση και η «Έκθεση 2009 
για τη βιωσιμότητα» η οποία τη 
συνοδεύει αξιολογούν τη βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της 
κρίσης.

Το περασμένο έτος, η 
δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε. είχε 
επικεντρωθεί με επιτυχία στην επιτακτική 
ανάγκη να βγει η οικονομία από την 
ύφεση. Η λήψη μέτρων κατά διακριτική 
ευχέρεια και συναφή φορολογικά κίνητρα 
περιόρισαν την πτωτική τάση της 
οικονομικής δραστηριότητας και 
συνέβαλαν στην πρόσφατη βελτίωση. 
Ωστόσο, αυτό οδήγησε επίσης σε 
επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών 
που, εκτός από τις προβλεπόμενες 
δημογραφικές εξελίξεις λαμβανομένης 
υπόψη της γήρανσης των πληθυσμών, 
καθιστά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών σημαντική 
πρόκληση, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών

1
http://ec.europa.eu/ellada/news/news/2009101
4_sustainability_el.htm

για την ανάκαμψη της οικονομίας». Οι 
κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίσουν να 
στηρίζουν την οικονομία και να 
αποφεύγουν να καταπνίγουν την
αναδυόμενη ανάκαμψη. Τώρα όμως ήρθε 
η στιγμή να αρχίσουν να καταρτίζουν 
στρατηγικές εξυγίανσης και να
αξιολογήσουν με ποιο τρόπο η κρίση 
επηρέασε τις συνθήκες βιωσιμότητάς 
τους.

«Η αντιμετώπιση της πρόκλησης 
της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών μας αποτελεί έναν 
από τους βασικούς καθοριστικούς 
παράγοντες της στρατηγικής μας για την 
έξοδο από την κρίση», δήλωσε ο 
Επίτροπος Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ κ. 
Joaquín Almunia. «Πρέπει να 
συνεχίσουμε να στηρίζουμε την 
ανάκαμψη, αλλά σε ένα πλαίσιο σοβαρής 
επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών, 
τα μέτρα για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης και τη στήριξη της ζήτησης 
μπορούν να αποφέρουν καρπούς μόνον 
εφόσον θεωρηθούν από τις αγορές και 
την κοινή γνώμη προσωρινά και 
συνεκτικά με την μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα. Χαράσσοντας σαφείς 
στρατηγικές για την περίοδο που θα 
ακολουθήσει την κρίση, θα ενισχύσουμε
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την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
στήριξης βραχυπρόθεσμα και θα 
δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια 
βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική 
ανάπτυξη στο μέλλον».

Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών αποτελεί 
μέλημα για όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά 
σε πολύ διαφορετικό βαθμό σε κάθε 
κράτος μέλος. Βάσει μιας σειράς 
λεπτομερών δεικτών και αναλύσεων 
ευαισθησίας, η ανακοίνωση και η τεχνική 
έκθεση προβαίνουν σε γενική αξιολόγηση 
των κινδύνων βιωσιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών που
αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη μέλη. 
Οι αποκλίσεις βιωσιμότητας
διευρύνθηκαν στις περισσότερες χώρες 
ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, και 
πολλές χώρες συγκαταλέγονται τώρα 
στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου 
μακροπρόθεσμα.

Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. έχουν 
σημειώσει πρόοδο την τελευταία 
δεκαετία όσον αφορά την αντιμετώπιση 
της πρόκλησης της γήρανσης του 
πληθυσμού, ακολουθώντας τη 
στρατηγική που καθόρισε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Στοκχόλμης το 2001. Το 
2007 είχαν επιτύχει την καλύτερη 
συνολική δημοσιονομική θέση επί 30 έτη, 
με έλλειμμα ύψους 0,8% για την ΕΕ 
συνολικά. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε σε 
πολλά κράτη μέλη το απαιτούμενο 
περιθώριο ελιγμών για τη στήριξη των 
οικονομιών τους κατά τη διάρκεια της 
κρίσης. Τα επίπεδα απασχόλησης 
αυξήθηκαν και για ορισμένες κατηγορίες 
εργαζομένων -  ιδίως τους μεγαλύτερους 
σε ηλικία εργαζόμενους και τις γυναίκες 
-  πέτυχαν τον στόχο που είχε καθοριστεί 
στη στρατηγική της Λισαβόνας. Οι 
μεταρρυθμίσεις των συντάξεων σε 
ορισμένες χώρες συνέβαλαν επίσης στη 
διατήρηση των συστημάτων
συνταξιοδότησης για τις μελλοντικές

γενεές, καθιστώντας τα παράλληλα 
περισσότερο βιώσιμα.

Ενώ η κρίση έχει ανατρέψει μέρος 
της προόδου αυτής, η στρατηγική που 
βασίζεται σε τρεις άξονες, δηλαδή τη 
μείωση του ελλείμματος και του 
δημόσιου χρέους, τις αυξήσεις των 
ποσοστών απασχόλησης και τις 
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, εξακολουθεί να 
ισχύει. Αλλά, ενώ αρχικά οι διαφορετικές 
αυτές συνιστώσες αποτελούσαν 
εναλλακτικές λύσεις από τις οποίες 
μπορούσαν να επιλέξουν οι χώρες, τώρα 
πλέον είναι απαραίτητα και τα τρία αυτά 
στοιχεία για τα περισσότερα κράτη της 
Ε.Ε.

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
αποτρέψουμε να καταστεί η ανεργία 
μόνιμη. Για τον λόγο αυτό είναι ζωικής 
σημασίας να συνεχιστούν η ευελιξία με 
ασφάλεια στην απασχόληση καθώς και 
άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
συνέβαλαν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης κατά το παρελθόν.

Είναι επίσης ανάγκη να αυξηθεί η 
πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης 
ανάλογα με το αυξανόμενο προσδόκιμο 
επιβίωσης. Πολλές χώρες πρόκειται να 
λάβουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. 
Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και με 
καλύτερη υγεία απ’ ό,τι κατά το 
παρελθόν. Εάν οι σημερινές πολιτικές δεν 
αλλάξουν, ο μέσος όρος ηλικίας κατά την 
οποία οι εργαζόμενοι θα εξέρχονται από 
την αγορά εργασίας στην ΕΕ θα αυξηθεί 
μόνο κατά ένα έτος -  από 62 στα 63 έτη -  
έως το 2060 (βλ. τις πραγματικές ηλικίες 
συνταξιοδότησης στη σελ. 60 της 
έκθεσης). Ωστόσο, το προσδόκιμο 
επιβίωσης στα 62 έτη αναμένεται να 
αυξηθεί κατά έξι έτη στη διάρκεια της 
ίδιας περιόδου, για να ανέλθει από 20,2 
έτη σε 26,2.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής 
τονίζει επίσης την ανάγκη να

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/2009101


6

4

προβλεφθούν μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της υγείας, ενώ είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 
οικονομικών για τη μείωση των μη 
παραγωγικών δαπανών και τη μεταφορά 
πόρων προς την παιδεία, την έρευνα και 
άλλους πολιτικούς στόχους (κοινωνικούς, 
περιβαλλοντικούς, υγείας). Η 
δημοσιονομική εξυγίανση μέσω της 
συγκέντρωσης πρόσθετων εσόδων, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να
λαμβάνει υπόψη κίνητρα, την
αποτελεσματικότητα και την
ανταγωνιστικότητα και να
επικεντρώνεται στα μέτρα τα οποία
προκαλούν τις λιγότερες στρεβλώσεις.

Η ανακοίνωση δείχνει ότι μια 
επιτυχής επεκτατική δημοσιονομική 
πολιτική για την αντιμετώπιση της 
ύφεσης δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Οι δημοσιονομικές στρατηγικές 
εξόδου από την κρίση οι οποίες 
αποσκοπούν στην επίτευξη φιλόδοξων 
και ρεαλιστικών στόχων μεσοπρόθεσμα 
πρέπει να καταρτιστούν τώρα και να 
εφαρμοστούν συντονισμένα το 
συντομότερο δυνατό μόλις επιβεβαιωθεί 
η ανάκαμψη λαμβάνοντας υπόψη την 
ειδική κατάσταση κάθε χώρας. Για τη 
στήριξη των απαιτούμενων
μεταρρυθμίσεων και την αύξηση της 
αξιοπιστίας της δημοσιονομικής 
προσαρμογής -  που θα επεκταθεί 
αναπόφευκτα σε ορισμένα έτη -  τα κράτη 
μέλη θα πρέπει ενδεχομένως να 
αναπτύξουν επίσης τα δικά τους 
δημοσιονομικά πλαίσια. Όσον αφορά το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους 
πρέπει να διαδραματίσει ιδιαίτερα 
κυρίαρχο και σαφή ρόλο στις διαδικασίες 
εποπτείας.

Η Ε.Ε. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ 
ΣΑΦΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ.

Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο (29/10/2009), οι ευρωπαίοι 
ηγέτες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια 
δοκιμασία της αξιοπιστίας της Ε.Ε. 
παγκοσμίως: πρέπει να επιβεβαιώσουν 
την οικονομική δέσμευσή τους 
αναφορικά με την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος. Η Σύνοδος 
λαμβάνει χώρα λίγες εβδομάδες πριν από 
τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, όπου θα 
πρέπει να επιτευχθεί μια παγκόσμια 
συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2012 -  
μετά, δηλαδή, τη λήξη της σημερινής 
Συμφωνίας του Κυότο. Σε εσωτερικό, 
όμως, επίπεδο, η Ε.Ε., ένας 
αυτοανακηρυσσόμενος περιβαλλοντικά 
ευαίσθητος φορέας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αγωνίζεται για την επίτευξη 
συμφωνίας, με τις συζητήσεις να φέρνουν 
σε σύγκρουση τα πλούσια με τα λιγότερο 
πλούσια κράτη μέλη, και τα κράτη της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με 
τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης.

Τα προκαταρκτικά
συμπεράσματα της Διάσκεψης της 
Κοπεγχάγης δείχνουν ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, στο σύνολό τους, 
θα πρέπει να πληρώσουν €100 δισ. 
ετησίως μέχρι το 2020 για την εφαρμογή 
των στρατηγικών περικοπής των αερίων 
του θερμοκηπίου- με το συνολικό επίπεδο 
της απαιτούμενης διεθνούς δημόσιας 
υποστήριξης να εκτιμάται στα €22- €50 
δισ. ετησίως, μέχρι το 2020. Αλλά δεν 
υπάρχει καμία αναφορά στο ποσό που θα 
πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
διεθνές κοινό ταμείο. Υπάρχει μια 
διαφορά τακτικής στις απόψεις των 
κυβερνήσεων σχετικά με το πότε θα 
πρέπει να αποκαλύψει η Ε.Ε. τις 
προθέσεις της. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο
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(Η.Β.), η Δανία και η Ολλανδία θέλουν 
να ξεκαθαρισθεί το συντομότερο το ύψος 
της χρηματοδότησης της Ε.Ε., η 
Γερμανία εμφανίζεται απρόθυμη να 
δώσει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία 
όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
και οι άλλοι δρώντες σιωπούν.

Οι συζητήσεις για την αλλαγή 
του κλίματος έχουν διαιρέσει τα κράτη- 
μέλη σχετικά με το ποια θα είναι η 
οικονομική συνεισφορά του καθενός. 
Προτού επιλυθεί αυτό το ζήτημα, 
σύμφωνα με διπλωμάτες, η Ε.Ε. δε θα 
μπορεί να ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο 
ποσό. Αυτή η διαίρεση αφορά στον 
καθορισμό του κριτηρίου που θα 
χρησιμοποιηθεί, αν, δηλαδή, θα είναι η 
κατανομή των οικονομικών
επιβαρύνσεων, ο πλούτος ενός έθνους 
(ΑΕΠ) ή το πόσο ρυπαίνει ο καθένας. Αν 
το κριτήριο που θα χρησιμοποιηθεί θα 
βασίζεται στο ΑΕΠ και όχι στο πόσο 
ρυπαίνει το κάθε κράτος μέλος η 
οικονομική επιβάρυνση για την Ευρώπη 
θα είναι τρεις φορές ακριβότερη. Από την 
άλλη πλευρά, εάν το κριτήριο που θα 
χρησιμοποιηθεί βασίζεται στις εκπομπές 
αερίων, τότε οι χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης θα έπρεπε να 
καταβάλουν ένα μεγάλο ποσό. Μια 
ομάδα εννέα νέων κρατών μελών, με 
επικεφαλής την Πολωνία, δεν αποδέχεται 
αυτήν την επιλογή και, μέχρι στιγμής, 
ούτε και κάποια άλλη λύση που θα 
συνθέτει τα δύο κριτήρια.

Επίσης υπάρχει μια διαφωνία για 
το τί πρέπει να γίνει με τις πιστώσεις της 
ρύπανσης που προκύπτουν από τη 
διαφορά των εκπομπών σε σχέση με τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο του ισχύοντος πρωτοκόλλου του

Κυότο. Γνωστές ανεπίσημα, ως «θερμός 
αέρας» και επίσημα ως Καθορισμένες 
Ποσοστιαίες Μονάδες (Assigned Amount 
Units-AAUs), τα νέα κράτη μέλη 
κατέχουν περίπου 2 δισ. ποσοτικές 
μονάδες. «Τις θεωρούν
διαπραγματεύσιμες», δήλωσε ένας 
διπλωμάτης της Ε.Ε., παραπέμποντας σε 
μελλοντικές χρηματοδοτικές δεσμεύσεις 
στον τομέα του περιβάλλοντος. Από την 
άλλη πλευρά, ορισμένες κυβερνήσεις 
θεωρούν ότι τα δάνεια αυτά θα πρέπει 
απλά να ξεχαστούν καθώς η Ευρώπη 
κοιτάζει μπροστά για να κάνει μια νέα 
ρύθμιση για την αλλαγή του κλίματος.

Το πώς αποφασίζει η Ε.Ε. να 
προχωρήσει στο θέμα των πιστώσεων 
παρακολουθείται από τη Ρωσία και την 
Ουκρανία, οι οποίες κατέχουν πολλές 
Καθορισμένες Ποσοστιαίες Μονάδες. 
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
δυσκολευθεί να προβεί σε συνολικές 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις κατά τη 
Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, αν δε 
συμφωνηθεί ένα παρόμοιο σύστημα για 
το εσωτερικό της. Επιπλέον, οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, που δηλώνουν 
ότι αναγκάζονται να πληρώνουν για τη 
ρύπανση που προκαλείται από τις 
πλούσιες χώρες, αναζητούν ένα σαφές 
πολιτικό μήνυμα από την Ε.Ε. πριν από 
τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης σχετικά με 
το μέγεθος της χρηματοδότησής της. 
Σύμφωνα με σχόλιο του Euobserver, οι 
θέσεις της Ε.Ε. μετά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο πρέπει να είναι απολύτως 
σαφείς. Ο,τιδήποτε άλλο θα είναι 
επιζήμιο.
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ΔΙΑΦΟΡΑ
Ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ε.Ε.
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του 
βιβλιοπωλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι γεγονός. Η σάρωση 12 
εκατομμυρίων σελίδων ολοκληρώθηκε 
και περισσότερες από 110.000 εκδόσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες 
μπορούμε να βρούμε στην ψηφιακή 
βιβλιοθήκη του βιβλιοπωλείου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατίθενται 
δωρεάν. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη, που 
εγκαινιάστηκε στην έκθεση βιβλίου της 
Φραγκφούρτης στις 16 Οκτωβρίου, 
προσφέρει όλα τα έργα που 
κυκλοφόρησαν ποτέ από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων για λογαριασμό των θεσμικών 
και επικουρικών οργάνων και των άλλων 
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από το 1952 και μετά. Τα αρχεία αυτά 
αποτελούν πραγματικό θησαυρό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς σε αυτά 
περιέχεται η ιστορία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη 
σημαντική πηγή πληροφόρησης για 
ακαδημαϊκούς, ερευνητές και γενικά κάθε 
ενδιαφερόμενο για την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση. Σύμφωνα με τον Leonard 
Orban, επίτροπο αρμόδιο για θέματα 
πολυγλωσσίας:«Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 
απελευθερώνει την μνήμη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το χαρτί με το 
οποίο ήταν δεσμευμένη από τις απαρχές

της Ένωσης. Τα εκατομμύρια σελίδων, 
στις οποίες έχει πλέον πρόσβαση ο 
καθένας μας στις 23 επίσημες γλώσσες, 
καταδεικνύουν τη διαρκή δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφυλάξει και 
να καλλιεργήσει την ιστορία της Ένωσης 
μέσα από τη γλωσσική της πολυμορφία.»

Βραβείο δημοσιογραφίας του ΕΚ
Το ετήσιο βραβείο δημοσιογραφίας του 
ΕΚ, που επιβραβεύει δημοσιογραφικό 
έργο που προωθεί την καλύτερη 
κατανόηση των ευρωπαϊκών θεσμών και 
πολιτικών, απονεμήθηκε από τον 
Πρόεδρο του ΕΚ. Το βραβείο απέσπασαν 
οι Ines Possemeyer (έντυπη 
δημοσιογραφία, Γερμανία), Szlanko 
Balint (διαδίκτυο, Ουγγαρία), Elke Sasser 
και Kristian Kahler (τηλεόραση, 
Γερμανία). «Χωρίς εσάς, τους 
δημοσιογράφους δεν μπορούμε να 
βελτιώσουμε τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να 
ενημερώσουμε τους πολίτες μας και να 
τους φέρουμε πιο κοντά στην Ε.Ε.» 
δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Jerzy Buzek κατά την 
απονομή των βραβείων.
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ΦΑΚΕΛΟΣ:
I. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. 

II. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ.

Στο παρόν τεύχος, ο φάκελος θα ασχοληθεί τόσο με την εφαρμογή της Συνθήκης της 
Λισαβόνας,, μετά το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, όσο και με το 
Μέλλον της διεύρυνσης, μετά τη δημοσίευση των εκθέσεων της Ε. Επιτροπής για τις 
υποψήφιες χώρες. Και τα δύο θέματα συνδέονται με δύο πτυχές του ίδιου ζητήματος: του 
Μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

I. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία για την επικύρωση 

της Συνθήκης της Λισαβόνας καθώς και η υπογραφή της Συνθήκης από τον Πολωνό 
Πρόεδρο Lech Kaczynski ανοίγουν τον δρόμο για την εφαρμογή της.

Οι αλλαγές που επιφέρει η Συνθήκη -me Λισαβόνας
Η Συνθήκη της Λισαβόνας παράλληλα με τις πολλές και σημαντικές αλλαγές στο 

θεσμικό, πολιτικό και διαδικαστικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιφέρει, 
ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις των πολιτών της με αυτή. Πιο συγκεκριμένα, 
υπάρχουν δέκα κύριες μεταρρυθμίσεις στη Συνθήκη, οι οποίες δικαιολογούν τη θέση 
σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί πιο δημοκρατική και 
αποτελεσματική προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι:
1. Εκλογή του προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από 
πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα 
αποτελέσματα των ευρωεκλογών και να συμβουλεύεται πρώτα τους εκπροσώπους του 
Κοινοβουλίου.
2. Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε νέους τομείς, όπως 
είναι η διαμόρφωση και η έγκριση του Προϋπολογισμού της Ένωσης, η ευρύτερη 
συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών, η γεωργική πολιτική, καθώς 
και η δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις.
3. Αύξηση του αριθμού των ευρωβουλευτών. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι 
ευρωβουλευτές θα ανέρχονται στους 751 (προσωρινά στους 754, καθώς με τη νέα 
συνθήκη η Γερμανία θα έχει τρεις λιγότερους ευρωβουλευτές, που όμως θα παραμείνουν 
στη θέση τους μέχρι το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου το 2014).
4. Νέες εξουσίες για τα εθνικά κοινοβούλια (αρχή της επικουρικότητας). Θα τεθεί σε 
εφαρμογή ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και οποιοδήποτε εθνικό κοινοβούλιο 
θεωρήσει ότι μια πρόταση δεν ενδείκνυται για κοινοτική δράση, θα έχει στη διάθεση του 
οκτώ εβδομάδες για να υποστηρίξει τη θέση του.
5. Ενίσχυση της ψηφοφορίας με ειδική πλχιοψηφία στο Συμβούλιο. Η ειδική 
πλειοψηφία είναι ο ένας από τους τρεις τρόπους ψηφοφορίας με τους οποίους λαμβάνει 
αποφάσεις το Συμβούλιο. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο τρόπος αυτός ψηφοφορίας 
επεκτείνεται σε πολλούς νέους τομείς, ενώ επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος με τον όποιο
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λειτουργεί. Από το 2014 και έπειτα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα χρειάζονται το 
55% των κρατών-μελών και το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.
6. Συναπόφαση σε περισσότερους τομείς. Η Συνθήκη αυξάνει τον αριθμό των τομέων 
στους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει με το Συμβούλιο των 
Υπουργών.
7. Εθελούσια αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας 
αναγνωρίζει το δικαίωμα και περιέχει μηχανισμό για την εθελούσια αποχώρηση 
κράτους-μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8. Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τα 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων τον οποίο καθιστά νομικά δεσμευτικό.
9. Πρωτοβουλία των πολιτών. Ένα εκατομμύριο υπογραφές πολιτών από τα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν πλέον να αναγκάζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβεί σε νομοθεσία για ένα συγκεκριμένο θέμα.
10. δημιουργία δυο νέων κορυφαίων θέσεων. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
δημιουργείται η θέση του ‘προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ καθώς και μια νέα θέση 
για τον επικεφαλής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της 
κοινής αμυντικής πολιτικής.

Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
Μετά το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία για την 

επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Πολωνός πρόεδρος Lech Kaczynski 
υπέγραψε τη Συνθήκη σε τελετή στη Βαρσοβία (10/10/2009). Σε δήλωσή του επεσήμανε 
ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν πρέπει να προχωρήσει πολύ και ότι υπέγραψε τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας βασιζόμενος στη πίστη του ότι η Ε.Ε. θα δεχθεί στο μέλλον 
περισσότερα πρώην κομμουνιστικά κράτη. Αναφέρθηκε, πέραν από τις χώρες των 
Βαλκανίων, στην Ουκρανία και τη Γεωργία.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επικύρωσης, θα πρέπει να 
εγκριθεί η Συνθήκη από το συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχίας το οποίο θα εξετάσει 
τη συμβατότητά της με το εθνικό δίκαιο και, στη συνέχεια, να υπογραφεί από το Τσέχο 
Πρόεδρο Vaclav Klaus. Επισημαίνεται ότι ο Vaclav Klaus είχε απροσδόκητα ζητήσει να 
εξαιρεθεί η Τσεχία από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκειμένου να υπογράψει τη Συνθήκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο το σύνολο των αστικών, πολιτικών, 
οικονομικών, και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και όλων 
των προσώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται σε 
επτά κεφάλαια: Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των 
Πολιτών, Δικαιοσύνη, Γενικές Διατάξεις. Ο Τσέχος Πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι ο 
Χάρτης θα εξέθετε την Τσεχική Δημοκρατία σε αξιώσεις ιδιοκτησίας από Γερμανούς 
που είχαν εκδιωχθεί από τη χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια εβδομάδα 
πριν από τη συνάντηση των ηγετών της Ε.Ε. (29/10/2009) στις Βρυξέλλες για τις άμεσες 
θεσμικές συνέπειες της εφαρμογής της Συνθήκης, ο Πρόεδρος της Τσεχίας Vaclav Klaus 
υποχώρησε και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόταση που υποβλήθηκε από τη 
Σουηδική Προεδρία της Ε.Ε. Ο Τσέχος Πρόεδρος φαίνεται να αρκείται σε μια απλή 
εγγύηση εκ μέρους της Ε.Ε. - όπως αυτή που δόθηκε στην Ιρλανδία- ότι η Συνθήκη δε θα
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υπονομεύσει την ουδετερότητά και δε θα υπάρξουν περιουσιακές ή άλλες διεκδικήσεις. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του, ο Vaclav Klaus αποφάσισε τελικά ότι ο αγώνας εναντίον της 
Συνθήκης της Λισαβόνας έχει χαθεί, λέγοντας ότι «Δε θεωρώ τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
κάτι καλό για την ελευθερία της Ευρώπης ή της Τσεχίας. Όμως το τρένο έχει ήδη 
προχωρήσει πολύ, δεν γίνεται λοιπόν να το σταματήσουμε, όσο και αν το επιθυμούμε». 
Το Συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχίας, αν και είχε προγραμματίσει να αποφασίσει για 
τη συμβατότητα της Συνθήκης στις 27 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ότι, τελικά, θα 
αποφασίσει στις 3 Νοεμβρίου, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (29-30/10/2009), 
αφήνοντας την Ε.Ε. σε ένα κλίμα σχετικής αβεβαιότητας.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο νέος Ύπατος Εκπρόσωπος και ο 

μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελούν τις σημαντικότερες 
καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η συζήτηση για το ρόλο των νέων θεσμών 
έχει εντατικοποιηθεί, τη στιγμή μάλιστα που η αποστολή της παρούσας Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καθώς και του Ύπατου Εκπροσώπου ολοκληρώνεται στο τέλος του 
Οκτωβρίου.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euobserver, ο νέος Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. θα έχει 
ευρύτατες εξουσίες για τη διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό προκύπτει από την 
Έκθεση της Σουηδικής Προεδρίας που υποβλήθηκε στους πρέσβεις της Ε.Ε. στις 22 
Οκτωβρίου και αποτελεί σύνθεση των διαβουλεύσεων της Σουηδικής Προεδρίας με τα 
άλλα 26 κράτη-μέλη της Ε.Ε. κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Η θέση του Ύπατου 
Εκπροσώπου και η δημιουργία ενός νέου διπλωματικού σώματος ή μιας «Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης» θα θεσμοθετηθούν μετά την εφαρμογή της Συνθήκης 
της Λισαβόνας. Η Σουηδική Προεδρία προβλέπει ότι θα υπάρχει ένας «υπουργός» 
υπεύθυνος για ένα μοναδικό, “sui generis” θεσμό, ο οποίος θα διαθέτει ένα δικό του 
κομμάτι στον προϋπολογισμού της Ε.Ε., παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος θα προτείνει πόσα χρήματα χρειάζεται κάθε χρόνο, θα εγκρίνέι τις δαπάνες 
του, θα διορίζει το προσωπικό του και θα αναλαμβάνει την ευθύνη των υφισταμένων 
αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο νέος θεσμός θα 
διαχειρίζεται τις γενικές εξωτερικές σχέσεις καθώς και την ασφάλεια της Ε.Ε. και των 
αμυντικών προγραμμάτων, όπως είναι οι αστυνομικές αποστολές στη Βοσνία, το 
Κοσσυφοπέδιο, τη Γεωργία και το Αφγανιστάν ή τυχόν μελλοντικές επιχειρήσεις 
διατήρησης της ειρήνης, για παράδειγμα, στην Αφρική. Θα αναλάβει, επίσης, το Κέντρο 
Επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες, έναν κόμβο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών-μελών. Το νέο διπλωματικό σώμα της Ε.Ε. δε θα είναι υπεύθυνο για το εμπόριο, 
την ανάπτυξη ή την πολιτική της διεύρυνσης, που παραμένουν στην αρμοδιότητα της Ε. 
Επιτροπής. Θα περιλαμβάνει, όμως, μονάδες που θα ασχολούνται με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, οι οποίοι θα «έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων» για τα προγράμματα της Ε. Επιτροπής, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, ο νέος φορέας εξωτερικής πολιτικής δε θα 
ενεργεί κατά τρόπο εντελώς αυτόνομο. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα προετοιμάζει τις 
πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής, αλλά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα κράτη
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μέλη της Ε.Ε. σε διακυβερνητικό επίπεδο με την Επιτροπή να διαδραματίζει ένα 
σημαντικό ρόλο στην «τεχνική εφαρμογή» των έργων. Οι πρεσβείες των κρατών μελών 
θα συνεχίσουν να παρέχουν διπλωματική και προξενική προστασία στους πολίτες της 
Ε.Ε. στο εξωτερικό. Τυχόν πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν Στο εμπόριο, τη διεύρυνση 
της Επιτροπής ή το αναπτυξιακό έργο θα προετοιμάζονται «από κοινού» από τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο και τον αρμόδιο Επίτροπο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ρόλο σε όλα αυτά. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα 
πρέπει να συμβουλεύεται τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες 
πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΓΊΠΑ / ΚΕΠΑΑ. Σύμφωνα με την έκθεση της 
Σουηδικής Προεδρίας, θα αναπτύσσονται στενές επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Όσον αφορά στο προσωπικό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα 
απορροφήσει στελέχη από το τμήμα εξωτερικών υποθέσεων της Επιτροπής, από τους 
εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου και από τους διπλωμάτες των Υπουργείων 
Εξωτερικών των κρατών μελών. Το ένα τρίτο των ανώτερων στελεχών θα προέρχεται 
από τα κράτη μέλη. Το προσωπικό θα προσλαμβάνεται με σεβασμό στη «γεωγραφική 
κατανομή» σε ολόκληρη την Ε.Ε. και στην «ισορροπία των φύλων. Θα μετατίθεται, εκ 
περιτροπής, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και, στη συνέχεια, θα 
επιστρέφει στις παλιές θέσεις εργασίας του, με τους διπλωμάτες των κρατών μελών της 
Ε.Ε. να γίνονται προσωρινά υπάλληλοι της Ε.Ε., με ίσες αμοιβές και προνόμια με τους 
συναδέλφους τους από τις Βρυξέλλες. Η έκθεση της Σουηδικής Προεδρίας υποδεικνύει 
ποιες παραμέτρους είναι διατεθειμένα τα κράτη μέλη να αποδεχθούν. Όμως, ο νέος 
Ύπατος Εκπρόσωπος μπορεί να διαμορφώσει την τελική πρότασή του για την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μέχρι τον Απρίλιο του 2010. Ο νέος θεσμός 
θα πρέπει να λειτουργεί με «πλήρη ταχύτητα πλεύσης» από το 2012 και μετά και να 
υποβληθεί σε ενδελεχή αναθεώρηση το 2014. Τα μέλη του ΕΚ σπεύδουν να 
διαμορφώσουν τη θέση του Κοινοβουλίου για τη διπλωματική υπηρεσία, εξαιτίας του 
φόβου τους ότι τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν ένα φορέα που δε θα υπόκειται σε 
δημοκρατικό έλεγχο. Τα μέλη του ΕΚ προτιμούν η νέα υπηρεσία να συνδέεται με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποτελεί μέρος του συνολικού κοινοτικού προϋπολογισμού 
παρά να είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία που θα λογοδοτεί και θα χρηματοδοτείται από 
τις εθνικές κυβερνήσεις. Ένα σχέδιο έκθεσης σχετικά με το θέμα ψηφίστηκε στην 
ολομέλεια του ΕΚ στις 22 Οκτωβρίου το οποίο καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση του 
δικαιώματος ημι-βέτο που διαθέτει κατά τη διάρκεια της επίσημης απόφασης των 
κρατών μελών να θεσπίσουν την υπηρεσία. Τα μέλη του ΕΚ ζήτησαν η υπηρεσία να 
επανδρωθεί με βάση την «αξία, την εμπειρία και την αριστεία» και να διατηρηθεί μια 
ισορροπία από στελέχη της Ε. Επιτροπής, του Συμβουλίου και των εθνικών 
διπλωματικών υπηρεσιών.

Το θέμα αναμένεται να προκαλέσει ρήξη στις εθνικές κυβερνήσεις. Τα κράτη μέλη 
αντιλαμβάνονται με αργούς ρυθμούς τις συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας στην 
εξωτερική πολιτική και είναι απρόθυμα να αφήσουν το ΕΚ να υπαγορεύσει τους κανόνες 
λειτουργίας της διπλωματικής υπηρεσίας. Όπως επεσήμανε η υπουργός ευρωπαϊκών 
υποθέσεων της Σουηδίας Cecilia Malmstróm, η θεσμοθέτηση της υπηρεσίας ως μέρος 
της δομής της Επιτροπής δεν χαίρει υποστήριξης στο Συμβούλιο. Τα ζητήματα που 
τέθηκαν από τη δημιουργία μιας διπλωματικής υπηρεσίας αγγίζουν το θέμα της 
πολυετούς διαμάχης της Ένωσης, μεταξύ εκείνων που θέλουν η εξωτερική πολιτική της 
Ε.Ε. να είναι προϊόν διακυβερνητικής συνεργασίας και εκείνων που επιθυμούν μια
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«κοινοτική» προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, με τη συμμετοχή της Επιτροπής και 
των ευρωβουλευτών.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Υποστηρίζεται ότι το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης αποτελεί μια από τις ασάφειες που προκλήθηκαν από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ακριβής περιγραφή των καθηκόντων του 
προτεινόμενου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso έχει συνταχθεί με 
τα μικρότερα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το ρόλο του 
προτεινόμενου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (7/10/2009) ο Jose Manuel Barroso κατέκρινε τα μέλη του ΕΚ για το ότι 
αποκαλούν το νέο υπό διαμόρφωση αξιωματούχο της Ε.Ε. Πρόεδρο της Ευρώπης. 
«Λυπάμαι, δε θα υπάρχει ένας Πρόεδρος της Ευρώπης. Θα υπάρχει, αν έχουμε τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε αυτό το σημείο, διότι μερικές φορές πιστεύω ότι οδηγούμαστε σε 
ορισμένα θεσμικά ολισθήματα. Η νέα θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
έχει γίνει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στις Βρυξέλλες τις τελευταίες ημέρες, 
καθώς οι εθνικές κυβερνήσεις μελετούν αν αυτή η θέση θα πρέπει να δοθεί σε μια 
γνωστή προσωπικότητα από μια μεγάλη χώρα ή σε μια πιο μετριοπαθή πολιτική 
προσωπικότητα. Η ακριβής αποστολή αυτού του θεσμού θα καθορισθεί από το πρώτο 
πρόσωπο που θα την αναλάβει. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο Πρόεδρος θα 
προεδρεύει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - και θα διευθύνει τις εργασίες του. Ένας ισχυρός 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ανέτρεπε την ισορροπία εξουσίας στην Ε.Ε. 
και θα υποβίβαζε το ρόλο του Jose Manuel Barroso, ο οποίος συμμετέχει σε διεθνείς 
διασκέψεις εξ ονόματος της Ε.Ε. Ο πρόεδρος της Ε. Επιτροπής δεν έχει καμία επίσημη 
εξουσία στο διορισμό του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά προειδοποίησε 
ότι η Ε. Επιτροπή δε θα αποδεχθεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να είναι ο 
Πρόεδρος της Ευρώπης».

Η Πολωνία έχει εκπονήσει ένα έγγραφο σχετικά με το ρόλο του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενώ η υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων της χώρας Mikolaj 
Dowgielewicz είχε αναφέρει στον EUobserver ότι ο ρόλος του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι περιορισμένος. Ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία, 
έχουν δηλώσει ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό φορέα, ο οποίος θα μπορεί 
να ανοίγει τις πόρτες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα και θα 
προσδώσει βαρύτητα στην Ε.Ε. Οι μικρότερες χώρες φοβούνται τη δημιουργία ενός 
ισχυρού θεσμού που θα διευθύνεται από τα μεγάλα κράτη μέλη. Το Βέλγιο, η Ολλανδία 
και το Λουξεμβούργο κυκλοφόρησαν ένα εμπιστευτικό υπόμνημα ζητώντας τη 
διατήρηση της «θεσμικής ισορροπίας» της Ένωσης. Το υπόμνημα κάνει επίσης έκκληση 
για «ένα πρόσωπο που θα έχει αποδείξει τη δέσμευσή του στο ευρωπαϊκό όραμα». Αυτό 
το υπόμνημα ερμηνεύεται ως μια κίνηση κατά του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού 
Tony Blair, το όνομα του οποίου ακούγεται ως του βασικότερου υποψηφίου για τη θέση. 
Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι αυτά του Jan-Peter Balkenende, του Jean-Claude 
Juncker και του Felipe Gonzalez
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II. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ 

Οι εκθέσεις της Ε. Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ετήσιες εκθέσεις της (14/10/2009) ανά 

χώρα και την ετήσια στρατηγική της για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εν 
λόγω έκθεση επισημαίνεται η πρόοδος που σημείωσαν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
και η Τουρκία στην πορεία προς την ενταξιακή τους προοπτική. Επιπλέον, η Ε. Επιτροπή 
προχώρησε στην διατύπωση σύστασης για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ). Παράλληλα, το 2010 
θα υπάρξει, σύμφωνα με την Επιτροπή, απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων 
για τα Δυτικά Βαλκάνια (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
Μαυροβούνιο, Σερβία), γεγονός το οποίο θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα στη 
διαδικασία προσέγγισης της περιοχής με την Ένωση. Όπως επισημαίνεται, η βαθιά 
ύφεση, η οποία πλήττει τόσο την ίδια την Ε.Ε. όσο και τις ενδιαφερόμενες για ένταξη 
χώρες, καθώς και οι διμερείς διαφορές μεταξύ κρατών δεν θα πρέπει να αποτελόσουν 
τροχοπέδη στην διαδικασία της διεύρυνσης της Ε.Ε. Αντίθετα, η προοπτική 
προσχώρησης στην Ε.Ε. θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις 
πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα να ενισχύει την ειρήνη και τη 
σταθερότητα.

Αναφορικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η χώρα πληροί τα πολιτικά κριτήρια που καθορίστηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και στο πλαίσιο της διαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Επιπλέον, η σημαντική πρόοδος και η ικανοποιητική 
αντιμετώπιση των βασικών προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση 
από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οδήγησαν την Επιτροπή 
στην διατύπωση σύστασης για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Η Ε. Επιτροπή 
ανακοίνωσε ότι η πΓΔΜ ήταν έτοιμη να αρχίσει συνομιλίες για την ένταξη, μια κίνηση 
που θα την έθετε στο ίδιο επίπεδο με την Κροατία και την Τουρκία όσον αφορά τις 
σχέσεις της Ε.Ε. Ο Επίτροπος της Ε.Ε. ΟΙΜ ΙΙεΙιη αρμόδιος για τη διεύρυνση, δήλωσε 
ότι η κυβέρνηση της πγΔΜ θα έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτήν την κίνηση ως μια ισχυρή 
ενθάρρυνση για την τελική διευθέτηση του θέματος της ονομασίας.

Σχετικά με την Τουρκία ο αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος ΟΙΗ Κεύη 
υποστήριξε ότι η Τουρκία έδωσε νέα ώθηση στις προσπάθειες της για πολιτική 
μεταρρύθμιση και τόνισε ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για την προσχώρησή της 
εξαρτάται από αυτή τη δυναμική, με κύρια πτυχή την παγίωση των θεμελιωδών 
ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Επιπροσθέτως, εξέφρασε την ικανοποίηση του για 
τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις της με την Αρμενία καθώς και με τους Κούρδους. 
Επισημαίνει, όμως, ότι τα προβλήματα με την Κύπρο σχετικά με τη μη εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου παραμένουν.

Σύμφωνα με την Ε. Επιτροπή η Κροατία σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον 
αφορά στην εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίστηκαν στις 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν και πάλι επισήμως μετά 
την πολιτική συμφωνία μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας για το ζήτημα των συνόρων. Εάν 
η Κροατία εκπληρώσει εγκαίρως όλα τα εκκρεμή κριτήρια αξιολόγησης, οι 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης μπορούν να ολοκληρωθούν κατά το επόμενο έτος.
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Το Μαυροβούνιο, το Δεκέμβριο του 2008, καθώς και η Αλβανία, τον περασμένο 
Απρίλιο υπέβαλαν αίτηση προσχώρησης στην Ε.Ε. Οι δυο χώρες βρίσκονται εν αναμονή 
της έκδοσης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει επειγόντως να επισπεύσει τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις και η ηγεσία της πρέπει να αποκτήσει κοινό όραμα όσον αφορά στη 
γενική κατεύθυνση της χώρας. Επίσης, πρέπει να επιδείξει πολιτική βούληση όσον 
αφόρα στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις 
προϋποθέσεις για το κλείσιμο του γραφείου του Ανώτατου Εκπροσώπου.

Η Σερβία απέδειξε, σύμφωνα με την Ε. Επιτροπή, τη βούλησή της να 
προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εφαρμογή των διατάξεων της 
ενδιάμεσης συμφωνίας με την Ε.Ε. και την πραγματοποίηση σημαντικών 
μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, πρέπει να επιδείξει μια πιο εποικοδομητική στάση στα θέματα 
που έχουν σχέση με το Κοσσυφοπέδιο.

Όσον αφορά στο Κοσσυφοπέδιο η Επιτροπή σε ξεχωριστό έγγραφο προτείνει να 
φέρει τους πολίτες του πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του διαλόγου για τις 
θεωρήσεις με την προοπτική της ενδεχόμενης απελευθέρωσής τους. Η Επιτροπή 
προτείνει επίσης να διευρυνθεί το προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς που ισχύει σήμερα 
για το Κοσσυφοπέδιο.

Αναζητώντας τη δυναμική της διεύρυνσης
Ακόμη, όμως, και αν η Ε.Ε. προσπαθεί να δεσμεύσει όλες τις χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων και την Τουρκία, μέσω πολιτικών και οικονομικών δεσμών και της 
υπόσχεσης της ενδεχόμενης ένταξης, υπάρχουν συνεχείς αμφιβολίες για το αν η Ένωση 
έχει την πολιτική διάθεση να οδηγηθεί σε ένα άλλο μεγάλο γύρο διεύρυνσης. Εκτός από 
την Κροατία, η ένταξη της οποίας υποστηρίζεται έντονα από τη Γερμανία και είναι 
σχεδόν εξασφαλισμένη, η ένταξη των υπολοίπων χωρών παραμένουν αμφίβολες. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Ευρωπαίου Επίτροπου αρμόδιου για τη διεύρυνση Olhi Rehn, 
είναι σημαντικό να μη θεωρήσουμε τη διεύρυνση ως αποδιοπομπαίο τράγο για ορισμένα 
«κακά» που δεν προκλήθηκαν από αυτήν, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα οικονομική 
κρίση δεν έγινε στους δρόμους του Βελιγραδιού, αλλά μάλλον στη Wall Street.

Στην έκθεση της Ε. Επιτροπής επισημαίνεται ότι η πρόοδος είναι αργή στην 
Τουρκία. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ενθουσιασμού από την πλευρά αρκετών κρατών 
μελών για την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. και στον αργό ρυθμό της εσωτερικής 
μεταρρύθμισης. Από την άλλη πλευρά, η Ε. Επιτροπή επεσήμανε ότι η Τουρκία μπορεί 
να προσφέρει πολλά στην Ε.Ε. στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, τονίζοντας τη 
σημασία της χώρας για «τον ενεργειακό εφοδιασμό» και «για την προώθηση του 
διαλόγου των πολιτισμών». Η ανησυχία που εξέφρασε η Ε. Επιτροπή για την κατάσταση 
της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία είχε ως αφορμή το πρόστιμο των €2.2 δισ. που 
επιβλήθηκε στον όμιλο Dogan Yayin, τη μεγαλύτερη εταιρεία μέσων μαζικής 
ενημέρωσης της χώρας. Η απάντηση της Τουρκίας είναι ότι αυτό το ζήτημα δεν αφορά 
την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων της Τουρκίας Egemen 
Bagis, το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ομίλου Dogan αφορά μόνο το Τουρκικό 
δικαστικό σύστημα. Σύμφωνα, όμως, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόστιμο που 
επιβλήθηκε μπορεί να αποτελεί ένα δείγμα πολιτικής ανάμειξης στον τύπο, καθώς στις 
δημοσιεύσεις των εντύπων του ομίλου εμφανίζονται και άρθρα που δίνουν έμφαση σε 
σκάνδαλο διαφθοράς στο πλαίσιο του κυβερνώντος κόμματος. Τα υψηλά πρόστιμα που
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επιβάλλονται πιθανόν επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα του ομίλου και, κατά 
συνέπεια, επηρεάζουν την ελευθεροτυπία.

Αναφορικά με τη Βοσνία, o Olhi Rehn αναφέρθηκε στο τελεσίγραφο που έδωσαν 
Ε.Ε. και ΗΠΑ στη χώρα για την επίλυση των εσωτερικών της προβλημάτων μεταξύ 
Βόσνιων, Κροατών και Σέρβων. Χαρακτηρίζοντας τη χώρα «υψίστης σημασίας για την 
περιοχή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση», o Olhi Rehn δήλωσε ότι η Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής μιας αίτησης ένταξης 
στην Ε.Ε. μόνο όταν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Κανένα «οιονεί» προτεκτοράτο 
δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ε.Ε. δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι το Γραφείο του Ανώτατου 
Εκπροσώπου θα έπρεπε πρώτα να κλείσει. Επιση μαίνεται ότι η θέση του Ανώτατου 
Εκπροσώπου είναι τμήμα της ειρηνευτικής συμφωνίας που τερμάτισε τον πόλεμο του 
1992-1995 στη χώρα, και μπορεί να κλείσει μόνο μετά από μια θετική διεθνή 
αξιολόγηση.

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αγγλικός τύπος
Τα δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου αναφέρονται στο δεύτερο δημοψήφισμα 

για τη Συνθήκη της Λισαβόνας στην Ιρλανδία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη 
Τσεχία, η οποία είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει επικυρώσει ακόμα τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας. Επίσης αναφέρεται ότι η υπερψήφιση της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί 
πραγματική ευκαιρία για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο για τις προσεχείς 
δεκαετίες. Καθώς η οικονομική και πολιτική δύναμη κινείται προς Ανατολάς, είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ο «κόσμος των G2», όπου ΗΠΑ και Κίνα θα 
λαμβάνουν τις μεγάλες αποφάσεις για την οικονομία, τις κλιματικές αλλαγές ή τα 
πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον αγγλικό τύπο θα ήταν προτιμότερο να δημιουργήσουμε 
ένα κόσμο, όπου Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο θα ασκούν ηγετικό ρόλο.

Αναφορικά με την υποψηφιότητα του Tony Blair για τη θέση του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με άρθρο του Charles Grant στους Financial Times, 
αυτή η υποψηφιότητα έχει πολλά θετικά σημεία. Σε σχέση με τα άλλα ονόματα που 
ακούγονται για αυτή τη θέση, ο Tony Blair υπερέχει σε διεθνές κύρος. Ακόμη και σε 
σχέση με τον Felipe González, έναν ακόμη υποψήφιο με κύρος, η υποψηφιότητα του 
Tony Blair υπερέχει λόγω της άπταιστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας αλλά και επειδή 
έχει ήδη επιλεγεί o José Manuel Barroso ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας 
πολιτικός από την Ιβηρική χερσόνησο. Στις αρνητικές πλευρές της υποψηφιότητας του 
Tony Blair συγκαταλέγεται η ύπαρξη φανατικών εχθρών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
μετά τη στάση του στον πόλεμο του Ιράκ και της φιλίας του με τον πρώην Πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, οι φεντεραλιστές ανά την Ευρώπη δεν τον 
υποστηρίζουν μετά τη μη τήρηση της υπόσχεσης του ότι θα έβαζε τη χώρα του στην 
ευρωζώνη, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, ενώ άλλοι αντιτίθενται με τον 
οικονομικό του φιλελευθερισμό. Σύμφωνα, όμως, με τον επικεφαλής του CER, υπάρχουν 
τέσσερα βασικά επιχειρήματα υπέρ της υποψηφιότητας του Tony Blair. Καταρχήν 
πρόκειται για έναν επιτυχημένο πολιτικό, ο οποίος πέτυχε μια ειρηνευτική συμφωνία στη 
Βόρεια Ιρλανδία και (μαζί με τον Jacques Chirac) επινόησε την αμυντική πολιτική της 
Ε.Ε. Δεύτερον, ο Tony Blair είναι σε θέση να προσδώσει αξιοπιστία στο ρόλο της Ε.Ε. 
σε άλλες περιοχές του κόσμου. Επιση μαίνεται ότι όταν μικρές χώρες της Ε.Ε.
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αντιπροσωπεύουν την Ε.Ε. στο εξωτερικό οι τρίτες χώρες, δεν τις λαμβάνουν, συχνά, 
σοβαρά υπόψη τους. Ο Charles Grant αναφέρθηκε στη δήλωση Ινδού αξιωματούχου 
«Αν θέλετε να σεβόμαστε τον Πρόεδρο της Ε.Ε., διαλέξτε κάποιον που θα έχουμε 
ακούσει, όπως τον Tony Blair, την Angela Merkel ή τον Nicolas Sarkozy. Αν διαλέξετε 
τον Πρόεδρο του Λουξεμβούργου, μπορεί να μη βρούμε χρόνο για να τον 
συναντήσουμε». Τρίτον, ο Tony Blair «πουλάει» και διαθέτει επικοινωνιακές 
ικανότητες, γεγονός που θα βοηθήσει την Ε.Ε. να προωθήσει το μήνυμα της σχετικά με 
την αποστολή της, παντού, εντός και εκτός Ε.Ε. Τέλος, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει 
τους Συντηρητικούς, οι οποίοι είναι πιθανόν να διαμορφώσουν κυβέρνηση στα μέσα του 
2010. Αν και οι Συντηρητικοί δεν έχουν ακόμη καθορίσει τις πολιτικές τους απέναντι 
στην Ε.Ε., μπορεί να προσπαθήσουν να εξαιρεθούν από ορισμένα μέρη της Συνθήκης της 
Λισαβόνας. Υποστηρίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ε.Ε. θα πρέπει να εργαστεί με τον 
Πρόεδρο της Ε. Επιτροπής και με τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Ο 
Tony Blair θα πρέπει να είναι αρκετά μετριοπαθής ώστε να μην προκαλεί φόβο για 
αυτοκρατορικές πολιτικές αλλά και αρκετά ισχυρός για να έχει ένα ηγεμονικό προφίλ, να 
συνδράμει στην οικοδόμηση συναίνεσης και, όταν χρειάζεται, να συγκρούεται. Ο 
Charles Grant συμπληρώνει ότι ο Tony Blair είναι μια ριψοκίνδυνη επιλογή, η οποία 
μπορεί να εμπνεύσει την Ε.Ε. να επικεντρωθεί από στείρες θεσμικές συζητήσεις σε 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, η ενεργειακή ασφάλεια και η 
διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου, ιδιαίτερη βαρύτητα 
αποδίδει η Σουηδική Προεδρία της Ε.Ε. στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. 
Επισημαίνεται ότι ο Δεκέμβριος του 2009 θα είναι καθοριστικός μήνας, λόγω της 
αξιολόγησης της χωράς που αναμένεται από την Ε. Επιτροπή. Ωστόσο, οι 
διαπραγματεύσεις προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς λόγω αντίθεσης Γαλλίας 
και Γερμανίας στην πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά, 
σύμφωνα με τον αγγλικό τύπο, σχεδόν κανείς δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή τον 
εκτροχιασμό των ευρωτουρκικών σχέσεων.

■ Barber Τ, “EU pushes Czechs for Lisbon approval”, 4/10/2009, Financial Times.
■ Barber T, “EU leaders brush off Czech threat to Lisbon”, 7/10/2009, Finahcial Times.
* Barber T, “Klaus opposition to Lisbon ignored”, 8/10/2009, Financial Times.
■ Grant C., “Blair would be a good choice for Europe”, Financial Times, 7/10/2009
■ “Czechs hold key to Lisbon treaty”, 1 /10/2009, Financial Times.
■ Stephens P, “Europe loses its Lisbon hiding place”, 1/10/2009, Financial Times.
■ “Dark clouds gather for Lisbon treaty”, 1/10/2009, Financial Times.
■ “Irish likely to back Lisbon Treaty says poll”, 1/10/2009, Financial Times.
■ Marsh P, “Turkey's biggest group warns on EU talks”, 26/10/2009, Financial Times.
■ Stephens P, “Turkey turns east as Europe clings to past”, 22/10/2009, Financial Times.
■ Time for Europe to move on”, 2/10/2009, The Independent
■ Lopatka J, “Czech leader Klaus happy with EU treaty proposal”, 23/10/2009, The 

Independent.
■ “Irish voters back EU reform treaty”, 3/10/2009, The Independent.
■ McKittrick D, “Major Irish parties united in hoping for a Yes vote to Lisbon”, 

3/10/2009, The Independent
■ “Irish voters back EU reform treaty”, 3/10/2009, The Independent.
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■ “Irish likely to back Lisbon Treaty says poil”, 1/10/2009, Financial Times.

Γαλλικός τύπος
Το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για τη Συνθήκη της Λισαβόνας απασχόλησε και 

πάλι το γαλλικό τύπο. Επισημαίνεται ότι οι Ιρλανδοί πάντα ψηφίζουν δύο φορές: τη μια 
φορά για να πουν «όχι» και την άλλη για να πουν «ναι» (Συνθήκη της Νίκαιας, και 
Συνθήκη της Λισαβόνας). Σύμφωνα με το γαλλικό τύπο, οι Ιρλανδοί, οι οποίοι 
απολάμβαναν τις πριμοδοτήσεις της Ένωσης, συνειδητοποίησαν ότι Ε.Ε., αν και δεν 
είναι πολιτική δύναμη, παραμένει ένα «ταμείο αποζημιώσεων». Ιδιαίτερη αναφορά 
γίνεται και στο πρόβλημα που προέκυψε με τον ευρωσκεπτικιστή Πρόεδρο της Τσεχίας 
Vaclav Klaus, ο οποίος είχε ζητήσει παρέκκλιση από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ώστε να συμφωνήσει να υπογράψει τη Συνθήκη πριν από το τέλος του 
έτους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου, ο φόβος του Τσέχου Προέδρου 
αποτελεί ένα δημαγωγικό ελιγμό της τελευταίας στιγμής εναντίον της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.

Ένα ακόμα θέμα που απασχόλησε το γαλλικό τύπο ήταν η επίσκεψη του Τούρκου 
Προέδρου, Abdullah Gül, με αφορμή τα εγκαίνια (8/10/2009) της έκθεσης «Από το 
Βυζάντιο στην Κωνσταντινούπολη» στο Grand Palais, με τον Nicolas Sarkozy, με φόντο 
τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Επισημαίνεται ότι, η έκθεση αυτή, 
ενδεχομένως να αποτελεί μια ευκαιρία να ανακαλύψουν οι Γάλλοι μέσω δεκάδων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Για τον Abdulah Gül, 
η διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. είναι ξεχωριστή από την τελική 
απόφαση για την ένταξη. Σε συνέντευξη του στη “Le Figaro”, ο Abdullah Gül 
υποστήριξε ότι τον ενδιαφέρει να αναπτυχθούν οι διμερείς σχέσεις Γαλλίας - Τουρκίας, 
επισηραίνοντας ότι η Τουρκία είναι ο δωδέκατος πελάτης της Γαλλίας και ο δέκατος 
έκτος προμηθευτής τους, με τις εξαγωγές της Γαλλίας να είναι περισσότερες στην 
Τουρκία παρά στην Ιαπωνία. Όμως, για τη γαλλική διανόηση η Τουρκία είναι ένα 
προβληματικό μοντέλο. Είναι μια μουσουλμανική χώρα, ένα κοσμικό και δημοκρατικό 
καθεστώς, όπου την κοσμικότητα της εγγυάται ο στρατός, και που εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει την πίεση του Ισλάμ. Για τον Abdulah Gül η Τουρκία είναι μια κοσμική 
χώρα που σέβεται το κράτος δικαίου. Αναφορικά με το στρατό υποστηρίζει ότι: «αυτός ο 
αναπόφευκτος ρόλος, ακόμη και χρήσιμος για το στρατό αποδυναμώνει τη δημοκρατία, 
και τραβάει μακριά την Τουρκία και το σύστημα των Δυτικών...». Αναφέρεται ότι 
ορισμένοι Γάλλοι διανοούμενοι επικαλούνται αυτό το μοντέλο για να δικαιολογήσουν 
την αντίθεσή τους στην ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. Για άλλους, η προσχώρηση αυτή 
είναι αναγκαία για να καλυφθεί το δημοκρατικό έλλειμμα στη χώρα. Στο ερώτησα της 
“Le Figaro” για τις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας ο Abdullah Gül επεσήμανε ότι «εάν 
σκέφτονταν τις έχθρες του παρελθόντος, Γαλλία και Γερμανία δεν θα ήταν σύμμαχοι 
σήμερα». Σύμφωνα με το γαλλικό τύπο, η συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας 
υπήρξε θύμα της λεγάμενης «κόπωσης της διεύρυνσης» («fatigue de l'élargissement»), 
και καταλήγει να είναι παραπλανητική με την Τουρκία να αντιμετωπίζεται ως 
επιβάρυνση. Υποστηρίζεται ότι η στάση της Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία 
κυριαρχείται από ισλαμοφοβία.

■ Les Vingt-Sept haussent le ton face au President Tchèque Vaclav Klau, Le Monde, 
14/10/2009.
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■ L’Europe: Des chasseurs de primes, Le Monde, 16/10/2009.
■ Traite de Lisbonne les Tchèques s’obstinent, Le Monde, 09/10/2009.
■ La Pologne ratifie le Traite de Lisbonne, 11/10/2009.
■ Abdullah Gül c’est à la Turquie de se transformer, Le Figaro, 07/10/2009.
■ Islam et la politique en Turquie une coexistence qui évolué, Le Monde, 14/10/2009.
■ Turquie: ouvrir la porte!, Le Monde, 12/10/2009.
■ Accepter l’autre de l’Europe, Le Monde, 12/10/2009.

Γ ερμανικός τύπος
Το ιρλανδικό δημοψήφισμα αποτέλεσε καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου 

πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις, σχόλια και γνώμες, κάτι που προκύπτει από την 
εκτεταμένη αναφορά του γερμανικού τύπου στο θέμα αυτό. Η επισκόπηση που 
ακολουθεί επικεντρώνεται σε δύο σημεία: πρώτον, στη συζήτηση για το ιρλανδικό 
δημοψήφισμα και δεύτερον, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, η 
οποία απασχόλησε τις εφημερίδες από τα μέσα του τρέχοντος μήνα.

Λίγο πριν το δημοψήφισμα ο γερμανικός τύπος, παρακολουθώντας με «ανήσυχο 
βλέμμα» την κατάσταση, αγωνιά για το τι τελικά θα ψηφίσει η Ιρλανδία. Το τι 
ακολούθησε διαπιστώνεται σε μία πληθώρα άρθρων που χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος ως «θεαματικό», θεωρώντας το ως ένα σημαντικότατο βήμα για τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας. Τίτλοι, όπως: «Οι Ιρλανδοί λένε ναι στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας», «Ένα ξεκάθαρο ναι από την Ιρλανδία προς την Ε.Ε.», «Η πίεση προς 
Τσεχία και Πολωνία αυξάνεται», αποτυπώνουν αρχικώς μία αισιοδοξία ότι η Ιρλανδία 
στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα, κυρίως προς τις χώρες εκείνες που κρατούν μία 
ευρωσκεπτικιστική στάση. Η εικόνα που προβάλλεται λίγες μέρες μετά είναι κάπως mo 
περίπλοκη και αυτό διότι, παρά την έκδηλη αισιοδοξία, αρχίζουν να εκφράζονται 
ανησυχίες για τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν σε Πολωνία και Τσεχία. 
Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Τσεχίας, Vaclav Klaus, τροφοδοτούν 
ποικίλα σχόλια. Ο γερμανικός τύπος εμφανίζεται επικριτικός, παρουσιάζοντας τον Τσέχο 
Πρόεδρο ως «ένα μίγμα αντίρρησης και τρέλας».

Γενικότερα, οι γερμανοί αρθρογράφοι διαπιστώνουν ότι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος αυτή την περίοδο δεν βρίσκονται όσοι ασκούν την κμλώς νοούμενη 
κριτική στην ΕΕ, αλλά όσοι είναι πολέμιοι της, υπαινισσόμενοι ότι η στάση του Klaus θα 
έπρεπε να αποτελεί θέμα δευτερευούσης σημασίας. Οι διπλωματικοί χειρισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνονται ως επιτυχημένοι, καθώς πιστεύεται ότι μέσω της μη 
πρόκλησης ο Τσέχος Πρόεδρος θα απολέσει κάθε υποστήριξη. Έτσι λοιπόν, 
επιβεβαιώνεται η άποψη αυτή κι η υποχώρηση των αντιρρήσεων του Vaclav Klaus 
προβάλλεται ως μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, αν και όχι τόσο αναπάντεχη.

Το επόμενο θέμα που απασχόλησε τον γερμανικό τύπο είναι η έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Μερίδα γερμανικών άρθρων χαρακτηρίζονται από 
μία «αυστηρή» στάση απέναντι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, αναφέροντας 
ότι: «Σήμερα η Τουρκία βρίσκεται ακόμα πιο μακριά από την ένταξη» και 
επιση ραίνοντας κυρίως τα «ελλείμματα» της χώρας σε σχέση με την ελευθερία του 
τύπου, τις μειονότητες κσι τη θρησκευτική ελευθερία. Δε λείπουν και οι λιγότερο 
απαισιόδοξες απόψεις γερμανών αρθρογράφων, οι οποίοι τονίζουν ότι παρά την 
ανετοιμότητά της για πλήρη ένταξη, η Τουρκία διαθέτει αξιοσημείωτες προοπτικές 
ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον. Κοινό σημείο είναι οι τεράστιες προσπάθειες που θα
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πρέπει να καταβάλλει η Τουρκία και η πεποίθηση ότι η χώρα διέρχεται μία ιστορική 
περίοδο ανασχηματισμού (με την εξομάλυνση των σχέσεων με την Αρμενία να αποτελεί 
ένα θετικό βήμα). Σε κάθε περίπτωση μία προνομιακή εταιρική σχέση παρουσιάζεται ως 
η πλέον ρεαλιστική πρόταση.

Συμπερασματικά, από τη μελέτη του γερμανικού τύπου διαπιστώνεται ότι πρόκειται 
για μία περίοδο προβληματισμού που κάθε άλλο παρά αδιάφορη αφήνει τη Γερμανία, η 
οποία και μέσα από τη σκοπιά του τύπου, εκδηλώνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
Ευρωπαϊκές εξελίξεις.

■ “Iren sagen Ja zum Lissabon Vertrag”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3/10/2009
■ Dietrich Alexander, “Klares "Yes" aus Irland für die EU”, Die Welt, 4/10/2009
■ Michael Miersch, “ Vaclav Klaus demontiert sich mehr und mehr selbst”, Die Welt, 

8/10/2009
■ Hans-Jörg Schmidt, “Tschechiens Präsident erpresst Europa”, Die Welt, 10/10/2009
■ B. Kalnoky und C. B. Schütz, “Türkei sucht nach Alternativen zu Europa”, Die Welt, 

14/10/2009
■ Kai Strittmatter, “Der lange Weg der Türkei”, Sueddeutsche Zeitung, 14/10/2009
■ Hans-Jörg Schmidt, “Klaus gibt seinen Widerstand gegen EU-Vertrag auf’, Die 

Welt, 17/10/2009

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.
(Για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

Επιλογή από ευρύτερο κείμενο από το τριμηνιαίο δελτίο που παραδόθηκε το 
Σεπτέμβριο του 2009). Την ομάδα έργου συντονίζει ο Νίκος Κουτσιαράς.

«Η εκπαίδευση με μια ματιά 2009: δείκτες του ΟΟΣΑ»2, Σεπτέμβριος 2009

Η έκθεση έχει συγκεντρώσει πληθώρα στατιστικών στοιχείων από το χώρο της 
εκπαίδευσης, εξετάζοντας και τον τρόπο επέκτασης των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι τελειόφοιτοι πανεπιστημίου το 2007 είναι, σχεδόν, 
διπλάσιοι σε σύγκριση με τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής ύφεσης, όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι, αλλά η ανάγκη επένδυσης σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει υψηλή, η έκδοση του 2009 επικεντρώνεται στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, τη χρηματοδότηση και τα στοιχεία που προκαθορίζουν αν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα είναι αντάξια του κόστους τους.

Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει πως κατά την τελευταία δεκαετία επεκτείνονται με ταχύ 
ρυθμό οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στην εκπαίδευση πέραν της υποχρεωτικής έχει αυξηθεί σημαντικά και 
αφορά πλέον τη συντριπτική πλειονότητα των νέων. Η επέκταση αυτή μάλιστα διατηρεί 
τη δυναμική της, καθώς η σχεδόν καθολική συμμετοχή στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση συνοδεύεται από μία διαρκώς διευρυνόμενη εγγραφή σε ιδρύματα της

2 http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5KSKJ4VF887F&CID=&LANG=EN
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2007, το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας μεταξύ 25 και 34 
ετών αποφοίτησε από την τριτοβάθμια βαθμίδα, ενώ σε ορισμένες χώρες (Καναδάς, 
Ιαπωνία, Κορέα), το αντίστοιχο ποσοστό ξεπέρασε το 50%. Η έκθεση ποσοτικοποιεί 
αυτήν την επέκταση βάσει των ποσοστών εγγραφής σε διάφορες ηλικίες, των ετών 
φοίτησης, των επιδόσεων και των ποσοστών αποφοιτήσεων του ενήλικου πληθυσμού. 
Σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια, οι χώρες διαφέρουν πολύ ως προς το 
βαθμό επέκτασης της εκπαίδευσης.

Το ποσοστό εγγραφών για τα άτομα ηλικίας 15-19 ετών στις χώρες ΟΟΣΑ είναι 
81%, ήτοι 8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο εν συγκρίσει με το 1995. Παρά το γεγονός 
ότι σε πολλές χώρες, όπου η εγγραφή στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν 
ήδη σχεδόν καθολική από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, δεν έχει σημειωθεί 
σημαντική αλλαγή, σε χώρες όπως η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η 
Πολωνία έχει συντελεστεί ραγδαία ανάπτυξη στα επίπεδα εγγραφών, ενώ το Μεξικό και 
η Τουρκία, αν και έχουν πραγματοποιήσει κάποια πρόοδο, υστερούν ακόμα. Παρόμοια 
επέκταση (7 ποσοστιαίες μονάδες) του ποσοστού εγγραφής των ατόμων μεταξύ 20 και 
29 ετών καταδεικνύει ότι κατά μέσο όρο ένα στα τέσσερα άτομα αυτής της ηλικιακής 
ομάδας σπουδάζει. Στην Τσεχία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία, το ποσοστό έχει υπερβεί 
το διπλάσιο του αντίστοιχου του 1995, ενώ σε όλες τις χώρες -πλην της Πορτογαλίας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου- έχει σημειωθεί βελτίωση.

Τα ποσοστά συμμετοχής συνδυάζονται με τα ανερχόμενα ποσοστά αποφοίτησης. 
Στο συγκεκριμένο σημείο, η πλέον αισθητή αλλαγή διαφαίνεται στο ποσοστό του 
πληθυσμού που αποκτά πανεπιστημιακό πτυχίο. Στις χώρες ΟΟΣΑ, μέχρι το 2007, κατά 
μέσο όρο το 39% έφθασε σε αυτό το επίπεδο, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου 
του 2005. Αν και έχουν σημειωθεί ανοδικές τάσεις σε όλες τις χώρες, το επίπεδο 
αύξησης αποκλίνει σημαντικά. Στη Δανία, τη Νορβηγία και την Ισπανία, σημαντικές 
αυξήσεις μεταξύ 1995 και 2000 ακολουθήθηκαν από μία επιβράδυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης κατά την επόμενη δεκαετία. Αντιθέτως, η άνοδος συγκεντρώθηκε την 
μετέπειτα περίοδο στην Ελλάδα (ακόμα και εφόσον λάβουμε υπόψη τη μείωση που 
σημειώθηκε τα τρία τελευταία χρόνια), την Ιαπωνία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Ως 
εκ τούτου, ορισμένες χώρες εξακολουθούν να μεταρρυθμίζουν τα συστήματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν, βάσει του ποσοστού του πληθυσμού που 
εξυπηρετείται.

Η ενίσχυση των ποσοστών αποφοίτησης σημαίνει ότι τώρα οι νεότεροι ενήλικες 
είναι καλύτερα καταρτισμένοι από τους μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες. Για παράδειγμα, 
σχεδόν το 80% -κατά μέσο όρο- των ατόμων 25-34 ετών έχουν ολοκληρώσει την 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 50% των ατόμων μεταξύ 55 και 
64 ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Κορέα, η 
συντριπτική πλειονότητα των νεότερων εργαζομένων έχει εκπαιδευτεί μέχρι το 
συγκεκριμένο επίπεδο, σε σύγκριση με μία μικρή μειονότητα μεταξύ των ατόμων που 
είναι έτοιμα να συνταξιοδοτηθούν. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η επέκταση της 
εκπαίδευσης συγκεντρώνει τρία ειδικά χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχάς, παρατηρείται ένα 
ευρύ χάσμα μεταξύ των φύλων σε ορισμένες χώρες. Ειδικότερα, στη Φινλανδία, την 
Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία, ο 
αριθμός των γυναικών που αποκτά πανεπιστημιακό πτυχίο είναι σχεδόν διπλάσιος του 
αριθμού των ανδρών. Σε χώρες, όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Ελβετία δεν 
παρουσιάζεται απόκλιση μεταξύ των δύο φύλων. Δεύτερον, οι σπουδές στο εξωτερικό

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5KSKJ4VF887F&CID=&LANG=EN
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αποκτούν ένα αυξανόμενο μερίδιο: από το 2006 μέχρι το 2007, ο αριθμός των 
αλλοδαπών φοιτητών στα πανεπιστήμια αυξήθηκε κατά 3,3%, ξεπερνώντας τα 3 
εκατομμύρια. Τρίτον, η πληθυσμιακή ανάπτυξη προκαλεί πρόσθετες πιέσεις στα 
συστήματα ανώτερης εκπαίδευσης χωρών, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία.

Πίνακας
Τάσεις στα ποσοστά εγγραφής για τις ηλικίες μεταξύ 15 και 19 ετών (επί του 
συνολικού πληθυσμού της ηλικιακής κατηγορίας) για τα έτη 1995-2007

Σπουδαστές σε ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Αυστραλία 81 82 81 83 82 82 82 83
Αυστρία 75 77 77 77 77 79 80 82
Βέλγιο 94 91 91 92 94 95 94 95
Καναδάς 80 81 81 80 80 79 80 81
Τσεχία 66 81 87 90 90 91 90 90
Δανία 79 80 83 82 85 85 85 83
Φινλανδία 81 85 85 85 86 87 87 88
Γ αλλία 89 87 86 86 87 87 86 86
Γερμανία 88 88 90 89 89 89 89 89
Ελλάδα 62 82 74 83 83 86 97 93

Ουγγαρία 64 78 79 81 83 85 87 88
Ισλανδία 79 79 79 81 83 84 85 85
Ιρλανδία 79 81 82 83 84 87 89 88
Ιταλία m 72 73 76 78 79 80 81

Κορέα 75 79 79 80 81 84 86 86
Λουξ/ργο 73 74 75 75 75 75 72 73
Μεξικό 36 42 42 44 45 47 48 49
Ολλανδία 89 87 86 87 85 86 86 89
Ν. Ζηλανδία 68 72 72 74 74 74 74 74

Νορβηγία 83 86 85 85 85 86 86 86
Πολωνία 78 84 86 87 88 90 92 93
Πορτογαλία 68 71 73 71 72 73 73 73
Σλοβακία m m 74 76 80 83 85 85
Ισπανία 73 77 78 78 78 80 81 80
Σουηδία 82 86 86 86 87 87 87 88
Ελβετία 80 83 83 83 83 83 83 84
Τουρκία 30 28 30 34 35 40 41 45
Ην. Βασίλειο 72 75 75 77 75 79 79 70
ΗΠΑ 72 73 76 75 76 76 79 78
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ΟΟΣΑ - μέσος όρος 74 77 78 79 79 81 81 82
ΕΕ19 -  μέσος όρος 77 81 81 82 83 84 85 85

Πηγή:Έκθεση ΟΟΣΑ

Η έκθεση λαμβάνει υπόψη και μελέτες, όπως το Διεθνές Πρόγραμμα για την 
Αξιολόγηση Μαθητών (PISA), τα οποία υπολογίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που 
έχουν αποκτήσει οι μαθητές. Στην παρούσα έκδοση, ωστόσο, παρουσιάζεται ένας νέος 
δείκτη, ο οποίος εστιάζει σε μαθητές που έχουν αποκτήσει υψηλό επίπεδο επιστημονικής 
ικανότητας κατά την ηλικία των 15 ετών. Πολλοί από αυτούς τους μαθητές θα 
απασχοληθούν σε επιστημονικά επαγγέλματα που είναι σημαντικά για την οικονομία 
ενός κράτους. Ο δείκτης αυτός αποκαλύπτει ευρείες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών 
ως προς το ποσοστό των περισσότερο επιτυχημένων μαθητών στις θετικές επιστήμες. 
Υπογραμμίζεται δε, ότι περίπου το ένα τέταρτο εξ αυτών προέρχεται από υποδεέστερη 
κοινωνικοοικονομική θέση (σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας τους), γεγονός που 
καταδεικνύει πως το κοινωνικό μειονέκτημα δεν αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, ο διεθνής οργανισμός επισημαίνει ότι κατά τη 
διάρκεια μιας ύφεσης, τα άτομα με εκπαίδευση κάτω από την ανώτερη δευτεροβάθμια 
απειλούνται περισσότερο από την ανεργία από εκείνους με περισσότερα προσόντα. 
Εξάλλου, είναι πολύ πιθανότερο, οι νέοι με λιγότερα προσόντα που χάνουν τη δουλειά 
τους να παραμείνουν για πολύ καιρό άνεργοι: στις περισσότερες χώρες, ένα ποσοστό 
υψηλότερο του 50% των ανέργων μεταξύ 25 και 34 ετών που έχουν λιγότερα προσόντα, 
είναι μακροχρόνια άνεργοι. Είναι ξεκάθαρο, ότι τα κίνητρα για την ολοκλήρωση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ισχυρά, καθώς συνεπάγονται καλύτερες 
προοπτικές απασχόλησης και υψηλότερους μισθούς, την ίδια ώρα που η ζήτηση στην 
αγορά εργασίας για υψηλά εξειδικευμένους εργαζομένους έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα συμπληρώνονται φέτος με έναν νέο δείκτη 
κοινωνικής έκβασης, όπου δίνεται έμφαση σε τρεις διαστάσεις, οι οποίες αντανακλούν 
την υγεία και τη συνοχή της κοινωνίας: αυτοαξιολογούμενη υγεία, ενδιαφέρον για τα 
κοινά και διαπροσωπική εμπιστοσύνη. Τα κοινωνικά αυτά στοιχεία έχουν διαλεκτική 
σχέση με την εκπαιδευτική επίδοση, όμως διαφέρουν ως προς το ποια εκπαιδευτική 
βαθμίδα προσδίδει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Σύμφωνα με την έκθεση, είναι πολύ 
πιθανότερο τα άτομα που ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να 
δηλώνουν καλή υγεία, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν την ολοκληρώνουν. Παρόλα 
αυτά, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα κοινά και η πεποίθηση ότι τα περισσότερα 
άτομα προσπαθούν να είναι δίκαια συσχετίζονται μάλλον με την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι το 
επίπεδο των δαπανών που οι χώρες αφιερώνουν στην εκπαίδευση σχετίζεται εν μέρει με 
τους εθνικούς πόρους, αν και ο συσχετισμός μεταξύ των δαπανών ανά μαθητή και του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι πλέον ευδιάκριτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, παρά στην τριτοβάθμια. Στην έκθεση αναφέρεταμ επίσης, ότι οι συνολικές 
δαπάνες αυξήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, σε σχεδόν τις μισές χώρες-μέλη 
μάλιστα, με ρυθμούς μεγαλύτερους από την αύξηση του ΑΕΠ. Στις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες κάτω της τριτοβάθμιας, αυτή η τάση έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση της 
δαπάνης ανά μαθητή, όμως στο τριτοβάθμιο επίπεδο οι αυξήσεις στις δαπάνες δεν 
συμβαδίζουν πάντοτε με την αύξηση του αριθμού των φοιτητών, και ως εκ τούτου οι
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δαπάνη ανά φοιτητή έχει σημειώσει πτώση στο ένα τρίτο των χωρών ΟΟΣΑ και των 
χωρών-εταίρων. Οι δαπάνες για την παιδεία εξακολουθούν να αξιοποιούν ένα μεγάλο 
ποσοστό των δημοσίων πόρων, αν και το μερίδιό τους στους κρατικούς 
προϋπολογισμούς κυμαίνεται από 22% στο Μεξικό, έως λιγότερο του 10% στη 
Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Δεδομένων των πιέσεων για την εξεύρεση 
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, στις περισσότερες χώρες, οι δαπάνες για την 
εκπαίδευση από ιδιωτικές πηγές αυξάνονται ταχύτερα από τις δημόσιες δαπάνες. 
Μολονότι κατά μέσο όρο το 85% των συνολικών εκπαιδευτικών δαπανών προέρχεται 
από δημόσιες πηγές, το συγκεκριμένο ποσοστό είναι πολύ μικρότερο για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ορισμένες χώρες, ενώ οι ιδιωτικές πηγές παρέχουν πλέον το 
μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης σε αυτό τον τομέα στην Αυστραλία, τον 
Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κορέα. Η σημαντικότερη αιτία πίσω από αυτό το 
φαινόμενο είναι τα αντιπαραβαλλόμενα επίπεδα των ετήσιων διδάκτρων: ενώ σε επτά 
χώρες-μέλη είναι μηδενικά, σε μία στις τρεις χώρες επιβάλλονται ετήσια δίδακτρα που 
υπερβαίνουν τα 1500 δολάρια.

Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι για να καταστούν αποδοτικά τα εκπαιδευτικά 
συστήματα, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διδασκαλίας και 
μάθησης. Τούτο είναι εν μέρει ζήτημα διάθεσης πόρων. Ανάμεσα στις χώρες ΟΟΣΑ, μία 
μέση τάξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσης διαθέτει λίγο παραπάνω από 21 μαθητές. Από 
το 2000, οι χώρες που διέθεταν τις πολυπληθέστερες τάξεις (όπως η Κορέα και η 
Τουρκία) έχουν καταφέρει να μειώσουν το μέγεθος τους.

Μια διάσταση της διάθεσης πόρων για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπου 
σημειώνονται μεγάλες αποκλίσεις, είναι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών. Ο ΟΟΣΑ 
διαπιστώνει ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία κυμαίνονται από 
το διπλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κορέα, μέχρι το 75% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
στην Ισλανδία και τη Νορβηγία. Επιπροσθέτως, διαφοροποίηση παρουσιάζει και η 
οργάνωση της διδασκαλίας: στη Δανία, την Ουγγαρία και την Τουρκία 
πραγματοποιούνται λιγότερες από 650 ώρες διδασκαλίας στα δημόσια δημοτικά σχολεία. 
Αντιθέτως, στις ΗΠΑ, οι ώρες διδασκαλίας ξεπερνούν τις 1080.

Επιση μαίνεται, ακόμα, ότι μία νέα σειρά δεικτών από τη διεθνή έρευνα του 
ΟΟΣΑ για τη διδασκαλία και τη μάθηση, με τίτλο «OECD Teaching and Learning 
International Survey (TAL1S)» διευκολύνει τη λεπτομερέστερη εξέταση της 
διδασκαλίας. Είναι η πρώτη διεθνής μελέτη που επικεντρώνεται στο μαθησιακό 
περιβάλλον και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών στα σχολεία, βασισμένη 
στις απαντήσεις δασκάλων και διευθυντών της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σε 23 χώρες. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν στην TALIS ότι η λήψη αξιολογήσεων, 
εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων ασκεί θετική επίδραση στο επίπεδο ικανοποίησής 
τους με τη δουλειά, οδηγεί στην αλλαγή των πρακτικών διδασκαλίας που ακολουθούν 
και παράλληλα αυξάνει σημαντικά την επαγγελματική τους εξέλιξη. Εντούτοις, ένας 
αριθμός χωρών διαθέτει μία σχετικά ασθενή δομή αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να επωφεληθεί από αυτήν. Το ένα τρίτο -ή και περισσότερο- των σχολείων στην 
Αυστρία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία δεν είχε κανένα μέσο σχολικής αξιολόγησης 
κατά τα πέντε προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με την έρευνα TALIS, το 22% των 
εκπαιδευτικών δεν έλαβαν καμία ανατροφοδότηση ή αξιολόγηση κατά τα πέντε 
προηγούμενα χρόνια. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 45% στην Ιταλία και την Ισπανία. 
Η TALIS εξέτασε επίσης τις πρακτικές, πεποιθήσεις και επαγγελματική νοοτροπία των
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εκπαιδευτικών. Μολονότι κατά μέσο όρο οι εκπαιδευτικοί στις περισσότερες 
εξεταζόμενες χώρες αναλώνουν σχεδόν το 80% του χρόνου μαθήματος στη διδασκαλία 
και τη μάθηση, στις περισσότερες χώρες χάνουν πολύτιμο χρόνο μαθήματος για την 
επιβολή της τάξης και την εκπλήρωση διοικητικών καθηκόντων. Οι εκπαιδευτικοί 
τείνουν μάλλον να βλέπουν τους μαθητές ως ενεργούς συμμέτοχους στη διαδικασία 
αποκόμισης γνώσεων, παρά να θεωρούν ως κύριο ρόλο τους τη μετάδοση πληροφοριών 
και την επισήμανση των «σωστών λύσεων». Παρόλα αυτά, μέσα στην τάξη, οι δάσκαλοι 
όλων των χωρών δίνουν περισσότερη έμφαση στις δομημένες προσεγγίσεις προς τη 
μάθηση, με ρητώς δηλωμένες επιδιώξεις, παρά σε προσεγγίσεις με επίκεντρο το μαθητή.
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