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Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα.

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 Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό φορέα που λειτουργεί εντός Πανεπιστημίου διατηρώντας ωστόσο ευ- 
ρεία 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. 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, κοινο
τικά 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 Λ ιαχειριστικής Στήριξης Εργαστηρίου: Κλεοπάτρα Ματσουκά 

Επιστημονικό Συμβούλιο: Π. Κ. Ιωακειμίδης, Π. Καζάκος, 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

ΕΚΕΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΚΕΜ)
Ξενοφώντος 4, 105 57 Αθήνα

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) ιδρύθηκε το 1988. Είναι Κρατικό 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Κύρια αποστολή του ΕΚΕΜ είναι η προαγωγή της μελέτης των ευρωπαϊκών θεμάτων. Το 
Κέντρο αποτελεί συμβουλευτικό βραχίονα του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και φορέα παραγω
γής καινοτόμων ιδεών και ρεαλιστικών προτάσεων στην προσπάθεια διαμόρφωσης και εφαρμογής 
μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στη χώρα μας.

Το ΕΚΕΜ είναι, επίσης, επιφορτισμένο με την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών σχετικά 
με τη λειτουργία και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναλαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών μετεκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης, πάντοτε σε ζητήματα ευρωπαϊκών πρακτικών και διακυβέρνησης.

Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και το ερευνητικό έργο του 
εποπτεύεται από δεκαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο.

Μηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα 

Εκδότης (& Επιστημονικός Υπεύθυνος Δελτίου): Π. Κ. Ιωακειμίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα.

Η  έκδοση γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) και με τη στήριξη της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο πλαίσιο υλ.οποίησης του Προγράμματος European

]Management Partnership.
Συντακτική ομάδα: Δρ. Άννα Βαλλιανάτου (& υπεύθυνη σύνταξης), Κλεοπάτρα Ματσουκά, Δρ. Μαρίνα Πετρέλλη. 

Σε αυτό το τεύχος συνεργάσθηκαν οι Χριστιάννα Αποσκίτη, Φανή Γιαννακοπούλου, Γιορίνα Μαράτση.

Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: 2103689535, iiewsletter-eeep@ pspa.iioa.gr

Μαρίνα Πετρέλλη, Λιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

«Πολωνία: μια φιλόδοξη Προεδρία με μεγαλόπνοο πρόγραμμα ή πυροτέχνημα;»

Η Πολωνία είναι η πρώτη από την ομαδική «τρίο» Προεδρία (μαζί με Δανία και 
Κύπρο) που ανέλαβε, για πρώτη φορά από την ένταξη της (2004), την Προεδρία του 
Συμβουλίου της, την 1η Ιουλίου, σε μία περίοδο για την Ένωση γεμάτη προκλήσεις, 
ευκαιρίες αλλά και συμπτώσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας Jerzy Buzek 
είναι ο σημερινός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ ο Πολωνός Janusz 
Lewandowski είναι ο αρμόδιος Επίτροπος για το δημοσιονομικό προγραμματισμό και 
τον προϋπολογισμό...

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Πολωνική Προεδρία, σύμφωνα με το πρόγραμμά της, 
αναμένεται να επικεντρωθεί σε τρεις βασικές προτεραιότητες: την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια, καθώς και τα οφέλη της ανοιχτής Ευρώπης (open Europe). Βασική αρχή της 
πολωνικής κυβέρνησης είναι ότι η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, μέσω της 
χρησιμοποίησης κοινοτικών κονδυλίων του προϋπολογισμού για την οικοδόμηση μιας 
ανταγωνιστικής Ευρώπης, καθώς επίσης και με το άνοιγμα νέων αγορών για την ΕΕ με 
χώρες όπως ο Καναδάς και η Ινδία.

Για την Πολωνία, η έννοια της ασφάλειας συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την 
εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, την εδραίωση των πολιτικών της άμυνας, 
διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας με 
παράλληλη εξασφάλιση της εταιρικής σχέσης με το ΝΑΤΟ, καθώς και τον ασφαλή 
εφοδιασμό σε τρόφιμα με αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Μια ανοικτή 
και ασφαλής Ευρώπη θεωρείται, για την Πολωνία, μια Ευρώπη που έχει καλές σχέσεις 
με τις γειτονικές χώρες. Υπό το φως των γεγονότων στην Τυνησία, την Αίγυπτο, τη 
Λιβύη και άλλες χώρες στην περιοχή αυτή, η πολωνική προεδρία σκοπεύει να εργαστεί 
με στόχο μια νέα στρατηγική για τις σχέσεις της ΕΕ με τον αραβικό κόσμο, μια 
στρατηγική που θα ενθαρρύνει τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό της 
περιοχής. Ένας άλλος σημαντικός στόχος για την πολωνική προεδρία είναι η ενίσχυση 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Τέλος, οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014- 
2020 θα βρεθούν στο επίκεντρο της Πολωνικής Προεδρίας. Στο πλαίσιο των συζητήσεων 
με θέμα τα νέα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η Πολωνία καλείται να λειτουργήσει ως αμερόληπτος διαμεσολαβητής στις 
συζητήσεις αυτές, επιδιώκοντας συμβιβασμούς και λύσεις που θα ωφελούν όλους τους 
Ευρωπαίους εταίρους.
Τί να αναμένει λοιπόν η ΕΕ από τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα που η οικονομία της 
καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 4,4% αλλά δεν έχει ωστόσο ακόμη καταφέρει να ενταχθεί 
στην ευρωζώνη; Η εμπειρία θα δείξει εάν θα επαληθευθεί ή όχι ο κανόνας σύμφωνα με 
τον οποίο οι Προεδρίες των μεγάλων κρατών έχουν υψηλούς στόχους αλλά μέτριες 
αποδόσεις. Οψόμεθα...
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

«Emil Stoyanov: Η «μάχη» για τον 
χώρο Σένγκεν»1

Η συζήτηση που γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για το χώρο Σένγκεν 
είναι έντονη και με τόσο μεγάλη 
στρατηγική σημασία για το κοινό 
ευρωπαϊκό μέλλον που, ενίοτε, 
παραγκώνισε το ζήτημα της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, την 
Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Με μια 
πρώτη ματιά, φαινόταν ότι η συζήτηση 
αφορούσε την είσοδο των δύο νέων 
χωρών (Ρουμανίας και Βουλγαρίας) 
στον χώρο Σένγκεν. Στην 
πραγματικότητα, όμως, η συζήτηση 
είναι βαθύτερη καθώς εγείρει το ζήτημα 
της προστασίας των ευρωπαϊκών 
συνόρων στο μέλλον. Οι 
μεταναστευτικές πιέσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα 
μπορούν να συγκριθούν μόνο με τις 
πιέσεις της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης καθώς και τα δύο φαινόμενα 
απειλούν την ίδια τη λειτουργία του 
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι σαφές ότι, όπως στην περίπτωση 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ε.Ε. 
δεν έχει αναπτύξει στρατηγική ή 
μηχανισμό αντίδρασης για την τρέχουσα 
μεταναστευτική κρίση.

Η συζήτηση αναφορικά με το 
χώρο Σένγκεν ξεκίνησε από τις 
Συνθήκες προσχώρησης της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας, οι οποίες ορίζουν ότι 
και οι δύο χώρες πρέπει να ενταχθούν 
στο χώρο Σένγκεν το 2011. Για να γίνει 
αυτό, πρέπει να πληρούν ορισμένα 
τεχνικά κριτήρια που ισχύουν για όλες 
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι

1 Ελεύθερη μετάφραση σχολίου του Emil 
Stoyanov, μέλους του ΕΚ, “[Com m ent] The 
battle  fo r Schengen: M ore E urope in the 
next decade”, 21/6/2011
http://euobserver.com/22/32517

κυβερνήσεις τόσο της Βουλγαρίας όσο 
και της Ρουμανίας αντιμετώπισαν την 
προσχώρηση στον χώρο Σένκγεν ως ένα 
σημαντικό επίτευγμα, με το οποίο θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν τις πολιτικές 
θέσεις τους στην εγχώρια και διεθνή 
σκηνή. Εργάστηκαν σκληρά, επένδυσαν 
εκατομμύρια ευρώ από ιδίους πόρους ή 
από τα ταμεία της Ε.Ε. και κατάφεραν 
να εκπληρώσουν αυτά τα τεχνικά 
κριτήρια. Επιση μαίνεται μάλιστα ότι το 
μέλος του ΕΚ που είχε αναλάβει να 
συντάξει τη σχετική έκθεση ο 
Πορτογάλος Carlos Coelho από την 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δήλωσε ότι τα 
κριτήρια έχουν εκπληρωθεί.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
στην ολομέλεια του ΕΚ στο 
Στρασβούργο, ο εισηγητής της έκθεσης 
καθώς και άλλοι ευρωβουλευτές 
παρουσίασαν όλα τα επιχειρήματα υπέρ 
της προσχώρησης των δύο χωρών στον 
χώρο Σένγκεν. Τα πιο σημαντικά 
επιχειρήματα ήταν ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένα κριτήρια για την 
προσχώρηση ενός κράτους-μέλους στον 
χώρο Σένγκεν, κριτήρια που έχουν 
εκπληρωθεί. Ως εκ τούτου, η 
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας θα πρέπει να προχωρήσει, 
όπως και στην περίπτωση των άλλων 
χωρών στο παρελθόν, χωρίς άλλες 
πολιτικές λεπτομέρειες. Οι αντίπαλοι 
της προσχώρησης της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας ήταν λιγότεροι από το 
ένα πέμπτο του συνόλου των μελών του 
ΕΚ στη Σύνοδο της ολομέλειας, και 
σύμφωνα με τον Emil Stoyanov, είχαν 
έωλα επιχειρήματα.

Εκφράστηκε η ανησυχία ότι οι 
δύο χώρες έχουν υψηλά επίπεδα 
οργανωμένου εγκλήματος και 
διαφθοράς, ενώ η μεταρρύθμιση των
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δικαστικών συστημάτων τους δεν έχει 
προχωρήσει αρκετά. Αυτά είναι 
στοιχεία που δεν μπορούν να μετρηθούν 
με ακρίβεια και ανήκουν περισσότερο 
στο πεδίο της πολιτικής συζήτησης. 
Ακόμη και στους Ρομά έγινε αναφορά, 
αλλά το γεγονός ότι η Βουλγαρία είχε 
ένα ελεύθερο καθεστώς θεώρησης βίζας 
με τις χώρες της Ευρώπης εδώ και δέκα 
χρόνια δεν αναφέρθηκε.

Αναφορικά με τη γεωγραφική 
διαφοροποίηση, επισημαίνεται ότι οι 
ανατολικές και νότιες χώρες έτειναν να 
υποστηρίζουν την προσχώρηση των 
Βουλγαρία και Ρουμανία στο χώρο 
Σένγκεν, ενώ οι δυτικές και βόρειες 
χώρες έτειναν να αντιτάσσονται. 
Τελικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συνέστησε την ένταξη της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας, με 487 ψήφους υπέρ 
και 77 ψήφους κατά.

Το πραγματικό πρόβλημα δε 
σχετίζεται με την ετοιμότητα της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αλλά με 
κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτή η 
συζήτηση γίνεται σε μια εποχή 
πρωτοφανούς μεταναστευτική πίεσης σε 
δύο περιοχές της Ευρώπης, με την 
πρώτη να περιλαμβάνει την Ιταλία και 
τη Γ αλλία, ως συνέπεια των 
επαναστάσεων στη βόρεια Αφρική, και 
η δεύτερη να περιλαμβάνει την Ελλάδα, 
μετά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
κρίσης στο Ιράκ, το Πακιστάν, το 
Αφγανιστάν και, σε μικρότερο βαθμό, 
την Τουρκία.

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε 
να αρχίσει να καταρρέει η ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη. Οι νότιες χώρες ζήτησαν 
αμέσως βοήθεια από την Ε.Ε., την οποία 
οι βόρειες χώρες σχεδόν αρνήθηκαν με 
το επιχείρημα ότι, στο πλαίσιο της 
Συνθήκης Σένγκεν, κάθε χώρα καλείται 
να προστατεύσει τα σύνορά της. 
Επισήμως αυτό είναι ορθό. Η στάση 
αυτή, όμως, φαίνεται λίγο κοντόφθαλμη

καθώς, από το σύνολο των συνόρων του 
χώρου Σένγκεν, οι μετανάστες 
διεισδύουν σε ορισμένες θέσεις τις 
οποίες, ακόμη και μεγάλες χώρες, όπως 
η Ιταλία και η Γ αλλία, θα δυσκολευτούν 
να προστατέψουν. Είναι ακόμα πιο 
δύσκολο για τα έντεκα εκατομμύρια 
ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα, η 
οποία για χρόνια ήταν αντιμέτωπη με 
μια ροή των μεταναστών. Επίσημες 
στατιστικές δείχνουν ότι περίπου 250 
άνθρωποι εισέρχονται στο χώρο 
Σένγκεν παρανόμως κάθε μέρα, (με τον 
αριθμό να είναι, πιθανώς, υψηλότερος). 
Τα προβλήματα για τη Βουλγαρία θα 
είναι ακριβώς το ίδια. Τα κοινά σύνορα 
με την Τουρκία είναι περίπου 420 
χιλιόμετρα, και μοιράζονται εξίσου με 
την Βουλγαρία και την Ελλάδα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
χρησιμοποιηθεί το κλίμα γενικής 
δυσφορίας που επικρατεί προς όφελος 
όλων των ενδιαφερομένων και να 
δημιουργηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός, με επίκεντρο την Ετοηίεχ, 
προκειμένου να παρασχεθεί μια 
ενισχυμένη παρουσία στις νευραλγικές 
περιοχές της Ευρώπης. Μια τέτοια 
περιοχή είναι αναμφισβήτητα τα 
βουλγαροτουρκικά σύνορα,· όπου η 
παρουσία των πανευρωπαϊκών 
δυνάμεων ασφαλείας πρέπει να είναι 
ορατή και πειστική. Με αυτόν τον 
τρόπο, όχι μόνο μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές 
ροές αλλά και να καταπολεμήσουμε τα 
παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και το 
λαθρεμπόριο που ακολουθούν συνήθως 
τις διαδρομές παράνομης
μετανάστευσης και χρειάζονται μια 
εξίσου ανυποχώρητη στάση.

http://euobserver.com/22/32517
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«Τα εθνικά κοινοβούλια αποδέχονται 
την πρόκληση»2

Ο πολιτικός διάλογος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα εθνικά 
κοινοβούλια σημείωσε διαρκή πρόοδο 
το 2010. Αφότου δρομολογήθηκε αυτή 
η πολιτική πρωτοβουλία από τον 
Πρόεδρο José Manuel Barroso το 2006, 
τα εθνικά κοινοβούλια έχουν αναλάβει 
νέες ευθύνες στη χάραξη των 
ευρωπαϊκών πολιτικών στο πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας. Όπως 
δείχνει η ετήσια έκθεση της Ε. 
Επιτροπής για τις σχέσεις με τα εθνικά 
κοινοβούλια (10/6/2011), τα εθνικά 
κοινοβούλια αξιοποιούν αυτή την 
ευκαιρία για να διαδραματίσουν έναν 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στα 
ευρωπαϊκά δρώμενα.
O Maros Sefcovic, Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για 
τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση, 
εξηγεί: «Ο αριθμός των γνωμών που 
υπέβαλαν τα εθνικά κοινοβούλια στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξήθηκε 
σημαντικά αφότου άρχισε να ισχύει η 
νέα Συνθήκη, γεγονός που χαιρετίζουμε 
ως ένα σαφές και πολύ θετικό μήνυμα: 
τα εθνικά κοινοβούλια επιθυμούν να 
διαδραματίσουν περισσότερο ενεργό 
ρόλο στα ευρωπαϊκά δρώμενα, και, 
μάλιστα, πολύ νωρίτερα σε σχέση με το 
παρελθόν. Η Επιτροπή είναι απολύτως 
προσηλωμένη στον στόχο της 
εμβάθυνσης του πολιτικού διαλόγου που 
διεξάγει με τα εθνικά κοινοβούλια και 
της περαιτέρω ενίσχυσης των επαφών 
και των ανταλλαγών της με καθένα από 
τα 40 νομοθετικά σώματα των 27 
κρατών μελών».
Η έκθεση δείχνει πώς ο πολιτικός 
διάλογος, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα 
των σχέσεων της Επιτροπής με τα

εθνικά κοινοβούλια, επεκτάθηκε και 
διευρύνθηκε το 2010. Το 2010, τα 
εθνικά κοινοβούλια υπέβαλαν 387 
γνώμες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων - 
πρόκειται για αύξηση κατά περίπου 
60%. Ως μέρος αυτού του πολιτικού 
διαλόγου, η πλήρης εισαγωγή του 
μηχανισμού ελέγχου της
επικουρικότητας, το 2010, έδωσε στα 
εθνικά κοινοβούλια έναν σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά τον αυστηρό έλεγχο 
της συμμόρφωσης προς αυτή τη 
θεμελιώδη αρχή. Οι περισσότερες 
γνώμες που εφιστούσαν την προσοχή 
της Επιτροπής σε ενδεχόμενη 
παραβίαση της αρχής της 
επικουρικότητας, αφορούσαν την 
οδηγία για τους εποχικά εργαζομένους 
(8 ψήφοι) και, πιο πρόσφατα, την 
πρόταση σχετικά με την κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών (13 ψήφοι). Η Επιτροπή 
λαμβάνει δεόντως υπόψη όλες αυτές τις 
γνώμες, ωστόσο οι αριθμοί αυτοί δεν 
υπερβαίνουν το όριο άνω του οποίου η 
Επιτροπή θα ήταν υποχρεωμένη να 
αναθεωρήσει την πρότασή της (18 
ψήφοι). Η έκθεση της Επιτροπής για την 
επικουρικότητα και την αναλογικότητα, 
η οποία επίσης εκδόθηκε στις 10 
Ιουνίου 2011, περιγράφει λεπτομερώς 
τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι 
θεμελιώδεις αρχές εφαρμόζονται στην 
πράξη στο έργο της Επιτροπής. Οι δύο 
αυτές εκθέσεις υπογραμμίζουν την 
ιδιαίτερη προσήλωση της Επιτροπής στη 
χάραξη πολιτικής υψηλής ποιότητας και 
στην προώθηση ενός πραγματικά 
ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου.

2

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/201106 
10 koinovoulia el.htm
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«Σερβία και Κοσσυφοπέδιο 
υπογράφουν την πρώτη συμφωνία 
μετά την ανακήρυξη της

3ανεξαρτησίας του Κοσόβου»
Μετά από πέντε μήνες συνομιλιών 

με τη διαμεσολάβηση της Ε.Ε., η Σερβία 
και το Κοσσυφοπέδιο υπέγραψαν 
(2/7/2011) μια σημαντική συμφωνία που 
επιτρέπει στους ανθρώπους να 
διασχίσουν τα σύνορα με έγγραφα που 
έχουν εκδοθεί στο Κοσσυφοπέδιο και να 
αποκτήσουν περουσιακούς τίτλους και 
τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους και 
από τις δύο πλευρές.

Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία 
μεταξύ των δύο πλευρών από τη στιγμή 
της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου, πριν από τρία χρόνια. 
Η Σερβία, όμως, έσπευσε να επισημάνει 
ότι η προαναφερθείσα κίνηση δεν 
σημαίνει ότι αναγνωρίζει την πρώην 
επαρχία της ως ένα αυτοτελές κράτος. Η 
ΕΓΈΕΧ θα έχει μεγαλύτερο λόγο στην 
πιστοποίηση των εγγράφων του 
Κοσσυφοπεδίου. Στο πλαίσιο της 
συμφωνίας, οι ταυτότητες και πινακίδες 
του Κοσσυφοπεδίου θα αναγνωρίζονται 
από τους Σέρβους συνοριοφύλακες, 
αλλά όχι και τα προσφάτως εκδοθέντα 
διαβατήριά τους, κάτι που θα θεωρείτο 
ως ένα μακρινό συμβολικό βήμα. Αυτό 
θα επιτρέψει στους πολίτες του 
Κοσσυφοπεδίου να ταξιδεύουν προς την 
Ε.Ε. μέσω της Σερβίας και όχι μέσω 
του Μαυροβούνιου και της Κροατίας. 
Σχολικά και πανεπιστημιακά διπλώματα 
θα αναγνωρίζονται και στις δύο 
πλευρές, ενώ η δικαστική και 
αστυνομική αποστολή ΕυΣΕΧ της Ε.Ε. 
θα επικυρώνει αντίγραφα που 
φυλάσσονται στο Τμήμα Αρχείου στο 
Βελιγράδι, με σκοπό τη δημιουργία 
ενός πλήρους αρχείου στο 
Κοσσυφοπέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, η

EULEX αναμένεται να διευκολύνει τις 
διαδικασίες για θέματα διαζυγίου 
καθώς και τον έλεγχο της διαφθοράς.

Η συμφωνία αναμένεται να 
ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες 
της Σερβίας να ενταχθεί στην Ε.Ε., μετά 
τη σύλληψη του υπόπτου για εγκλήματα 
πολέμου Ratko Mladic. Η Ε. Επιτροπή 
αναμένεται το Σεπτέμβριο να συστήσει 
να δοθεί το επίσημο καθεστώς της 
υποψήφιας χώρας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Σερβία. Για την επικεφαλής 
των διαπραγματεύσεων του 
Κοσσυφοπεδίου Edita Tahiri, η 
συμφωνία αποτελεί ένα πρώτο βήμα 
προς την αναγνώριση της ανεξαρτησίας 
της χώρας της. «Γίνεται όλο και πιο 
σαφές ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της 
Σερβίας εξαρτάται από την αναγνώριση 
του Κοσσυφοπεδίου και το πρώτο βήμα 
της Σερβίας προς την αναγνώριση της 
ανεξαρτησίας του έγινε σήμερα», είπε 
μετά τη συνάντηση. Αλλά ο Σέρβος 
ομόλογός της Borko Stefanovic τόνισε 
ότι η συμφωνία αυτή δεν συνεπάγεται 
αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 
Κοσυφοπεδίου δηλώνοντας ότι το 
διαβατήριο είναι το υψηλότερο σύμβολο 
της ιδιότητας του πολίτη, ενώ το δελτίο 
ταυτότητας δεν είναι. Από την άλλη 
πλευρά, ο ηγέτης του εθνικιστικού 
Δημοκρατικού Κόμματος της Σερβίας 
Vojislav Kostunica δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση πρόδωσε την εμπιστοσύνη 
όλων των χωρών που αντιτίθενται στην 
ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου.

3 http://euobserver.com/15/32583

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/201106
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Ανασκόπηση Γαλλικού Τόπου
(Ιούλιος 2011)
■ Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει τα 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
στη Συρία.

■ Οι διπλωματικές σχέσεις Ιράν και 
Ιράκ αρχίζουν να επανασυνδέονται. 
«Μετά από χρόνια έντασης και 
κακών σχέσεων μεταξύ του Ιράν και 
το Ιράκ λόγω του πολέμου που 
διεξάγεται από το προηγούμενο 
καθεστώς [1980-1988], οι σχέσεις 
έχουν επιστρέψει στην κανονική 
πορεία», δήλωσε ο Νούρι αλ- 
Μαλίκι την Τετάρτη. Το Ιράν και το 
Ιράκ υπέγραψαν έξι συμφωνίες, τα 
στοιχεία δεν έγιναν γνωστά αλλά 
αφορούν κυρίως στην επιστήμη και 
στην τεχνολογία των μηνυμάτων και 
των επικοινωνιών, της υγείας, των 
δασμών και τον πολιτισμό.

■ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επιβλέπει τη χρήση της σάρωσης 
σώματος στα αεροδρόμια. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε 
την Τετάρτη 6 Ιουλίου τη χρήση σε 
μεγάλο βαθμό ελεγχόμενων 
σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια 
και ζήτησε να απαγορευθεί ανάλυση 
από τα μηχανήματα ακτινών X. Το 
Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να 
ακυρώσει την απόφαση εντός τριών 
μηνών.

■ Το Ηνωμένο Βασίλειο
καταδικάστηκε την Πέμπτη από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) 
για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από 
τα στρατεύματά του στο Ιράκ 
μεταξύ 1, Μάίου 2003 και την 28, 
Ιουνίου, 2004.

■ Η αμερικανική οικονομία 
δημιούργησε λιγότερες θέσεις 
εργασίας από ό, τι αναμενόταν τον 
Ιούνιο και το ποσοστό ανεργίας

ανήλθε σε 9,2% του εργατικού 
δυναμικού, ποσοστό υψηλότερο από 
τις προσδοκίες των οικονομολόγων, 
σύμφωνα με τις επίσημες 
στατιστικές των ΗΠΑ οι οποίες 
κυκλοφόρησαν την Παρασκευή 8 
του Ιούλη.

■ Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την 
Κυριακή 10 Ιουλίου στην 
Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ με 
απαιτήσεις την πολιτική αλλαγή και 
μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη 
στο Μαρόκο.

■ Αφγανιστάν: Ο Σαρκοζί
επιβεβαιώνει την απόσυρση 1000 
Γάλλοι στρατιωτών μέχρι το τέλος 
του 2012.

■ Ο ιταλικός Τύπος εκφράζει την 
ανησυχία του για μια μετάδοση της 
κρίσης από την Ελλάδα στην Ιταλία.
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ΦΑΚΕΛΟΣ
TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Α. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ4

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23-24 Ιουνίου) επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους άξονες: 
το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, την εφαρμογή της συνολικής δέσμης του 
Μαρτίου και την κατάσταση στην Ελλάδα. Όσον αφορά στο συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής, έγινε αναφορά στο τέλος του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
βάσει του οποίου η Ε.Ε. προβαίνει σε εξαμηνιαία ταυτόχρονη αξιολόγηση των εθνικών 
προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης που χαράσσουν τα κράτη μέλη. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές ανά χώρα, χωρίς την 
αποδυνάμωσή τους, και σημείωσε την αποφασιστικότητα των κρατών μελών να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Μεταξύ των στόχων για τους οποίους απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες, περιλαμβάνονται η απασχόληση, η ενεργειακή απόδοση, η Ε&Α, η 
φτώχεια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει επίσης τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στη διασφάλιση υγιούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, στην 
αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, στη διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Όσον αφορά στο Σύμφωνο για το Ευρώ + , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπέρανε 
ότι ο επόμενος γύρος των δεσμεύσεων για την εφαρμογή του καταλόγου των 
μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της δημοσιονομικής ισχύος των συμμετεχόντων θα 
πρέπει να είναι ευρύτερος ως προς την εφαρμογή, περισσότερο συγκεκριμένος και 
φιλόδοξος και να περιλαμβάνει έναν ρεαλιστικό συντονισμό των φορολογικών 
πολιτικών. Επιπλέον, ενέκρινε την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) προκειμένου να καταστεί 
αποτελεσματικότερο ζητώντας και την ταχεία έναρξη ισχύος του. Κάλεσε επίσης τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κύρωση της συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ΕΜΣ). Όσον αφορά στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε 
υψίστης σημασίας τη θέσπιση επειγόντως από το Ελληνικό Κοινοβούλιο βασικών νόμων 
για τη δημοσιονομική στρατηγική και τις ιδιωτικοποιήσεις. Επισημαινόταν ότι η θέσπιση 
θα αποτελούσε τη βάση για τη σύσταση των βασικών παραμέτρων ενός νέου 
προγράμματος που θα στηρίζεται από κοινού από τους ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας 
και το ΔΝΤ. Συμφωνήθηκε επίσης ότι η απαιτούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση θα 
καλυφθεί από επίσημες και ιδιωτικές πηγές.

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες της Ε.Ε. αποφάσισαν, επίσης, να εφαρμόσουν 
ένα μηχανισμό διασφάλισης και να επιτρέψουν τους έκτακτους ελέγχους στα εσωτερικά 
σύνορα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν εξαιρετικές καταστάσεις. Προκειμένου να

http://www.euiOpean-c<)uncil.europa.eu/home-page/highlights/committed-to-implementing-reforms. 
aspx? Iang=el. http:/Avww.european-council.europa.eu/home-page/highlights/improving-the-schengen- 
rules.aspx?lang=el και littp:/Avww.european-council.europa.eu/home-page/highlights/openmg-the- 
wav-to-eroatia%27s-membership.aspx?lang=el.

http://www.soc.uoc.gr/poIitical/annou
http://www.euiOpean-c%3c)uncil.europa.eu/home-page/highlights/committed-to-implementing-reforms
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βελτιωθούν οι κανόνες του Σένγκεν, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των συστημάτων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων καθώς και 
η δημιουργία μηχανισμού που θα βοηθά τυχόν κράτος μέλος το οποίο αντιμετωπίζει 
υψηλές πιέσεις στα σύνορά του, π.χ. μέσω επισκέψεων επιθεώρησης και υποστήριξης, 
καθώς και βοήθειας από τη Frontex, τον οργανισμό διαχείρισης εξωτερικών συνόρων της 
Ε.Ε. Ως έσχατη λύση, σε εξαιρετικές και κρίσιμες καταστάσεις, θα επιτρέπεται η 
διενέργεια ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, αλλά μόνο ως προληπτικό μέτρο. Επιπλέον, 
ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υποδοχής ώστε να 
καθοριστεί κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου μέχρι το 2012.

Τέλος, οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία για την ένταξή της ως 28° κράτος 
μέλος στην Ε.Ε. ανακοινώθηκε ότι αναμένεται να περατωθούν ως τα τέλη Ιουνίου 2011. 
Επιβεβαιώθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης της Κροατίας στην Ε.Ε. έχουν 
εισέλθει στα τελικά τους στάδια και ότι η Ε. Επιτροπή έχει εκδώσει τη θετική της 
αξιολόγηση ενώ το Συμβούλιο εξετάζει τα εκκρεμή διαπραγματευτικά κεφάλαια. Η 
συνθήκη προσχώρησης με την Κροατία αναμένεται να υπογραφεί πριν από το τέλος του 
έτους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος Van Rompuy, «Αυτή η μελλοντική 
προσχώρηση της Κροατίας δίνει νέα πνοή στην ευρωπαϊκή αποστολή των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις εξελίξεις στη Νότια Γειτονία και εξέδωσε 
χωριστή δήλωση σχετικά με το θέμα.» προσυπέγραψε τη νέα προσέγγιση στις σχέσεις με 
τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία περιέχεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2011 και τόνισε τη σημασία της συνόδου κορυφής της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στη Βαρσοβία, στις 29/30 Σεπτεμβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ5

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1. Το παρόν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, παρέχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί στους κόλπους της ΕΕ μια 
συλλογική αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που προβλέπουν τα κράτη μέλη. Υπό το 
πρίσμα της πρώτης αυτής εμπειρίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο μπορεί να καταστεί αποτελεσματική μέθοδος διακυβέρνησης για τη στήριξη, 
ολοκληρωμένης, διαφανούς και έγκαιρης χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο. Η ταυτόχρονη υποβολή των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης και 
των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων επιτρέπει στην ΕΕ να αξιολογήσει από 
κοινού τις εθνικές στρατηγικές για την οικονομική μεγέθυνση και τη δημοσιονομική 
διαχείριση και να λάβει υπόψη πιθανούς κινδύνους, ανισορροπίες ή συμβιβασμούς.

2. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις 
πολιτικές και τα μέτρα που υπέβαλαν τα κράτη μέλη και τα οποία συνιστούν 
ικανοποιητική αφετηρία για βιώσιμη στήριξη της ευρωπαϊκής ανάκαμψης, αντιμετώπιση 
των δημοσιονομικών προκλήσεων και ανάληψη περισσότερο φιλόδοξων 
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη 
διακηρυγμένη αποφασιστικότητα όλων των κρατών μελών να πράξουν ό,τι απαιτείται για

5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/123084.pdf
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την πλήρη υλοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στον καθορισμό των δράσεων για την επίτευξη 
των πρωταρχικών στόχων και επιδιώξεων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αειφόρο ανάπτυξη. Η επίτευξη ορισμένων από 
τους στόχους προχωρεί ήδη, για ορισμένους όμως άλλους (όσον αφορά την απασχόληση, 
την ενεργειακή απόδοση, την Ε&Α, τη μείωση της φτώχειας και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση) απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες. Θα πρέπει επίσης να δοθεί 
προτεραιότητα στη διασφάλιση υγιούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, στην 
αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, στη διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει τις συστάσεις ανά χώρα που ενέκρινε το
Συμβούλιο και καλεί όλα τα κράτη μέλη να τις λάβουν υπόψη στις αποφάσεις που θα 
ληφθούν σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τους προϋπολογισμούς και τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και να καλύψουν τις ελλείψεις που αποκάλυψε η διαδικασία αυτή.

4. Οι εθνικές προσπάθειες πρέπει να υποστηρίζονται από δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που θα αποσκοπούν κυρίως στην απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της 
Ευρώπης για οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σε αυτή τη 
συνάρτηση, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες για την υλοποίηση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της Πράξης για την 
Ενιαία Αγορά, εστιάζοντας στις προτεραιότητες που καθόρισε το Συμβούλιο στις 30 
Μάίου 2011. Συγκεκριμένα, πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η κανονιστική επιβάρυνση των 
ΜΜΕ και, κατά περίπτωση, οι μικροεπιχειρήσεις πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες 
μελλοντικές ρυθμίσεις ή τουλάχιστον να υπαχθούν σε απλούστερο καθεστώς. Εν 
προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις των μελλοντικών ρυθμίσεων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και να εξετάσει το κεκτημένο για να προσδιορίσει από ποιες ισχύουσες υποχρεώσεις θα 
μπορούσαν να εξαιρεθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συμφώνησε να επανέλθει στα 
ζητήματα αυτά κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου του 2011. Η Επιτροπή καλείται επίσης 
να ετοιμάσει χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέχρι το 
2015. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση τον Οκτώβριο του 2011 ως προς τους 
ανωτέρω ευνοϊκούς προς την ανάπτυξη τομείς ώστε να έχει επιτευχθεί πρόοδος έως την 
εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2012.

5. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ + ανακοίνωσαν δεσμεύσεις 
που αντιπροσωπεύουν συνολικά περισσότερα από 100 διαφορετικά μέτρα. Οι δεσμεύσεις 
αυτές αποτελούν μια καλή αρχή για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου και πρέπει 
τώρα να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα 
επανέλθουν σε ορισμένα θέματα του Συμφώνου τον Εεκέμβριο του 2011 πριν από την 
έναρξη του επόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

6. Κατά την προετοιμασία των επόμενων δεσμεύσεών τους, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
θα διασφαλίσουν:

ευρύτερο πεδίο: οι δεσμεύσεις θα πρέπει να εστιάζονται περισσότερο στην 
επίσπευση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη ώστε να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα, παραδείγματος χάρη στις επιχειρήσεις δικτύων κοινής ωφελείας 
και στον τομέα των υπηρεσιών. Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/123084.pdf
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περισσότερη ακρίβεια: τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν οι μελλοντικές τους 
δεσμεύσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες και μετρήσιμες, παρέχοντας 
λεπτομέρειες ως προς το πώς και το πότε θα υλοποιούνται οι δεσμεύσεις, ώστε η 
πρόοδος να είναι μετρήσιμη στο χρόνο και να διευκολύνεται η αξιολόγηση σε 
σύγκριση με άλλα κράτη μέλη και με τους στρατηγικούς εταίρους της Ευρώπης, 
μεγαλύτερες φιλοδοξίες: τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακοινώνουν ποια 
μεταρρυθμιστικά σχέδια, προσανατολισμένα στο μέλλον, δρομολογούνται συνεπεία 
του Συμφώνου και να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές, 
ρεαλιστικό συντονισμό των φορολογικών πολιτικών: η Επιτροπή και οι Υπουργοί 
Οικονομικών των συμμετεχόντων κρατών μελών καλούνται να υποβάλουν έκθεση 
έως τον Δεκέμβριο του 2011 ως προς την επιτευχθείσα πρόοδο σχετικά με τις 
διαρθρωμένες συζητήσεις που πραγματοποίησαν για θέματα φορολογικής πολιτικής, 
για να διασφαλίζονται ιδίως οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, να αποφεύγονται 
οι επιζήμιες πρακτικές και να κατατίθενται προτάσεις για την καταπολέμηση της 
απάτης και της φοροδιαφυγής. Βάσει του Συμφώνου, η Επιτροπή έχει υποβάλει 
πρόταση για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

7. ΕΙ πρόοδος που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των ανά χώρα συστάσεων
του Συμβουλίου και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Συμφώνου θα 
αξιολογηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2012 με βάση την Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης από την Επιτροπή.

8. Η ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα για την ανάπτυξη θα τονώσει σημαντικά την
οικονομική μεγέθυνση και θα προαγάγει την ανταγωνιστικότητα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει τη διαδικασία 
ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών και θέσπισης κανόνων για την ενίσχυση του 
πολυμερούς συστήματος, και την πρόθεσή της να διερευνήσει όλες τις 
διαπραγματευτικές επιλογές ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα και σε ό,τι 
αφορά τις προτεραιότητες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, σύμφωνα με την εντολή 
της Ντόχα.

9. Η συνολική δέσμη που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο 
έχει σχεδόν πλήρως εφαρμοστεί. Έχει επιτευχθεί συμφωνία ως προς τη συνθήκη για τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ως προς την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε όλες 
τις απαιτούμενες ενέργειες για την κύρωση της συνθήκης του ΕΜΣ έως τα τέλη του 2012 
και για την ταχεία έναρξη ισχύος του τροποποιημένου ΕΤΧΣ. Το νομοθετικό έργο 
σχετικά με τη δέσμη για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης έχει προχωρήσει 
ουσιαστικά και καθίσταται δυνατή η έγκριση της εν λόγω δέσμης σε πρώτη ανάγνωση. 
Στον τραπεζικό τομέα διεξάγονται δοκιμές αντοχής. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι 
δοκιμές να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας και να ολοκληρωθούν 
σύμφωνα με τη μέθοδο και τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 
Τραπεζική Αρχή και όλοι οι συμμετέχοντες να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
ποιότητα του αποτελέσματος. Πρέπει να ληφθούν ταχέως όλα τα αναγκαία μέτρα, 
τηρώντας αυστηρά τους διεθνείς κανόνες ώστε να αντιμετωπισθεί κάθε ενδεχόμενη 
τραπεζική αδυναμία που θα προκόψει από αυτές τις δοκιμές.

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο της Ιρλανδίας 
κατά την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, το οποίο εξελίσσεται 
ικανοποιητικά. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την ισχυρή δέσμευση της
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νεοεκλεγείσας πορτογαλικής κυβέρνησης να εφαρμόσει πλήρως το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων. Με βάση τη διακομματική συναίνεση ως προς την ανάγκη 
μεταρρυθμίσεων, η αυστηρή εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών θα στηρίξει την 
επάνοδο της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας στις κεφαλαιαγορές.

11. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους 
να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.

12. Η ανάκαμψη στην ευρωζώνη ακολουθεί ικανοποιητικούς ρυθμούς και έχει επιτύχει 
βιώσιμη πορεία σταθερής ανάπτυξης. Το ευρώ βασίζεται σε υγιή βασικά μεγέθη και 
είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της σταθερότητας των τιμών που 
έχουν επιτευχθεί από την υιοθέτηση του ευρώ.

13. Όσον αφορά την Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την αξιόλογη πρόοδο 
που σημειώθηκε κατά το παρελθόν έτος, ιδίως στον τομέα της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης. Χαιρετίζει την ισχυρή και σταθερή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να 
εφαρμόσει το πρόγραμμα προσαρμογής.

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τις εθνικές αρχές να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν 
με αποφασιστικότητα τις αναγκαίες προσπάθειες προσαρμογής ώστε να εισέλθει η χώρα 
σε βιώσιμη πορεία. Πρέπει να ολοκληρωθούν επειγόντως εντός των προσεχών ημερών η 
έγκριση συνολικής μεταρρυθμιστικής δέσμης, η οποία συμφωνήθηκε με την Επιτροπή, 
σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΕΝΤ και η θέσπιση από το ελληνικό κοινοβούλιο των 
βασικών νόμων για τη δημοσιονομική στρατηγική και τις ιδιωτικοποιήσεις. Κατόπιν του 
αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης που ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αυτό 
θα αποτελέσει τη βάση ώστε να καθορισθούν οι κύριες παράμετροι ενός νέου 
προγράμματος, το οποίο υποστηρίζουν από κοινού οι εταίροι της ευρωζώνης και το ΕΝΤ, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές και, ταυτόχρονα, να καταστεί δυνατή η εκταμίευση 
εγκαίρως, ώστε να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας τον Ιούλιο.

15. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης συμφωνούν ότι η απαιτούμενη 
πρόσθετη χρηματοδότηση θα καλυφθεί από επίσημες και από ιδιωτικές πηγές. 
Ενστερνίζονται την προσέγγιση την οποία αποφάσισε η Ευρωομάδα στις 20 Ιουνίου 
όσον αφορά την επιδίωξη της εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα με την 
μορφή άτυπων και εθελοντικών αναχρηματοδοτήσεων του υφιστάμενου ελληνικού 
χρέους κατά την ωρίμανση με στόχο την ουσιαστική μείωση της απαιτούμενης κατ' έτος 
χρηματοδότησης εντός του προγράμματος, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν επιλεκτική 
αναστολή πληρωμών.

16. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης καλούν τους Υπουργούς 
Οικονομικών να ολοκληρώσουν τις εργασίες για τα εκκρεμή ζητήματα, ώστε να 
μπορέσουν να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις έως τις αρχές Ιουλίου.

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας να υποστηρίξουν 
τους κύριους στόχους του προγράμματος και τα βασικά μέτρα πολιτικής ώστε να 
εξασφαλισθεί αυστηρή και ταχεία εφαρμογή. Λόγω της διάρκειας, της κλίμακας και της 
φύσης των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στην Ελλάδα, η εθνική ενότητα αποτελεί 
προϋπόθεση της επιτυχίας.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τις 
συνέργιες μεταξύ του προγράμματος δανεισμού και των ταμείων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της 
Ελλάδας να απορροφήσει πόρους από τα ταμεία της ΕΕ, προκειμένου να ενθαρρύνει την
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ανάπτυξη καν την απασχόληση, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με τον 
αναπροσανατολισμό των πόρων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει και 
υποστηρίζει την κατάρτιση από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
συνολικού προγράμματος για την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα.

19. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων γνωρίζουν τις προσπάθειες που τα μέτρα 
προσαρμογής απαιτούν από τον ελληνικό λαό αλλά είναι πεπεισμένοι ότι οι θυσίες αυτές 
είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάκαμψη και θα συμβάλουν στη μελλοντική 
σταθερότητα και ευημερία της χώρας.»

Β. Η ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ6

Η Πολωνία είναι η πρώτη χώρα της νέας δεκαοχτάμηνης ομαδικής προεδρίας 
(Ιούλιος 2011 -  Δεκέμβριος 2012) και θα την ακολουθήσουν η Δανία, το πρώτο εξάμηνο 
του 2012 και η Κύπρος, το δεύτερο εξάμηνο του ιδίου έτους. Οι βασικές προτεραιότητες 
της Πολωνικής Προεδρίας είναι τέσσερις:
■ η ενεργειακή ασφάλεια,
* ο προϋπολογισμός,
■ η ελεύθερη κυκλοφορία και
* η Ανατολική Εταιρική Σχέση.

Ένας Συνοπτικός Οδηγός
Ημερολογιακοί περιορισμοί: Η Πολωνική Προεδρία λαμβάνει χώρα κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους, κατά τη διάρκεια, δηλαδή, της γνωστής παρατεταμένης 
περιόδου διακοπών. Το μεγαλύτερο μέρος της ελίτ των Βρυξελλών σταδιακά 
εξαφανίζεται τον Ιούλιο και η πόλη αρχίζει να λειτουργεί και πάλι ως ευρωπαϊκή 
πολιτική πρωτεύουσα αρχές Σεπτεμβρίου. Η ίδια κατάσταση λαμβάνει χώρα και στα 
μέσα Δεκεμβρίου. Ως εκ τούτου, η περίοδος για την υλοποίηση των στόχων της 
Πολωνικής Προεδρίας είναι μικρή.

Η ημέρα της ψηφοφορίας: Και ενώ οι παραγωγικοί μήνες είναι περιορισμένοι, το 
ίδιο μπορεί να ισχύει και για την προσοχή των πολωνών πολιτικών στην Προεδρία της 
Ε.Ε. Οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στην χώρα τον Οκτώβριο αλλά οι Πολωνοί 
αξιωματούχοι υπόσχονται ότι δε θα διασπασθεί η προσοχή τους. Εκτιμάται, όμως, ότι, 
κατά πάσα πιθανότητα, οι προκλήσεις της τοπικής εκλογικής περιφέρειας θα 
αποδειχθούν πιο δελεαστικές από τις προκλήσεις των Βρυξελλών. Εν τω μεταξύ, μια 
νίκη για την αντιπολίτευση του .ΓείΌεΙειν Κ3θζγη8ΐά θα οδηγήσει τους πολιτικούς σε μια 
μεταβατική περίοδο παράδοσης της εξουσίας και σε μεγάλο αριθμό αποσπασμένων 
πολιτικών για το υπόλοιπο εξάμηνο. Και, στην περίπτωση αυτή, οι ευρωπαίοι εταίροι θα 
αναρωτιούνται αν αυτό σημαίνει επιστροφή στην «τραχειά» πολιτική των προηγούμενων 
ηγεσιών της Πολωνίας.

Άμυνα: Μπορεί να είναι κακή η συγκυρία για την έναρξη μιας συζήτησης για την 
ευρωπαϊκή άμυνα, με την κάθε άλλο παρά υποδειγματική προβολή της ενότητας της Ε.Ε. 
για τη Λιβύη, αλλά η Πολωνία σκοπεύει να επιμείνει ούτως ή άλλως. «Αν είχαμε

6 Μαύοηγ Η., «Ένας συνοπτικός οδηγός για την Πολωνική Προεδρία», Ευοϋεετνετ 7/6/2011, 
euobserver.com. από την ομάδα του δελτίου
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πολιτικό στρατιωτικό σχεδίασμά η Ε.Ε. θα ήταν πολύ αποτελεσματική κατά την έναρξη 
της κρίσης στη Λιβύη», λέει ο Πολωνός υπουργός για την Ευρώπη Mikolaj 
Dowgielewicz. Η Πολωνία δεν είναι ούτε «αφελής», σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, 
ούτε «φοβάται» να ξεκινήσει μια σχετική συζήτηση (η οποία θα αφορά και τις μάχιμες 
μονάδες καθώς και τη μόνιμη στρατιωτική έδρα). Και για να είμαστε δίκαιοι, κανείς 
άλλος δε σπεύδει να μιλήσει για την άμυνα προς το παρόν. Εναπόκειται στην κορυφαία 
διπλωμάτη της Ε.Ε. Catherine Ashton, η οποία, όμως είναι πολύ απασχολημένη 
προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα πολλαπλά της καθήκοντα. Και η Πολωνία έχει δίκιο 
όταν λέει ότι είναι η μόνη χώρα που θα κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου, τώρα και 
για αρκετό διάστημα, και θα διαθέτει στρατιωτική αξιοπιστία για να αναλάβει την 
προεδρία από τη Γαλλία. Από την άλλη πλευρά, Δανία και Κύπρος (οι άλλες δύο χώρες 
που ακολουθούν στη δεκαοχτάμηνη προεδρία) δε θα μπορούσαν να ηγηθούν μιας 
συζήτησης για την άμυνα.

Ανατολική Εταιρική Σχέση: Σε αυτήν την πολιτική μπορεί να διαπρέψει η 
Πολωνία, της οποίας ο δυνητικός ηγετικός ρόλος στην περιοχή είναι ευρέως 
αναγνωρισμένος. Η Πολωνία επιθυμεί να υπάρξει πραγματική πρόοδο - σε συμφωνίες 
σύνδεσης - με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Μία Σύνοδο Κορυφής για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση, το Σεπτέμβριο στη Βαρσοβία, έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε 
αυτήν την πολιτική - η οποία έχει χάσει έδαφος στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Ο 
Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Carl Bildt δήλωσε πρόσφατα ότι αυτή η πρωτοβουλία 
είναι εξίσου σημαντική με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το πρόβλημα είναι να σκεφτούν 
ομοίως και τα άλλα μεγάλα κράτη μέλη, όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία, και να 
δοθούν περισσότερα χρήματα. Η  Ανατολική Εταιρική Σχέση δρομολογήθηκε από την Ε.Ε. 
το Μάιο του 2009 στην Πράγα και έχει ως στόχο να ενισχύσει τις οικονομικές και πολιτικές 
σχέσεις της Ε.Ε. με 6 χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία, 
Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία).

Συζήτηση της Ε.Ε. για τον προϋπολογισμό: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
δημοσιεύσει αυτό το καλοκαίρι τις πρώτες προτάσεις της για τον προϋπολογισμό της 
Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη των διαφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. για μια σειρά ζητημάτων, διαφωψες που θα 
συνεχίσουν μέχρι και την υπογραφή αλλά και τη «σφράγιση» της συμφωνίας. Η Πολωνία 
- η οποία έχει έντονο ενδιαφέρον να διατηρήσει η Ε.Ε. τα ταμεία συνοχής- είναι 
υποχρεωμένη να τηρήσει μια ουδέτερη στάση, ως η χώρα που ασκεί την προεδρία του 
Συμβουλίου. Αλλά ελπίζει να συνεχίσει να προβάλει τις απόψεις της αναφορικά με το 
σχέδιο προϋπολογισμού πέραν της προεδρίας της, με την εκπόνηση ενός «σημαντικού 
κειμένου» προς συζήτηση το 2012. Σχεδιάζει, επίσης, την πραγματοποίηση δώδεκα 
τεχνικών συνεδριάσεων και δύο υπουργικών συναντήσεων σχετικά με τον 
προϋπολογισμό.

Ενεργειακή ασφάλεια: Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για την 
Πολωνία, η οποία επιθυμεί η Ε.Ε., και, κυρίως, η ίδια να είναι ενεργειακά ανεξάρτητη 
από τη Ρωσία. Για το λόγο αυτό η Πολωνία έχει έρθει κοντά στην έναρξη συνομιλιών 
αναφορικά με το σχιστόλιθο - το αντισυμβατικό αέριο που υπάρχει σε μεγάλες 
ποσότητες στην Πολωνία και το οποίο η Βαρσοβία έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να 
εκμεταλλευτεί. Σε περίπτωση που η εμπορική εκμετάλλευση καταστεί δυνατή - γεγονός 
που παραμένει μια υπόθεση- το φυσικό αέριο θα τερματίσει τη μεγάλη εξάρτηση της
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χώρας από τον πιο «βρώμικο» άνθρακα καθώς και από τη Ρωσία. Οι οικολόγοι είναι 
δύσπιστοι. Αλλά αναμένονται, ούτως ή άλλως, περισσότερες συνομιλίες.

Οικονομία: Η Πολωνία βρίσκεται εκτός της ζώνης του ευρώ -  και επιθυμεί να 
ενταχθεί. Για το λόγο αυτό έχει περιορισμένη επιρροή σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι 
μυημένη στις συζητήσεις για την οικονομική διακυβέρνηση και την ανταγωνιστικότητα, 
που ξεκίνησαν το Μάρτιο. Ωστόσο, έχει έναν άσο στο μανίκι της: η οικονομία της είναι 
σχετικά καλή ενώ είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
οικονομικής κρίσης, δεν αντιμετώπισε ύφεση σε κανέναν τομέα. Ως εκ τούτου, ακόμη 
και αν δεν συμμετάσχει στις συζητήσεις δε θα αισθάνεται τόσο μειονεκτικά. Ούτως ή 
άλλως ο υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει του Συμβουλίου ECOFIN. Ο κύριος 
στόχος της Πολωνίας θα είναι η εφαρμογή της νέας ενιαίας πράξης αγοράς. Επίσης, 
επιθυμεί να επιτευχθεί κάτι πιο εφήμερο, οικονομική αισιοδοξία. Σύμφωνα με τον 
Mikolaj Dowgielewicz, Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πολωνίας 
«Δεύτερο σημαντικό σημείο στη λίστα των προτεραιοτήτων μας ως Προεδρία είναι να 
προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη «αφήγηση» για την ευρωπαϊκή 
οικονομία», μια αποστολή που από μόνη της είναι αρκετά δύσκολη για κάθε προεδρία.

Ποιον πρέπει να προσέχουμε: Αναφορικά με τον φιλόδοξο Πολωνό υπουργό 
εξωτερικών Radek Sikorski, οι απόψεις διίστανται. Μερικοί λένε ότι δεν έχει κανένα 
ενδιαφέρον για την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και έτσι δεν θα βοηθήσει τους 
αρμόδιους υπαλλήλους να φέρουν εις πέρας το έργο που αναλαμβάνουν. Άλλοι 
επισημαίνουν το γεγονός ότι ο ίδιος δεν παρέλειψε να εξασφαλίσει για τον εαυτό του ένα 
ρόλο, σε συνάρτηση με το ρόλο της Catherine Ashton. Ο Radek Sikorski είναι πρόθυμος 
να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική της ανατολικής 
γειτονίας, με την Πολωνία να βλέπει την προσέγγισή της στα ζητήματα που αφορούν 
αυτήν την πολιτική ως πρότυπο για την Ε.Ε. για την ανάληψη δράσης έναντι των χωρών 
της νότιας γειτονίας. Αυτό έδωσε στον Radek Sikorski την τέλεια δικαιολογία για μια 
ιδιαίτερα προβεβλημένη επίσκεψη στη Λιβύη - είναι ο πρώτος δυτικός υπουργός 
Εξωτερικών που πηγαίνει στη χώρα αυτή από τότε που ξέσπασε η εξέγερση. Ο Radek 
Sikorski επισημαίνει ότι αυτό το ταξίδι είχε συμφωνηθεί με την Catherine Ashton εκ των 
προτέρων. Παρ’όλα αυτά, οι σχέσεις του με την Catherine Ashton - αποδυναμωμένες από 
την εσωτερική κριτική - θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον καθ’όλη τη διάρκεια της 
Προεδρίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Πολωνία επιθυμεί τη διασφάλιση του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου δικαστικού 
σώματος, την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και την καταπολέμησης της 
διαφθοράς που μαστίζει αυτές τις χώρες. Με αυτούς τους κοινούς στόχους που τέθηκαν 
από τα ευρωπαϊκά κράτη, η Πολωνία θα προσπαθήσει να αποδείξει την ικανότητά της.

«Τεστ κοπώσεως» για την Ε.Ε.: Η Πολωνία θα αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε. 
τη στιγμή που η Ένωση αντιμετωπίζει μια κρίση στα θεμέλια της. Ο κέντρο-δεξιός 
ευρωβουλευτής Jacek Saryusz-Wolski αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όλες οι άλλες 
Προεδρίες είχαν κληθεί να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις, αλλά καμία δεν είχε 
κληθεί να αντιμετωπίσει τόσες προκλήσεις, στην πιο δύσκολη φάση τους, όσες η Πολωνική 
Προεδρία. Η  Ένωση δοκιμάζει τις αντοχές σας απέναντι σε ακραίες καταστάσεις σε ό,τι 
αφορά στο ευρώ, στις συμφωνίες Σένγκεν, στην ΚΠΑΑ και στις σχέσεις της Ε.Ε. με τις 
χώρες της γειτονιάς της. Όλα αυτά καθιστούν αυτήν την Προεδρία εξαιρετικά δύσκολη. 
Ολοένα και περισσότερο, η Πολωνία βλέπει ότι τα νέα κράτη μέλη θα αναλάβουν την 
υπεράσπιση του κεκτημένου των παλιών κρατών μελών.»
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Λογότυπο: Υπάρχει μια μακρά παράδοση της προεδρίας της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά 
στα λογότυπα. Στην πραγματικότητα δεν είναι σαφές για ποιο λόγο είναι απαραίτητα 
(ειδικά στις μετά τη Λισαβόνα μίνι προεδρίες). Συνήθως προσελκύουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον από τα ίδια τα προγράμματα της προεδρίας. Από τα προηγούμενα λογότυπα, 
το 2001 του Βελγίου παρουσιαζόταν μαζί με ένα καπέλο του Magritte, ενώ το 2003 η 
προσπάθεια της Ιταλίας ήταν λίγο αδέξια, και παραμένει μυστήριο για ποιο λόγο το «Ε» 
της Ε.Ε. ήταν ανάποδα. Το λογότυπο της Πολωνίας είναι εμπνευσμένο από τη σημαία 
του κινήματος Solidamosc (Αλληλεγγύη) και σχεδιάστηκε από τον ίδιο καλλιτέχνη που 
είχε σχεδιάσει το σύμβολο αυτού του κινήματος, πριν από πολλά χρόνια.

Η τελευταία λέξη: Και σύμφωνα με τα κάπως δυσοίωνα λόγια του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, οι χώρες που ασκούν την Προεδρία της 
Ε.Ε. δεν μπορούν ποτέ να είναι πολύ προετοιμασμένες. «Το μήνυμά μου προς την 
πολωνική προεδρία είναι: Να είστε έτοιμοι, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί.». Σημαντικά 
γεγονότα των προηγούμενων Προεδριών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον πόλεμο 
Ρωσίας -  Γεωργίας, υπό την εποπτεία της Γαλλίας, καθώς και την ταλάντευση και, στη 
συνέχεια, την απόλυτη κατάρρευση της τσεχικής κυβέρνησης, στη μέση της προεδρίας 
του Συμβούλιου. Ανοίγοντας το δρόμο για την επίτευξη μιας «φιλόδοξης» συμφωνίας για 
τον προϋπολογισμό 2014-2020, η ενεργειακή ασφάλεια και η πολιτική ανατολικής 
γειτονίας της Ε.Ε. είναι οι βασικές προτεραιότητες της πολωνικής προεδρίας της Ε.Ε. 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Οι Πολωνοί, από την πλευρά τους, έχουν κάνει ό,τι 
είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί ότι η Ένωση παραμένει προσηλωμένη στις 
αναδιανεμητικές πολιτικές, σε μια περίοδο οικονομικής λιτότητας.

Παρατηρήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Hans Van Rompuy μετά 
τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Donald Tusk7

I am very glad to be here in Warsaw to celebrate that Poland will take over for the 
first time the rotating Presidency of the Council of the European Union. This is a 
symbolic event. I will work closely with the Polish Presidency of the Council. This 
cooperation will consist not only in formal contacts and preparation of the European 
Council, but also in numerous informal contacts and consultations on issues on the 
agenda of the European Union. Cooperation is key. Our relationship of mutual trust and 
common European convictions is an excellent basis.

Of course economic issues will continue to dominate the European debate over the 
next six months. We will work on ideas to enhance growth, we will prepare the next G20 
summit in Cannes, and we will discuss financial regulation. One of the major tasks of the 
Polish Presidency will be to launch the debate on the new multi annual financial 
framework for the years 2014 - 2020. The upcoming negotiations on the European 
budget within the Council and with the European Parliament will be intensive and 
complex. The debate will focus not only on "how much money should be available for 
whom" or "who is paying" but also on "where" the money should be spent. In other 
words, which will be the political priorities of the European Union for the coming years. 
A debate hopefully without slogans and one-sided views.

The Polish presidency will also have to finalise the legislative package on 
economic governance reform. We are very close to an agreement, but few issues still

7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_dataydocs/pressdata/en/ec/123360.pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_dataydocs/pressdata/en/ec/123360.pdf


have to be settled to have a full fledge deal. This should be a top priority for the 
beginning of the Presidency and I know you are already investing on it. Let me say a few 
words about the economic situation in the Eurozone. What we are facing is not a crisis of 
the euro. As a currency, it has strengthened in value on international monetary markets. 
Throughout its existence, it has maintained a low and stable inflation rate. The balance of 
trade of the Eurozone is in broad equilibrium. Overall public debt levels are lower (yes, 
lower!) than the USA or Japan. Economic growth has returned to the Eurozone as a 
whole more rapidly than expected and new jobs are being created. But three Member 
States are facing a sovereign debt crisis and the situation in Greece in particularly 
vulnerable. Over the medium term, we have to increase convergence within the 
Eurozone. We became so dependent from each other that the problem of one country is a 
problem of all the members of the club. I welcome Poland's interest in the Eurozone. 
That's why it subscribed earlier than others to the Euro-plus Pact on economic co
ordination. It reflects the strong involvement of your country in economic developments 
in the euro area.

By the way, Poland is the only country in the EU that has not experienced recession 
in 2009. The European project continues to attract countries in our neighbourhood. For 
many, the Union symbolises the peace and prosperity of our continent. Last week, the 
European Council paved the way for Croatia's accession to the EU as the 28th Member 
State. Two days ago, Croatia's accession negotiations were formally concluded. This is a 
milestone. The signing of the Accession Treaty will take place under the Polish 
Presidency. This will give momentum to the European perspective of the whole Western 
Balkans. Some important decisions can be expected from the European Council in 
December, provided that these countries vigorously continue the reforms. The importance 
of regional cooperation and good neighbourly relations will also be emphasised during 
the Polish Presidency of the Council. This is an area where Poland has done a lot, both 
before and since joining the Union, with different initiatives and projects. One example is 
the Eastern Partnership Summit that will be held in Warsaw at the end of September. This 
will be an excellent opportunity to confirm the importance of the EU's relations with its 
eastern neighbours, and to inject momentum for our future cooperation. We have built 
Europe over several decades, sometimes smoothly and sometimes with difficulties. Each 
time there has been a difficulty, we have surmounted it. What unites us is ultimately 
always stronger than what divides us. We try to create bit by bit and step by step more 
Europe. And we succeeded also last year in extremely difficult circumstances. I count on 
you and on your Government and the Polish people to move us forward in the 
construction of Europe. I wish you a very successful Presidency.

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αγγλικός τύπος
Στο επίκεντρο των δημοσιεύσεων του αγγλικού τύπου βρέθηκαν τα κύρια 

ζητήματα που απασχολούν την Ε.Ε. την τρέχουσα περίοδο όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο που έλαβε χώρα στις 23/24 Ιουνίου 2011 και η έναρξη της Πολωνικής 
Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, υπήρξαν εκτενείς αναφορές στην κρίσιμη 
κατάσταση της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο αγγλικός τύπος κάνει αναφορά στην 
υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσμου στην Ελλάδα, στη διάσωση του ευρώ αλλά και στα
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βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα. Οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων της ευρωζώνης συμφώνησαν ως προς την πορεία που πρέπει να 
ακολουθηθεί και κάλεσαν τους υπουργούς οικονομικών να ολοκληρώσουν τις εργασίες 
ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις στις αρχές Ιουλίου. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις αναγκαίες 
προσπάθειες προσαρμογής, ώστε να επανέλθει η χώρα σε βιώσιμη τροχιά.

Επιπλέον, τον αγγλικό τύπο απασχόλησε το συνολικό πακέτο μεταρρυθμίσεων που 
συμφωνήθηκε με την Ε. Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, καθώς η 
υιοθέτηση από το ελληνικό κοινοβούλιο των νόμων για τη δημοσιονομική στρατηγική 
και τις ιδιωτικοποιήσεις. Αναφορά έγινε στο ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι 
ευρωπαίοι ηγέτες έδωσαν το «πράσινο φως» για την ένταξη της Κροατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κηρύσσοντας την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
που διεξάγονται από το 2005 με το Ζάγκρεμπ.

Οι προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας αναφέρθηκαν στα δημοσιεύματα του 
αγγλικού τύπου και στις επαφές που έχει ο Πολωνός Πρωθυπουργός Donald Tusk για τα 
ζητήματα που προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ε.Ε. 
Δυναμισμός, θετική ενέργεια και αλληλεγγύη - είναι οι κύριες αξίες, τις οποίες φέρει το 
λογότυπο της πολωνικής προεδρίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αγγλικό τύπο, οι κύριοι 
συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία διαφωνούν έντονα 
και σχεδιάζουν να περιορίσουν τις δαπάνες της Ε.Ε. ώστε ο νέος προϋπολογισμός να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της υλοποίησης της λιτότητας που ακολουθούν πια σήμερα 
τα κράτη-μέλη. Ο Βρετανός πρωθυπουργός David Cameron είναι ένθερμος υποστηρικτής 
της λιτότητας και τόνισε ότι «από τώρα και στο εξής, ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα 
αντικατοπτρίζει τις μειώσεις δαπανών που γίνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, κάτι 
που θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο εφεξής, συμπεριλαμβανομένης και της κρίσιμης 
γραμμής δαπανών για το 2014-2020».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου, η Πολωνική Προεδρία θεωρεί 
ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ένα επενδυτικό εργαλείο που θα 
εξυπηρετήσει στην εφαρμογή της στρατηγικής για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020». Εάν η 
Ευρώπη θελήσει να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα, δεν πρέπει να εστιάζει 
αποκλειστικά στα δημόσια οικονομικά και στον περιορισμό των ελλειμμάτων του 
προϋπολογισμού αλλά χρειάζονται κι άλλες δράσεις. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την 
Joanna Skoczek, διευθύντρια του τμήματος για την Πολωνική Προεδρία στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, η Προεδρία θα αποτελέσει τη σημαντικότερη δοκιμασία για την απόδειξη 
της αξιοπιστίας της χώρας και θα καθορίσει την μεταγενέστερη θέση της Πολωνίας στην 
Ε.Ε.

Ωστόσο, στον αγγλικό τύπο γίνονται και αναφορές στο ότι οι πολίτες της 
Πολωνίας συγκεντρώθηκαν στις 30 Ιουνίου στη Βαρσοβία, ανταποκρινόμενοι στο 
κάλεσμα του εργατικού συνδικάτου Αλληλεγγύη για να διαμαρτυρηθούν για τους 
χαμηλούς μισθούς και να διεκδικήσαν εργασιακή ασφάλεια και πρόσβαση στην 
κοινωνική πρόνοια. Η Πολωνία αναμένεται να αγωνιστεί για την αύξηση των δαπανών 
της Ε.Ε., σύμφωνα με το πρόγραμμα της χώρας. Με τα τελευταία δύο χρόνια 
επικεντρωμένα στη διάσωση του προβληματικού τραπεζικού τομέα και στην πρόληψη 
μιας επακόλουθης κατάρρευσης των δημόσιων οικονομικών, η Πολωνία επιθυμεί να 
δώσει ώθηση στην αποκατάσταση της ανάπτυξης, με το μακροπρόθεσμο κοινοτικό 
προϋπολογισμό για το 2014-2020 να θεωρείται ως το βασικό εργαλείο αυτής της
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διαδικασίας. Για την Πολωνία αυτό σημαίνει διαφύλαξη των γενναίων χρηματοδοτήσεων 
των φτωχότερων περιφερειών και εγγύηση ενός σημαντικού ποσού για τους αγρότες 
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τον «εκσυγχρονισμό τους».
■ Tray nor I, “Polish PM accuses European leaders of hypocrisy”, 2/7/2011, The 

Guardian
■ Watt N, “Are Ed Miliband and Ed Balls playing a blinder on strikes and the EU 

budget?”, 30/6/2011, The Guardian
* Cienski J, “Poland begins term as EU president”, 29/6/2011, Financial Times
■ Cienski J, “Interview with Donald Tusk, the Polish premier”, 30/6/2011, Financial 

Times
* Cienski J, “Poland to focus on crises as it leads EU”, 2/7/2011, Financial Times
■ Tait N, “EU finance ministers split on derivatives rules”, 21/6/2011, Financial Times
■ “Blair still backs joining the euro -  once Greek crisis is over”, 27/6/2011, The 

Independent
■ Grice A, “Greece aside, Cameron knows a strong euro is good for the UK”, 

27/6/2011, The Independent

Γαλλικός Τύπος
Ο γαλλικός τύπος κατά το μήνα Ιούνιο ασχολήθηκε με την όχι και τόσο 

συντονισμένη (όπως τη χαρακτηρίζει) προσπάθεια των Ευρωπαίων ηγετών να 
καταλήξουν σε συμβιβασμό για τον καλύτερο τρόπο χρηματοδότησης της Ελλάδας, 
βάσει των συμπερασμάτων και των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του πρόσφατου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23-24/6/2011). Πιο συγκεκριμένα, οι ηγέτες της ζώνης του 
ευρώ ζήτησαν τη δημιουργία ενός νέου σχεδίου ενίσχυσης της Ελλάδα στις αρχές 
Ιουλίου, άμεσα εξαρτώμενου από την έγκριση στη χώρα του σχεδίου λιτότητας. 
Επιπλέον, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, 
ζητώντας, όμως, διασφαλίσεις. Μετά από αίτημα της Γερμανίας και πριν από τη Σύνοδο 
Κορυφής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μια συνάντηση των βασικών παραγόντων 
στην κρίση του χρέους στην Ελλάδα: τη Γερμανίδα Καγκελάριο Angela Merkel, το 
Γάλλο Πρόεδρο Nicolas Sarcozy, τον Πρόεδρο της ΕΚΤ Jean-Claude Trichet, τον 
Έλληνα Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον επικεφαλής του Eurogroup Jean- 
Claude Juncker καθώς και τον Πρόεδρο της Ε.Ε. Herman Van Rompuy και τον Πρόεδρο 
της Ε. Επιτροπής José Manuel Barroso.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ελληνική κρίση υπογραμμίζει τις δυσκολίες των 
ευρωπαίων ηγετών να οργανώσουν μια Νομισματική Ένωση. Ο γαλλικός τύπος είναι 
ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης από την Ε.Ε. 
υπογραμμίζοντας την αργοπορία στην οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας, το Μάιο του 
2010, γεγονός που αύξησε το κόστος από ό,τι αν είχε πραγματοποιηθεί από τον 
Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Δεδομένου του κινδύνου 
αλληλεπίδρασης αυτής της καθυστέρησης, οι ευρωπαίοι εταίροι έπρεπε να 
δημιουργήσουν ένα μηχανισμό έκτακτης ανάγκης στο σχέδιο διάσωσης των 
προβληματικών κρατών. Αλλά η αξιοπιστία της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της έχει 
ήδη πληγεί.

Αναφέρεται ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη «σημαντική, για τη σταθεροποίηση του ευρώ, συμφωνία».
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«Μέχρι στιγμής έχουμε περάσει όλες τις δοκιμασίες και κάθε φορά η καταστροφή 
αποφεύγεται, δήλωσε ο Nicolas Sarkozy ο οποίος διαβεβαίωσε (24/6/2011) ότι οι 
γαλλικές τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πρόθυμες να βοηθήσουν 
εθελοντικά και να εγγραφούν σε νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτή η δήλωση 
του Nicolas Sarkozy είναι πολύ σημαντική, με τη Γαλλία να είναι από τους πρώτους 
ιδιώτες πιστωτές της Ελλάδας. Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε ότι η δέσμευση αυτή ήταν 
μέρος της διαπραγμάτευσης που είχε γίνει με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Angela Merkel, 
χωρίς να διευκρινίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής των γαλλικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Αναφορικά με άλλα ζητήματα που αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Ιουνίου ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο διορισμό του Mario Draghi, σημερινού διοικητή 
της Τράπεζας της Ιταλίας, ως νέου προέδρου της ΕΚΤ που θα διαδεχθεί τον Jean-Claude 
Trichet στα τέλη Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την παρουσία δύο 
μελών ιταλικής καταγωγής στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, σε αντίθεση με τον 
άγραφο κανόνα ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο 
από κάθε μία από τις τέσσερις μεγάλες χώρες της ζώνης του ευρώ (Γερμανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Ισπανία). Επισημαίνεται ότι το προαναφερθέν ζήτημα είχε διευθετηθεί με μια 
σιωπηρή συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας τον Απρίλιο, με την ιταλική κυβέρνηση 
να ζητά την παραίτηση του Lorenzo Bini Smaghi (μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΕΚΤ) με αντάλλαγμα την υποστήριξη της Γαλλίας στην υποψηφιότητα του Mario 
Draghi.

Αναφορικά με την Πολωνική Προεδρία, τα δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου 
κάνουν εκτενή αναφορά στο ότι η χώρα αυτή της Ανατολικής Ευρώπης, για πρώτη φορά 
στην ιστορία της, θα ηγηθεί της εκ περιτροπής προεδρίας της Ε.Ε. και ότι αναλαμβάνει 
την 1η Ιουλίου 2011, μετά από την Ουγγαρία, εν μέσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής 
και πολιτικής κρίσης. Πέραν των αναφορών που γίνονται για τις προτεραιότητες της 
Πολωνικής Προεδρίας, ο γαλλικός τύπος κάνει ιδιαίτερη μνεία στο καταπληκτικό 
διαφημιστικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Tomasz Baginski, ένας διάσημος Πολωνός 
καλλιτέχνης. Το διαφημιστικό αυτό βίντεο στηρίζεται στη μεταφορά του βαλς και 
ερμηνεύεται ως η αλλαγή την οποία η Πολωνία ζητά από την Ευρώπη. Η^Ευρώπη, είναι 
μια γυναίκα, όμορφη, αλλά ψυχρή, κλεισμένη μέσα σ’ ένα γυαλιστερό αρχιτεκτονικό 
χώρο, ακόμα (...) φαίνεται πολύ ωραία, αλλά στερείται τη ζωή. Στο χώρο μεταξύ των 
κτιρίων, εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος, στην ταινία μας, συμβολίζει την 
Πολωνία», εξηγεί ο συγγραφέας του διαφημιστικού. Η Πολωνία με στόχο την 
οικονομική ανάπτυξη επιθυμεί να προωθήσει τη συνέχιση της διεύρυνσης του 
ευρωπαϊκού εδάφους, με τις Κροατία, Τουρκία και Ισλανδία. Όσο για τα Δυτικά 
Βαλκάνια, θα ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές τους φιλοδοξίες. «Σε πολλές ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, η ατμόσφαιρα δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδης για τη διεύρυνση της Ε.Ε., 
αλλά η πολωνική προεδρία θα επιδιώξει να είναι επιτυχής η υλοποίηση της Συνθήκης 
Προσχώρησης», διαβεβαίωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Donald Tusk.
■ “Grèce : les dirigeants européens réunis pour débloquer une aide d'urgence”, Le 

Monde avec AFP, 23.06.11
■ *“I1 n'y a pas de plan B pour la Grèce, affirme la Commission européenne”, Le 

Monde avec AFP et Reuters, 28.06.11
■ *“La Pologne prend la présidence de TUE le 1er juillet”, L’ Express, 28.06.2011
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■ "“La très poétique présidence polonaise”, Jean-Sébastien Lefebvre, www.euroactiv.fr, 
28.06.2011

■ "“Feu vert des dirigeants de l'UE à l'adhésion de la Croatie”, Le Monde, 24.06.2011
■ *“Mario Draghi nommé président de la BCE”, Le Monde avec Reuters, 24.06.2011
■ "“La nouvelle aide accordée à la Grèce atteindra 110 milliards d'euros”, Le Monde 

avec AFP et Reuters, 24.06.11
■ «“Grèce: vers un deuxième plan d'aide de 110 milliards”, Le Figaro, 24.06.2011
■ *"La crise grecque montre les difficultés des dirigeants européens à organiser l'union 

monétaire", Le Monde, 24.06.11
* "“Grèce : un nouveau plan de rigueur pour éviter la faillite”, Le Monde avec AFP, 

27.06.2011

Γερμανικός Τύπος
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματά του, σηματοδοτεί 

την ολοκλήρωση του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την προοπτική να καταστεί 
αποτελεσματική μέθοδος διακυβέρνησης για τη στήριξη ολοκληρωμένης, διαφανούς και 
έγκαιρης χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το ερώτημα που εξετάζει 
η παρούσα επισκόπηση του γερμανικού τύπου είναι το ποια στάση τηρεί η Γερμανία στις 
συζητήσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στους κόλπους της 
Ευρωζώνης μέσα από τη δημοσιογραφική σκοπιά.

Λίγες μέρες πριν την κρίσιμη συνάντηση των Βρυξελλών, δημοσιογράφοι μεγάλων 
γερμανικών εφημερίδων προκαλούν την κοινή γνώμη με ερωτήματα όπως: «ποια είναι 
τελικά τα πλεονεκτήματα του ευρώ;», «πόσο ωφελείται πράγματι η Γερμανία;» που 
ενισχύουν το ανήσυχο και άκρως επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα. 
Ταυτόχρονα, άρθρα της γερμανικής επιστημονικής κοινότητας που δημοσιεύονται στην 
εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, κάνουν λόγο για «μία τραγωδία της 
αλληλεγγύης», αλλά και για «διαστροφή του Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου» με 
αφορμή τις συζητήσεις για περαιτέρω οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα. Τέλος, λίγο 
πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι αρθρογράφοι δεν παραλείπουν ν’ αναφέρουν ότι στο 
επίκεντρο το συζητήσεων βρίσκεται η κρίση στην Ελλάδα, η οποία για να 
αντιμετωπισθεί απαιτείται μία «πολιτιστική επανάσταση» (Kulturrevolution). Στο ίδιο 
κλίμα κινούνται και τα σχόλια για την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου που χαρακτηρίζεται 
ως «μόνον μία μικρή συμβολή».

Ακόμα και μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι Γερμανοί αρθρογράφοι 
ενέμειναν στην «ευρωσκεπτικιστική» στάση τους, τονίζοντας ότι η παρούσα κρίση 
αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ μεταξύ των πολιτών και των εκπροσώπων τους, «μία εξέγερση 
των μαζών και των ελίτ» και επισημαίνουν ότι το κλίμα έχει πλέον αντιστραφεί και οι 
Γερμανοί πολίτες είναι πιο «συντηρητικοί» από ποτέ. Το αντιφατικό στοιχείο είναι ότι 
από την άλλη πλευρά δεν λείπουν και οι αρθρογράφοι εκείνοι που αναγνωρίζουν ότι: «η 
Γερμανία εξαρτάται από την Ευρώπη» και ότι η «διάσωση» των ξένων χωρών είναι 
πάντα πιο σημαντική από τη δική τους χώρα. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι οι 
Γερμανοί αρθρογράφοι στις συζητήσεις για την ενίσχυση της οικονομικής 
διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προτάσσουν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στη 
γερμανική κοινή γνώμη, δηλώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την έντονη δυσαρέσκειά τους 
απέναντι στην Ευρωπαϊκή πολιτική της Γερμανίας.
■ Ρ. Plickert, "Die Vor- und die Nachteile des Euro", FAZ, 22/6/2011
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■ C. Calliess, "Treue und Solidarität", FAZ, 22/6/2011
■ Günther Nonnenmacher, "Europäischer Rat Im Zeichen der Krise", FAZ, 24/6/2011
■ Hendrik Ankenbrand und Christian Siedenbiedel, "Schulden, Krise, Euro-Skeptiker 

Deutschland einig Wutbürgerland", FAZ, 26/6/2011
■ Christoph B. Schütz, "Der EU-Haushalt ist ein Spiel der Egoisten", Die Welt, 

28/6/2011
■ CI. Christian Malzahn, "Was ist uns Europa wert?", Die Welt, 29/6/2011 

ΤΥΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

■ Βερέμης Θ, «Πιθανές ευκαιρίες για Ελλάδα και Κύπρο», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4/6/2011
■ Βερέμης Θ, «Το τέλος μιας εποχής», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19/6/2011
■ Βερέμης Θ, « «Η Γιάλτα αποτύπωσε τετελεσμένα γεγονότα», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

2/7/2011
■ Βερέμης Θ, «Η Πολωνία μήλον της Εριδος στο Πότσδαμ», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

10/7/2011
■ Ιωακειμίδης Π. Κ., «Η στρατηγική της Ευρώπης», ΤΑ ΝΕΑ, 8/7/2011
■ Ιωακειμίδης Π. Κ., «Ανατολίτικη λογική», ΤΑ ΝΕΑ, 1/7/2011
* Ιωακειμίδης ΠΚ, «Το πλαίσιο του ελληνικού προβλήματος», ΤΑ ΝΕΑ, 17/6/2011
■ Ιωακειμίδης ΠΚ, «Ελλάδα -  Ευρώπη: μια σχιζοφρενική σχέση», ΤΑ ΝΕΑ, 7/6/2011
■ Κουλουμπής Θ, «Κασσανδρικός πληθωρισμός», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 5/6/2011
■ Κουλουμπής Θ «Ο Θεόδωρος Πάγκαλος και η πολιτική επιστήμη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

2/7/2011
■ Μαραβέγιας Ν, «Ελληνικές ευθύνες, ευρωπαϊκή δυσπιστία», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 

26/6/2011
■ Μαραβέγιας Ν, «Η χαμένη δεκαετία στην ευρωζώνη», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 19/6/2011
■ Μαραβέγιας Ν, «Μοναδική διέξοδος η ανάπτυξη», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 12/6/2011 
■Μαραβέγιας Ν, «Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥίΐΙΑ, 5/6/2011

Τσούκαλης Λ, «Πού φτάνουν τα όρια της διαμαρτυρίας; Ο φαύλος κύκλος», ΤΑ ΝΕΑ, 
11/6/2011
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