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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 Διαχειριστικής Στήριξης Εργαστηρίου: Κλεοπάτρα Ματσουκά 

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

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

ΕΚΕΜ

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 Αντιπρο
σωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο πλαίσιο υλοποίησης 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, Χριστίνα Γκούβαλη, Γιορίνα Μαρά- 
τση.

Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: 2103689535, newsletter-eeep@ pspa.uoa.gr

Αντώνιος Κόντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η πρόκληση της Κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής»

Δύο απτά και θεμελιώδη επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η 
νομισματική ολοκλήρωση και ο χώρος Σένγκεν, τίθενται την περίοδο αυτή σε 
αμφισβήτηση. Το πρώτο, η νομισματική ολοκλήρωση, δέχεται επικρίσεις που φθάνουν 
μέχρι του υπερβολικού, κατά την άποψή μου, φόβου κατάρρευσής της, εξαιτίας της 
απουσίας των κατάλληλων μηχανισμών δημοσιονομικής πολιτικής που καθιστούν ατελή 
την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Το δεύτερο, ο χώρος Σένγκεν, με μια πτυχή του 
οποίου θα ασχοληθώ στη συνέχεια, επίσης αμφισβητείται, εξαιτίας της σοβαρής 
εξωγενούς διαταραχής που υφίσταται από την ισχυρή μεταναστευτική πίεση από τρίτες 
χώρες. Ορισμένα κράτη - μέλη με χαμηλή ή ελεγχόμενη μεταναστευτική εισροή (Γαλλία, 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) εισηγούνται την επαναφορά των 
διασυνοριακών ελέγχων προσώπων με κράτη - μέλη που δέχονται υψηλές ή μη 
ελεγχόμενες μεταναστευτικές εισροές (Ελλάδα). Η επαναφορά όμως των διασυνοριακών 
ελέγχων, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του κανονισμού «Δουβλίνο II», συνεπάγεται 
μονομερή εθνική ανάληψη των σχετικών βαρών. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων, 
διασυνδέονται οργανικά αφενός οι πολιτικές του χώρου Σένγκεν και της μετανάστευσης, 
και αφετέρου της μετανάστευσης με την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. 
Καθίσταται λοιπόν ζητούμενο, και για την Ελλάδα επιτακτική ανάγκη, η ολοκλήρωση 
της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής.

Τί περιεχόμενο και ποιες πιθανότητες υιοθέτησης μπορεί να έχει μια 
ολοκληρωμένη κοινή μεταναστευτική πολιτική; Συνοπτικά, το περιεχόμενο της 
περιλαμβάνει:
• τη διάσταση της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής με στόχο, πρώτον, τη 

μείωση των αναπτυξιακών - και κατά ακολουθία - των εισοδηματικών διαφορών 
μεταξύ Ε.Ε. και χωρών προέλευσης για να μειωθεί το μεταναστευτικό δυναμικό τους 
και, δεύτερον, την αποτροπή παράνομης εισόδου μεταναστών στην Ε.Ε. Για την 
επίτευξη του πρώτου στόχου προσφέρονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις, φι εμπορικές 
συναλλαγές και η αναπτυξιακή βοήθεια, που είναι όμως μακροπρόθεσμης απόδοσης. 
Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου προσφέρονται η φύλαξη των εξωτερικών 
συνόρων της Ε.Ε. (ΕΙΙΟΝΤΕΧ), η διακυβέρνηση του μηχανισμού Σένγκεν, οι 
ενωσιακές συμφωνίες επανεισδοχής, ο εθελούσιος επαναπατρισμός και, τα 
χαμηλότερης αποτελεσματικότητας μέτρα απέλασης και επαναπροώθησης, ιδίως με 
μη όμορες χώρες της Ε.Ε..

• τη διάσταση της εσωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής - πολιτική ένταξης -, η 
οποία εκτείνεται από την οικονομική (μισθωτή και μη μισθωτή εργασία) ως την 
κοινωνική (κατοικία, παιδεία, υγεία) και την πολιτική (συμμετοχικές διαδικασίες, 
χορήγηση της ιδιότητας του πολίτη) ένταξη, αλλά και την εισαγωγή ενός Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Οι προσδοκίες για την υιοθέτηση, σχετικά σύντομα, μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής θεωρήσεων, ασύλου και οικονομικής μετανάστευσης από την Ε.Ε., με την 
θέσπιση κανονιστικού πλαισίου και την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων, θεωρούνται 
υπερβολικές για δύο λόγους. Αρκετά κράτη - μέλη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, 
πρώτον, δεν επιβαρύνονται αισθητά από μαζικές μεταναστευτικές εισροές και, δεύτερον,
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την περίοδο αυτή εστιάζουν την προσοχή τους σε ζητήματα οικονομικών ανισορροπιών 
άλλων κρατών — μελών. Όμως, η διαχρονικότητα, η περιφερειακότητα, η ένταση και οι 
πολυδιάστατες μορφές, αιτίες και επιδράσεις της μετανάστευσης προς την Ε.Ε. την 
εξαναγκάζουν σε μόνιμη και σφαιρική ενασχόληση με το ζήτημα. Με δεδομένη τη 
γνώση από την ιστορία της μετανάστευσης ότι τα διεθνή μεταναστευτικά ρεύματα 
ανακόπτονται με δυσχέρεια και ότι μεγάλο τμήμα των ευρισκόμενων στη χώρα υποδοχής 
μεταναστών θα παραμείνει μόνιμα σε αυτή, η διαμόρφωση και άσκηση μιας 
ολοκληρωμένης δημόσιας μεταναστευτικής πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
θεωρείται όχι απλά απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη. Για την Ελλάδα, ιδιαίτερα 
σημαντική θεωρείται η εφαρμογή των ενωσιακών αρχών της αλληλεγγύης και του 
δίκαιου καταμερισμού των σχετικών βαρών και ευθυνών. Η χώρα έχει κάθε συμφέρον να 
αποτραπεί η επαναφορά των διασυνοριακών ελέγχων και να τροποποιηθεί ο κανονισμός 
‘Δουβλίνο ΙΓ. Είναι, όντως, ένα δύσκολο εγχείρημα με απροσδιόριστο αποτέλεσμα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Οι εαρινές προβλέψεις της Ε. 
Επιτροπής: ευρωπαϊκή ανάκαμψη, αν 
και υπάρχουν νέοι κίνδυνοι.1

Σύμφωνα με τις εαρινές 
προβλέψεις της Ε. Επιτροπής, η 
οικονομία της Ε.Ε. αναμένεται ότι θα 
εδραιώσει περαιτέρω τη σταδιακή 
ανάκαμψή της, ενώ οι προοπτικές για το 
2011 εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερες 
από τις προβλέψεις του φθινοπώρου. Το 
ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 
περίπου 1,75% φέτος και κατά περίπου 
2% το 2012. Η προοπτική αυτή 
ενισχύεται από τις καλύτερες προοπτικές 
για την παγκόσμια οικονομία και τη 
συνολική αισιόδοξη γνώμη των 
επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο πληθωρισμός, ωστόσο, αυξάνεται 
ταχύτερα, αντικατοπτρίζοντας την 
αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων. Ο 
μέσος όρος του επίσημου πληθωρισμού 
προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε σχεδόν

1 http://ec.europa.eu/ellada/news/news/2011 
0513 earines provlepseis el.htm

3% στην Ε.Ε. και 2,5% στη ζώνη του 
ευρώ το τρέχον έτος, ενώ στη συνέχεια 
θα μειωθεί σε περίπου 2% και 1 %% 
αντίστοιχα το 2012. Εν τω μεταξύ, οι 
συνθήκες στην αγορά εργασίας 
αναμένεται να βελτιωθούν με βραδύτερο 
ρυθμό μέσα στο χρονικό ορίζοντα των 
προβλέψεων. Το ποσοστό ανεργίας 
αναμένεται να μειωθεί κατά μισή 
εκατοστιαία μονάδα και να φθάσει σε 
λίγο περισσότερο από 9% και σε 9,75% 
στην Ε.Ε. και στη ζώνη του ευρώ μέχρι 
το 2012. Η δημοσιονομική εξυγίανση 
προχωρεί, ενώ το δημόσιο έλλειμμα 
προβλέπεται να μειωθεί σε περίπου 
3,75% του ΑΕΠ μέχρι το 2012. Ωστόσο, 
οι προοπτικές εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν αισθητές διαφορές για τα 
επιμέρους κράτη μέλη.

Ο Επίτροπος της Ε.Ε., αρμόδιος για 
τις Οικονομικές και Νομισματικές 
Υποθέσεις, Olli Rehn, δήλωσε τα εξής: 
«Το κύριο μήνυμα των προβλέψεών μας 
είναι ότι η οικονομική ανάκαμψη στην 
Ευρώπη είναι σταθερή και συνεχίζεται, 
παρά τις πρόσφατες εξωτερικές 
αναταραχές και τις εντάσεις στην αγορά 
δημόσιου χρέους. Τα δημόσια 
ελλείμματα μειώνονται σαφώς. Σήμερα
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είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν 
αυτές οι τάσεις ανάπτυξης και 
εξυγίανσης και να εξασφαλιστεί επίσης 
ότι θα οδηγήσουν σε περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτό
επιβάλλει τη συνέχιση της
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
αποφασιστική εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
βοηθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των οικονομιών μας.»

Η οικονομική ανάκαμψη στην Ε.Ε. 
εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο, παρά 
τις χρονίζουσες αδυναμίες στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και το 
εξωτερικό περιβάλλον που έχει καταστεί 
πιο δυσμενές. Η ανάκαμψη διευρύνεται 
και η διεύρυνση αυτή αναμένεται να 
συνεχιστεί σε γενικές γραμμές το 2011, 
όπως είχε προβλεφθεί το περασμένο 
φθινόπωρο. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό 
θα επιταχυνθούν αισθητά το τρέχον έτος, 
υποστηριζόμενες από την αναθεώρηση 
προς τα άνω της αύξησης των εξαγωγών. 
Αντίθετα, οι επενδύσεις στον τομέα των 
δομικών κατασκευών θα συνεχίσουν να 
συρρικνώνονται, αντικατοπτρίζοντας τις 
υπό εξέλιξη προσαρμογές σε διάφορα 
κράτη μέλη. Η ιδιωτική κατανάλωση, εν 
τω μεταξύ, αναμένεται ότι θα ανακάμψει 
ελαφρά το τρέχον έτος στην Ε.Ε., και η 
σταδιακή ανάκαμψή της'αναμένεται ότι 
θα ενισχυθεί στη συνέχεια από την αργή 
βελτίωση των συνθηκών στην αγορά 
εργασίας, τη μέτρια αύξηση του 
εισοδήματος και τα χαμηλότερα ποσοστά 
αποταμίευσης. Ωστόσο, τα υψηλότερα 
ποσοστά πληθωρισμού επιβράδυναν 
κάπως το ρυθμό της παρούσας σταδιακής 
ενίσχυσης σε σύγκριση με τις 
φθινοπωρινές προβλέψεις. Επιπλέον, η 
συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης 
στους τομείς των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών, η μεγαλύτερη απροθυμία 
ανάληψης κινδύνων και ο αντίκτυπος της

δημοσιονομικής εξυγίανσης προβλέπεται 
ότι θα έχουν δυσμενείς συνέπειες για τις 
κεφαλαιακές και τις καταναλωτικές 
δαπάνες βραχυπρόθεσμα.

Όπως συμβαίνει κατά κανόνα σε 
περιπτώσεις ανάκαμψης από βαθιές 
οικονομικές κρίσεις, η ανάκαμψη της 
Ε.Ε. αναμένεται να είναι πιο υποτονική 
από ό, τι σε προηγούμενες ανοδικές 
φάσεις, αν και όσο θα ενισχύεται 
σταδιακά η ιδιωτική εγχώρια ζήτηση, η 
ανάκαμψη θα καθίσταται ολοένα και 
περισσότερο αυτοσυντηρούμενη. Όσον 
αφορά τις μέσες ετήσιες τιμές, οι ρυθμοί 
αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να 
ανέλθουν από ποσοστό μόλις πάνω από 
1,5% στη ζώνη του ευρώ και σε 1,75% 
στην ΕΕ φέτος και σε περίπου 2% και 
στις δύο περιοχές το 2012. Τα μεγέθη για 
το 2011 είναι ελαφρώς υψηλότερα από τα 
αναμενόμενα στην προηγούμενη 
συνολική πρόβλεψη του περασμένου 
φθινοπώρου.

Η συγκεντρωτική εικόνα κρύβει 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις 
εξελίξεις στα επιμέρους κράτη μέλη. 
Ορισμένες χώρες, ιδίως η Γερμανία, αλλά 
και κάποιες μικρότερες οικονομίες με 
εξαγωγικό προσανατολισμό, έχουν 
σημειώσει σταθερή ανάκαμψη της 
δραστηριότητας, ενώ άλλες, ιδίως 
ορισμένες περιφερειακές χώρες, έχουν 
μείνει πίσω. Αναμένεται ότι ο ρυθμός 
ανάκαμψης εντός της Ε.Ε. θα συνεχίσει 
να παρουσιάζει διαφορές. Η 
συνεχιζόμενη διόρθωση των
ανισορροπιών στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
αναμένεται να συνεχιστεί κατά την 
περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις. Η 
προσαρμογή είναι ιδιαίτερα έντονη στις 
χώρες όπου τα ελλείμματα ήταν πολύ 
υψηλά κατά την έναρξη της κρίσης, 
πράγμα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στις περικοπές της κατανάλωσης. Αλλά 
και κάποια διαρθρωτικώς υψηλά 
πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/2011
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φαίνεται ότι μειώνονται σταδιακά λόγω 
της ισχυρότερης εγχώριας ζήτησης και 
των δυναμικών εισαγωγών.

Η κατάσταση στις ευρωπαϊκές 
αγορές εργασίας συνεχίζει να είναι 
διαφοροποιημένη, με ποσοστό ανεργίας 
που κυμαίνεται από 4-5% στις Κάτω 
Χώρες και την Αυστρία έως 17-21% 
στην Ισπανία και τις Χώρες της 
Βαλτικής. Η απασχόληση στην ΕΕ 
αυξήθηκε ελαφρά κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2010, ωθούμενη από 
βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, εκτός 
από τη βιομηχανία και τις κατασκευές. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνηθισμένη 
χρονική υστέρηση μεταξύ της αύξησης 
της παραγωγής και της αύξησης της 
απασχόλησης, η απασχόληση αναμένεται 
να βελτιωθεί ελαφρώς σε αμφότερες τις 
περιοχές κατά το τρέχον έτος. Οι 
προοπτικές για την ανεργία δείχνουν 
μείωση κατά περίπου 0,5 εκατοστιαία 
μονάδα κατά την περίοδο που καλύπτουν 
οι προβλέψεις και στις δύο περιοχές. 
Ωστόσο, αν και βελτιώθηκαν κάπως από 
το φθινόπωρο και ύστερα, οι προοπτικές 
συνεχίζουν να δείχνουν ότι θα υπάρξει 
μάλλον ανάκαμψη χωρίς βελτίωση της 
απασχόλησης.

Τα δημόσια οικονομικά άρχισαν να 
βελτιώνονται το προηγούμενο έτος. 
Λόγω της ισχυρότερης ανάπτυξης και της 
λήξης των προσωρινών μέτρων τόνωσης 
της οικονομίας, το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης στην Ε.Ε. προβλέπεται να 
μειωθεί από περίπου 6,5% του ΑΕΠ το 
2010 σε περίπου 4,75% το 2011 και σε 
3,75% το 2012, με ένα σε γενικές 
γραμμές παρόμοιο μοντέλο αλλά σε 
κάπως χαμηλότερο επίπεδο για τη ζώνη 
του ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είναι ελαφρώς 
καλύτερη από τις προβλέψεις του 
φθινοπώρου. Οι περικοπές δαπανών 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της 
προσαρμογής και στις δύο περιοχές. Ο 
δείκτης χρέους, αντίθετα, παραμένει σε

ανοδική πορεία κατά την περίοδο που 
καλύπτουν οι προβλέψεις, ανερχόμενος 
σε περίπου 83% του ΑΕΠ στην ΕΕ και σε 
88% στη ζώνη του ευρώ μέχρι το 2012.

Προβλέπεται σχετικά υψηλός 
πληθωρισμός τιμών καταναλωτή τόσο 
στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ 
κατά την προσεχή περίοδο, αν και θα 
είναι πολύ χαμηλότερος από την περίοδο 
έξαρσης του 2008. Προκαλούμενος 
κυρίως από την άνοδο του πληθωρισμού 
τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός ΕνΔΤΚ 
προβλέπεται να ανέλθει κατά μέσον όρο 
σε σχεδόν 3% στην ΕΕ και 2,5% στη 
ζώνη του ευρώ κατά το τρέχον έτος, ενώ 
θα μειωθεί σε περίπου 2% και 1%% 
αντίστοιχα το 2012. Η υποτονικότητα της 
οικονομίας, που εξακολουθεί να είναι 
σημαντική, αναμένεται ότι θα διατηρήσει 
υπό έλεγχο τόσο την αύξηση των μισθών 
όσο και τον εγγενή πληθωρισμό, 
αντισταθμίζοντας εν μέρει τις 
αναμενόμενες αυξήσεις των τιμών της 
ενέργειας και των εμπορευμάτων.

Οι πολιτικές μεταβολές στη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και οι 
οικονομικές επιπτώσεις του σεισμού και 
του τσουνάμι στην Ιαπωνία προκάλεσαν 
αύξηση της αβεβαιότητας και συνιστούν 
κινδύνους υποχώρησης της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας, με τη 
δυνατότητα να οδηγήσουν σε υψηλότερο 
πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη 
σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τα 
βασικά δεδομένα.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, 
ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα κρατικών 
ομολόγων, παραμένουν εύθραυστες, και 
δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η 
εμφάνιση επιζήμιων βρόχων αρνητικής 
ανάδρασης. Υφίστανται επίσης κίνδυνοι 
από την ένταση που επικρατεί στις 
αγορές συναλλάγματος.

Από την πλευρά των θετικών 
εξελίξεων, η υψηλότερη παγκόσμια 
ανάπτυξη σε σχέση με τις αρχικές
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παραδοχές, συνεπεία της αύξησης της 
εγχώριας ζήτησης στις αναδυόμενες 
αγορές, θα μπορούσε να ωφελήσει 
περαιτέρω την αύξησε των εξαγωγών της 
Ε.Ε. Όσον αφορά την εγχώρια οικονομία, 
η στροφή της αύξησης του ΑΕΠ της Ε.Ε. 
προς την κατεύθυνση της εγχώριας 
ζήτησης θα μπορούσε να αποδειχθεί 
ισχυρότερη από τις παραδοχές των 
προβλέψεων, με θετικές εκπλήξεις στην 
αγορά εργασίας, για παράδειγμα. 
Ομοίως, θα μπορούσε να υπάρξει 
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη 
διάχυση από την ισχυρή δυναμική της 
Γερμανίας προς άλλα κράτη μέλη.

Συνολικά, το ισοζύγιο των 
κινδύνων όσον αφορά τις προοπτικές για 
την οικονομική ανάπτυξη που 
παρουσιάζονται στις παρούσες 
προβλέψεις εμφανίζει σαφή αρνητική 
κλίση.

Το μέλλον της οικονομικής ρύθμισης 
και της οικονομικής εποπτείας.2

«Είμαι ευτυχής που ξεκινώ αυτή 
την πρώτη συζήτηση, σχετικά με το 
μέλλον των μεταρρυθμίσεων για την 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων.
Ας είμαστε ειλικρινείς, αισθάνομαι 
κάποια δυσπιστία σχετικά με τις 
θεωρητικές βάσεις του μέλλοντος και 
συγκεκριμένα του μέλλοντος του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η εμπειρία της κρίσης μας έδειξε την 
πραγματική αξία της βεβαιότητας για την 
επάρκεια ρευστότητας στις

2 Ομιλία του Michel Barnier, μέλους της Ε. 
Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και τις 
Υπηρεσίες σε συνέδριο με θέμα «Ενίσχυση 
των βάσεων των σταθερών και ενοποιημένων 
χρηματοπιστωτικών αγορών» που 
οργανώθηκε από την Ε. Επιτροπή και την 
ΕΚΤ (Βρυξέλλες, 2/5/2011).

χρηματοπιστωτικές αγορές, των 
πλεονεκτημάτων της τιτλοποίησης ή 
ακόμα και της αυτορρύθμισης, σαν όλα 
αυτά να αποτελούσαν το μέλλον της 
ρύθμισης αυτού του τομέα.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να ξέρουμε 
τους σωστούς κανόνες σχετικά με αυτόν 
τον τομέα. Το σημείο εκκίνησης για μένα 
είναι πολύ απλό: θέλουμε πραγματικά να 
μάθουμε από την κρίση; Ή με άλλα 
λόγια, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να 
υπάρξει «επιστροφή στο φυσιολογικό», 
στη συνήθη επιχειρηματικότητα - ή στην 
επιχειρηματικότητα όπως πριν την 
κρίση...
Το πρώτο δίδαγμα είναι ότι οι αγορές και 
οι οικονομικοί παράγοντες δεν είχαν την 
κατάλληλη εποπτεία. Δεν βρίσκονταν στο 
σωστό επίπεδο και δεν διέθεταν και τα 
κατάλληλα μέσα.
Φυσικά, έλειπαν κανόνες. Αλλά οι 
κανόνες ισχύουν μόνο εφόσον
εφαρμόζονται - και με την προϋπόθεση 
ότι προσαρμόζονται στην οικονομική 
πραγματικότητα του σήμερα.
Αυτή η πραγματικότητα αφορά μια 
Ευρώπη στα μισά κράτη της οποίας οι 
τραπεζικές δραστηριότητες ασκούνται 
από ξένες τράπεζες, σε ποσοστό πάνω 
από 50% και, επιπρόσθετη οι μεγάλες 
χρηματιστηριακές αγορές είναι
διασυνοριακές.

Ως εκ τούτου, προτεραιότητα μου 
ήταν η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής της εποπτείας των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε δύο 
επίπεδα: μικρο-και μακρο-προληπτικής 
εποπτείας.
Αυτό συμβαίνει σήμερα, με τις τρεις 
αρχές των χρηματοπιστωτικών αγορών, 
στις τράπεζες, στις ασφάλειες και στις 
συντάξεις, καθώς και με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο των συστημικών κινδύνων.
Το σύνολο αποτελεί ένα άνευ 
προηγουμένου βήμα προς τα εμπρός, σε 
διεθνές επίπεδο.
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Σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε 
θέματα αυτής της προόδου:
• κατά την σταθερή εφαρμογή της (I)
• και τι θα πρέπει να γίνει, προκειμένου 
αυτή η πρόοδος να διατηρηθεί 
«ζωντανή» (II).
I. Το νέο πλαίσιο είναι πρωτοποριακό, 
πραγματικά ευρωπαϊκό.
1. Η Ευρώπη έχει επιλέξει να 
ανταποκριθεί στην κρίση, με την 
ανανέωση σε βάθος του συστήματος 
εποπτείας. Έχουμε επιλέξει μια 
καινοτόμο αρχιτεκτονική με τρεις 
οργανισμούς, καθώς και έναν πύργο 
ελέγχου μακρο-προληπτικής εποπτείας. 
Ήταν μια πρόκληση, την οποία οι άλλες 
μεγάλες περιοχές του κόσμου -  λέγοντάς 
το με ταπεινότητα - δεν έχουν 
ανακαλύψει.
Εκτός αυτού, ποιος θα το πίστευε στην 
αρχή του περασμένου έτους ότι θα 
τεθούν αυτές οι αρχές, μέσα σε ένα 
χρόνο;
Αυτό έγινε χάρη στη δουλειά και στο 
πνεύμα υπευθυνότητας καθενός στα 
πλαίσια του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου - και χαιρετίζω τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν ο 
Sharon Bowles και οι συνάδελφοί του 
στο Κοινοβούλιο.
Χαίρομαι που η αρχική πρόταση της 
Επιτροπής έχει διατηρηθεί στις πιο 
σημαντικές πτυχές της -  κυρίως στις 
πιεστικές εξουσίες που ανατέθηκαν στις 
αρχές.
2. Δεν είχαμε ακολουθήσει το μοντέλο 
της ενιαίας αρχής που βρίσκεται ήδη στα 
περισσότερα κράτη μέλη.
Αυτό δεν είναι το μοντέλο των δίδυμων 
κορυφών, όπως βρίσκεται σε αρκετά 
κράτη μέλη (Γαλλία, την Ολλανδία και 
την Ιταλία με κάποιο τρόπο). Το μοντέλο 
αυτό κερδίζει έδαφος (θα έπρεπε να έχει 
υιοθετηθεί από το Βέλγιο, την 
Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο).

Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο. 
Όλα τα εθνικά μοντέλα χαρακτηρίζονται 
από περιορισμούς αλλά και 
πλεονεκτήματα. Το σημαντικό είναι ότι 
πρέπει να λειτουργήσουμε υπό το νέο 
καθεστώς στο ακέραιο το συντομότερο 
δυνατόν, προκειμένου να συναχθούν τα 
πρώτα συμπεράσματα.
3. Αυτό θα είναι το αντικείμενο της 
αξιολόγησης μας σε τρία χρόνια. Μέχρι 
τότε, οι αγορές θα έχουν εξελιχθεί, και θα 
δούμε αν η νέα δομή είναι καλά 
προσαρμοσμένη στις αλλαγές αυτές, 
δεδομένου ότι η νομοθεσία το επιτρέπει. 
Και πάλι, θα καταρτίσουν τον κατάλογο 
απογραφής τακτικά.
4. Στο άμεσο μέλλον, είναι σημαντικό οι 
αρχές αυτές να έχουν τα υλικά μέσα για 
την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε 
σταδιακά, βήμα προς βήμα. Γι 'αυτό 
περιμένουμε σταδιακή ενίσχυση του 
προσωπικού κατά τα προσεχή έτη, με 
στόχο γύρω στους 300 με 350 
υπαλλήλους για τις τρεις αρχές.
Αλλά το υλικό δεν είναι τα πάντα. Πρέπει 
να δραστηριοποιείται και να διακατέχεται 
από ένα πνεύμα - ένα πραγματικό 
ευρωπαϊκό πνεύμα.
II. Η νέα εποπτεία θα πρέπει να είναι 
πραγματικά ευρωπαϊκή.
Για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του 
νέου πλαισίου, οι αρχές πρέπει να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά, σε ένα παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον όπου 
κυριαρχεί συχνά η υπερβολική 
εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι το θάρρος, η 
επιμονή και η εμπιστοσύνη.
1. Το θάρρος της λήψης αποφάσεων, 
κάποιες φορές, δύσκολων και μη 
συναινετικών.
Αυτό απαιτεί από τα μέλη τους να 
ενεργούν προς το ευρωπαϊκό συμφέρον. 
Είναι μια πολιτιστική αλλαγή χωρίς
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προηγούμενο - εντός της CEBS, CESR 
και CEIOPS. Και εκτιμώ ότι είναι 
σημαντικό. Αλλά χωρίς αυτό, το σύστημα 
δεν θα λειτουργήσει, και θα 
παραμείνουμε στην κατάσταση της 
αντιμετώπισης της αντίθεσης μεταξύ των 
εθνικών συμφερόντων.
2. Η επιμονή χρειάζεται για να ασκηθούν 
αυτές οι συλλογικές ευθύνες, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που στηρίζονται τόσο 
στο νέο θεσμικό πλαίσιο όσο και στο 
μελλοντικό.
Σκέφτομαι συχνά αξιολογήσεις από 
ομότιμους, μεταξύ των οποίων 
υποστηρίζεται ότι οι: αρχές πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο διεξαγωγής αυτού 
του εγχειρήματος και , επιπλέον, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, να 
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα.
Οι στόχοι είναι ποικίλοι:
■ Σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών
■ Βελτίωση και εντοπισμός των 

βέλτιστων πρακτικών
■ Ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών 
Έτσι, αποκαθίσταται η αξιοπιστία του 
συστήματος.
3. Τρίτον, απαιτείται περισσότερη 
εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων, των εθνικών εποπτικών 
αρχών, των παραγόντων της αγοράς και 
των νέων αρχών.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται 
πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερή και σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς 
υπερβολική επιβάρυνση για τις εθνικές 
αρχές. Θα είναι επωφελής για όλους, 
καθώς θα επωφελούνται από το 
Συμβούλιο, για την καλύτερη ρύθμιση 
της εγχώριας αγοράς τους.
Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Συστημικών 
Κινδύνων θα πρέπει να συνεργάζεται με 
την Ευρωπαϊκή Χρηματοπιστωτική 
Σταθερότητα (FESF).
Συνολικά, το σύστημα θα παρέχει μια 
ισορροπημένη συνεργασία που θα 
ωφελήσει κάθε έναν από τους δρώντες.

4. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο 
σημαντικό, η νέα εποπτεία πρέπει να 
είναι ευρωπαϊκή, αλλά όχι μακριά από 
τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει επίσης 
να αποτελεί μια δύναμη υποβολής 
προτάσεων και παραδειγματισμού σε 
παγκόσμια κλίμακα.
Θέλω επίσης να αναγνωριστεί η 
παρουσία σήμερα του Mario Draghi, του 
οποίου το έργο συνδυάζει αυτές τις δύο 
διαστάσεις, ευρωπαϊκή και παγκόσμια, 
ως πρόεδρος του Συμβουλίου 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτός 
θα φέρει και αυτό το διπλό όραμα της 
συνεργασίας στον τομέα της εποπτείας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων: επιτήρησης 
που μπορεί να λειτουργήσει τόσο στο 
εσωτερικό της Ένωσης όσο και εκτός 
αυτής - για να μην επιστρέφει σε 
ντάμπινγκ κανονισμούς, οι οποίοι είναι 
μία από τις αιτίες της κρίσης. 
Συμπέρασμα

Έχουμε τώρα ένα πλαίσιο 
μοναδικό στον κόσμο, το οποίο θέτει την 
Ευρώπη στην πρωτοπορία της 
οικονομικής σύγκλισης.
Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί, το 
αντίθετο μάλιστα. Τώρα που διαθέτουμε 
το πλαίσιο, οφείλουμε να το 
εμπλουτίσουμε, εμπιστευόμενοι στις 
αρχές τις απαραίτητες αρμοδιότητες, 
προκειμένου να χτιστεί σιγά σιγά το 
καινούργιο ρυθμιστικό οικοδόμημα.
Η ρύθμιση αυτή θα κάνει τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα μας πιο 
αποτελεσματικό, πιο υγιή και πιο 
υπεύθυνο. Επομένως θα προκύψουν 
λιγότερα εμπόδια από αυτά που έχουμε 
ήδη γνωρίσει.
Η βάση αυτού του οικοδομήματος είναι η 
επιτήρηση. Οι αρχές τώρα είναι αυτές 
που πρέπει να αναλάβουν δράση.»
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ΔΙΑΦΟΡΑ
«Πολιτική Γειτνίασης και οι τρέχουσες 
προκλήσεις»
Τα πρόσφατα γεγονότα, σε χώρες που 
βρίσκονται ανατολικά και νότια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε από κοινού. Η 
ανατροπή μακροχρόνιων αυταρχικών 
καθεστώτων στην Αίγυπτο και στην 
Τυνησία, η συνεχιζόμενη στρατιωτική 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, η 
Ουκρανία στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
σύνδεσης, αλλά και το Μαρόκο και η 
Ιορδανία οι οποίες ανακοίνωσαν
συνταγματική μεταρρύθμιση.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
επιτρέψει στην Ε.Ε. να ενισχύσει την 
εξωτερική της πολιτική και η συνεργασία 
με τις γειτονικές χώρες μπορεί πλέον να 
διευρυνθεί, έτσι ώστε να καλύπτει όλο το 
φάσμα των θεμάτων με πιο
ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό
τρόπο. Η συνθήκη της Λισαβόνας 
αποτέλεσε τη βασική κινητήρια δύναμη 
για την έναρξη επανεξέτασης της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το 
καλοκαίρι του 2010.

Από την ίδρυσή της το 2004, η 
ΕΠΓ έχει προωθήσει μια σειρά από 
σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα όσον 
αφορά το εμπόριο και τον οικονομικό 
τομέα. Οι πρωτοβουλίες αυτές επέτρεψαν 
στην Ε.Ε. και στους γείτονές της να 
αναπτύξουν ισχυρότερες σχέσεις σε όλα 
σχεδόν τα πεδία πολιτικής, από την 
ενέργεια και την εκπαίδευση έως τις 
μεταφορές και την έρευνα.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο 
για βελτίωση σε όλες τις πλευρές της 
σχέσης. Τα πρόσφατα γεγονότα και τα 
αποτελέσματα της επανεξέτασης έδειξαν 
ότι η υποστήριξη της Ε.Ε. για πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις στις γειτονικές χώρες 
έχει περιορισμένα αποτελέσματα.

σύγκρουση στη Λιβύη, η πρόσφατη βίαιη 
καταστολή στη Συρία, η συνεχιζόμενη 
καταστολή στη Λευκορωσία και οι 
συνεχιζόμενες παρατεταμένες
συγκρούσεις στην περιοχή,
συμπεριλαμβανομένης και της Μέσης 
Ανατολής, απαιτεί από εμάς να εξεταστεί 
εκ νέου η σχέση της ΕΕ με τους γείτονές 
μας. Από κάποιους γείτονες έχει 
επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, όπως για 
παράδειγμα η Μολδαβία με τις
Υπάρχει, για παράδειγμα, η ανάγκη για 
μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερο 
προσαρμοσμένες «δράσεις» όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των ταχύτατων 
εξελίξεων και τις ανάγκες μεταρρύθμισης 
όταν πραγματοποιείται μια γρήγορη 
αλλαγή καθεστώτος ή μια παρατεταμένη 
διαδικασία μεταρρύθμισης εδραιώνοντας 
την δημοκρατία. Ο συντονισμός μεταξύ 
της Ε.Ε., των κρατών μελών της και των 
κύριων διεθνών εταίρων είναι 
ουσιαστικής σημασίας και μπορεί να 
βελτιωθεί.

Η εταιρική σχέση με τους γείτονές 
μας είναι αμοιβαία επωφελής. Η Ε.Ε. 
είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος για τους 
περισσότερους γείτονές της. Η βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας στις γείτονες χώρες
ωφελεί και την Ε.Ε. Η κυκλοφορία
ανθρώπων έχει θετικά αποτελέσματα για 
το σύνολο της γειτονίας, η διευκόλυνση 
της κινητικότητας των φοιτητών, των 
εργαζομένων και των τουριστών, 
αποθαρρύνει την παράνομη
μετανάστευση και την εμπορία 
ανθρώπων.

Η νέα προσέγγιση πρέπει να
βασίζεται σε αμοιβαία λογοδοσία και σε 
μια κοινή δέσμευση σχετικά με τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει 
σε κάθε χώρα-εταίρο να αναπτύξει τους 
δεσμούς της με την Ε.Ε. όσον αφορά τις
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δικές της φιλοδοξίες, ανάγκες και 
δυνατότητες. Για όσες νότιες και 
ανατολικές γειτονικές χώρες επιθυμούν 
και θέλουν να συμμετέχουν, το όραμα 
αυτό περιλαμβάνει τη στενότερη 
οικονομική και πολιτική συνεργασία.

Η νέα προσέγγιση, έχει ως στόχο:
(1) παροχή μεγαλύτερης

υποστήριξης προς τους εταίρους που 
ασχολούνται με την οικοδόμηση 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα οποία πολλοί Ευρωπαίοι 
θεωρούν δεδομένα, όπως είναι η 
ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας.

(2) στήριξη της οικονομικής 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς

(3) την ενίσχυση της περιφερειακής 
διάστασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γ ειτονίας, η οποία καλύπτει την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Νότια 
Μεσόγειο.

(4) Προβλέπονται μηχανισμοί και 
μέσα, τα οποία θα μπορούν να 
εκπληρώσουν αυτούς τους στόχους.

Όσο περισσότερο και όσο πιο 
γρήγορα προοδεύει μια χώρα στις 
εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της, τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η υποστήριξη της 
Ε.Ε. Για τις χώρες όπου η μεταρρύθμιση 
αργεί ή δεν πραγματοποιείται, η Ε.Ε. θα 
επανεξετάσει τη χρηματοδότηση ή ακόμα 
και τη μείωσή της.
Τα μέτρα που θα λάβει η Ε.Ε.: 
Εκδημοκρατισμός των χωρών:
■ Προσαρμογή της στήριξης της προς 

τους εταίρους, ανάλογα με την πρόοδο 
στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και την 
οικοδόμηση της δημοκρατίας 

Κοινωνική συνεργασία:
* Καθιέρωση συνεργασιών σε κάθε 

γειτονική χώρα και έτσι ώστε η 
υποστήριξη της Ε.Ε. να καταστεί πιο 
εύκολα προσβάσιμη σε αστικούς 
κοινωνικούς οργανισμούς.

■ Στήριξη της δημιουργίας ενός
Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη 
Δημοκρατία, με σκοπό τη βοήθεια 
πολιτικών κομμάτων, μη
εγγεγραμμένων ΜΚΟ, εργατικών 
συνδικάτων και άλλων κοινωνικών 
εταίρων.

■ Προώθηση της ελευθερίας των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης με την 
υποστήριξη των οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών, της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας

■ Ενίσχυση των διαλόγων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα

Εντατικοποίηση της συνεργασίας για την 
πολιτική και την ασφάλεια

■ Ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΕ για 
την επίλυση παρατεταμένων 
συγκρούσεων

■ Ενίσχυση της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

■ Προώθηση της κοινής δράσης με τους 
εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γ ειτονίας στο πλαίσιο διεθνών 
συνεδρίων, σχετικά με καίρια ζητήματα 
ασφάλειας.

Ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης
■ Υποστήριξη των χωρών οι οποίες

προωθούν πολιτικές για ισχυρή και 
βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς,

■ Ενίσχυση της βιομηχανικής 
συνεργασίας

■ Βοήθεια για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων για την προώθηση των 
επενδύσεων

■ Προώθηση των άμεσων επενδύσεων 
από ευρωπαϊκές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις

■ Αξιοποίηση του πιλοτικού
προγράμματος περιφερειακής
ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των



10

οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών

" Δημιουργία νέων πρότυπων 
προγραμμάτων για τη στήριξη της 
γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης

■ Ενίσχυση του μακροοικονομικού 
πολιτικού διαλόγου με τους εταίρους, 
με σκοπό να υλοποιηθούν προηγμένες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις

■ Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της μακροοικονομικής βοήθειας

■ Ενίσχυση του διαλόγου για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
πολιτική

Ενδυνάμωση των εμπορικών δεσμών
■ Διαπραγμάτευση των Ζωνών 

Ελεύθερου Εμπορίου με πρόθυμους και 
ικανούς εταίρους

■ Περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών 
παραχωρήσεων, ιδίως στους τομείς που 
είναι πιθανότερο να προσφέρουν μια 
άμεση ώθηση στις οικονομίες των 
εταίρων

Ενίσχυση τμηματικής συνεργασίας
■ Ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση και την 

καινοτομία, στην κλιματική αλλαγή, 
στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στις 
μεταφορές και στην τεχνολογία

■ Διευκόλυνση της συμμετοχής των 
εταίρων στις εργασίες των επιλεγμένων 
οργανισμών της ΕΕ και προγραμμάτων

Μετανάστευση και κινητικότητα
■ Εντατικοποίηση της διαδικασίας 

διευκόλυνσης παροχής visa
■ Ανάπτυξη των υφιστάμενων εταιρικών 

σχέσεων κινητικότητας και δημιουργία 
νέων.

■ Υποστήριξη την πλήρους χρήσης, από 
τα κράτη μέλη, των δυνατοτήτων που 
προσφέρονται από τον Ευρωπαϊκό 
Κώδικα Θεωρήσεων.

Ενίσχυση της Ανατολικής Συνεργασίας
■ Σύναψη και εφαρμογή των συμφωνιών 

σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των 
DCFTAs

■ Συνέχιση του εκδημοκρατισμού

■ Συνέχιση της διευκόλυνσης χορήγησης 
και απελευθέρωσης visa.

■ Βελτίωση της τομεακής συνεργασίας, 
ιδίως του τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης

■ Προώθηση των ωφελειών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης με τους 
πολίτες

■ Εντατικοποίηση της εργασίας με την 
κοινωνία των πολιτών και τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης για τη
δημοκρατία και την κοινή ευημερία στη
Νότια Μεσόγειο
■ Εγκαθίδρυση προγραμμάτων

δημιουργίας θεσμών, παρόμοια με 
εκείνα

■ των ανατολικών εταίρων
■ Έναρξη διαλόγου για τη μετανάστευση, 

την κινητικότητα και την ασφάλεια με 
την Τυνησία, το Μαρόκο και Αίγυπτο 
(ως ένα πρώτο βήμα προς μια εταιρική 
σχέση κινητικότητας)

■ Ενίσχυση της ευρω-μεσογειακής 
βιομηχανικής συνεργασίας

■ Δημιουργία νέων πρότυπων 
προγραμμάτων για τη στήριξη της 
γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης

■ Εστίαση στη δράση της Ένωσης για τη 
Μεσόγειο σε συγκεκριμένα έργα, με 
σαφή οφέλη για τους πληθυσμούς της 
περιοχής της Μεσογείου

■ Προώθηση της περιφερειακής 
συνεργασίας

■ Ενίσχυση του διαλόγου για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
πολιτική.

■ Σαφέστερες προτεραιότητες μέσω 
ισχυρότερης πολιτικής στήριξης

■ Έμφαση στα σχέδια δράσης της ΕΠΓ 
και στη βοήθεια της ΕΕ σε μικρότερο 
αριθμό προτεραιοτήτων, η οποία θα 
υποστηρίζεται από συγκεκριμένα 
κριτήρια

Χρηματοδότηση
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■ Επαναπροσδιορισμός των προβλεπό- 
μενων και προγραμματισμένων 
κονδυλίων του ΕΝΡΙ, καθώς και άλλων 
σχετικών μέσων εξωτερικής πολιτικής.

■ Παροχή πρόσθετων πόρων άνω του 1 
δισ. ευρώ μέχρι το 2013 για την 
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 
των γειτονικών χωρών.

■ Κινητοποίηση της ενδυνάμωσης του 
προϋπολογισμού από διάφορες πηγές

■ Ταχεία υποβολή προτάσεων για τον 
προϋπολογισμό (μεταφορές για το
2011, διορθωτική επιστολή για το
2012, εκ νέου προγραμματισμός για το 
2013).

Η συμμετονή της ETE και της ΕΤΑΑ
■ Εξασφάλιση πρόσθετων δανειακών 

δυνατοτήτων από την ΕΤΕπ και την 
ΕΤΑΑ.

■ Προγραμματισμός για το 2013 και 
μετέπειτα

■ Προώθηση ευέλικτης και πιο απλής 
παράδοσης της βοήθειας στο πλαίσιο 
της μετά το 2013 διαδοχής του ΕΝΡΙ

■ Εντατικοποίηση των προσπαθειών 
συντονισμού μεταξύ της ΕΕ, των 
κρατών μελών και άλλων διμερών 
χορηγών.

Η γειτνίαση μας προσφέρει μεγάλες 
ευκαιρίες για αμοιβαίως επωφελή 
ολοκλήρωση και συνεργασία. Η νέα 
προσέγγιση της ΕΠΓ που καθορίζεται 
στην παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ένα 
βήμα προς την κατεύθυνση της
συνεργασίας με τις γείτονες χώρες.

Οι προκλήσεις είναι πολλές και η 
πλήρης εκπλήρωσή τους μπορεί να πάρει 
χρόνο. Αυτό που επιδιώκουμε από κοινού 
είναι μια δημοκρατική, ευημερούσα και 
σταθερή περιοχή, όπου περισσότερα από 
800 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να 
ζουν, να εργάζονται και να
διαμορφώνουν το μέλλον της χώρας τους, 
πεπεισμένοι ότι η ελευθερία τους, η 
αξιοπρέπειά τους και τα δικαιώματά τους 
θα γίνονται σεβαστά.

EXTENDED DEADLINE: 30 June 2011 
CALL FOR PARTICIPATION

2011 Summer School
“Rescaling Government: Reforming public administration and local government”

18 — 23 September 2011, Vouliagmeni, Greece
The 2011 Summer School in "Rescaling Government: Reforming public administration and local 
government", supported by EURA (European Urban Research Association) and EUROLOC will 
be hosted and financially supported by the International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), a 
related body o f  the Organisation o f  the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) which serves as 
its acknowledged think-tank.This year’s summer school will take place from Sunday 18 until 
Friday 23 September 2011 on the coastal zone o f  Athens, Vouliagmeni.
Aims: The 2011 Summer School aims at organizing specialized courses for Ph.D. students whose 
research topics are related to the field o f  public policies and local government. Given the latest 
institutional reforms that have been made in countries such as Denmark and Greece, this year’s 
Summer School gives emphasis on the evaluation o f  territorial and functional reforms and the 
methodology used for this purpose. PhD students fluent in English are welcome to submit an 
abstract (350 words) o f their on-going research and apply until 30 June 2011. All applicants 
should send their filled application form to the following e-mail address: 
summer.school@ icbss.org

All practical information regarding the Summer School can be found on the websites of: 
EURA h ttp ://w w w .eura.org /. EUROLOC http://www.uni-stuttgart.de/soz/avps/euroloc/ and

ICBSS http://www.icbss.org/

mailto:summer.school@icbss.org
http://www.eura.org/
http://www.uni-stuttgart.de/soz/avps/euroloc/
http://www.icbss.org/
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ΦΑΚΕΛΟΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ3

Λόγω της κρίσης στη Βόρειο Αφρική, από τις αρχές του έτους, σημειώθηκε μαζική 
μετακίνηση πληθυσμών από διάφορες χώρες της Βορείου Αφρικής και ιδίως από τη 
Λιβύη. Περισσότερα από 650.000 άτομα εγκατέλειψαν το έδαφος της Λιβύης και 
φιλοξενήθηκαν σε γειτονικές χώρες, κυρίως στην Τυνησία και την Αίγυπτο. 
Περισσότεροι από 25.000 μετανάστες, κυρίως από την Τυνησία και σε μικρότερο βαθμό 
από άλλες αφρικανικές χώρες, κατευθύνθηκαν στην Ε.Ε., και ιδιαίτερα στην Ιταλία (οι 
περισσότεροι στο ιταλικό νησί Lampedusa) και στη Μάλτα, χώρες που δέχονται ισχυρές 
μεταναστευτικές πιέσεις. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός προσφύγων διαφόρων 
εθνικοτήτων εγκατέλειψαν τη Λιβύη. Τα γεγονότα αυτά βάλλουν όλο και περισσότερο τα 
συστήματα προστασίας και υποδοχής σε ορισμένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η επίσημη συζήτηση στην Ευρώπη για τη μετανάστευση ξεκίνησε στις 26 
Απριλίου, με κοινή επιστολή που έστειλαν ο Γάλλος Πρόεδρος Nicolas Sarkozy και ο 
Ιταλός Πρωθυπουργός Silvio Berlusconi στον Πρόεδρο της Ε.Ε. Herman Van Rompuy 
και τον Πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Barroso, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο 
προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα σύνορα. Με αυτήν την επιστολή τους οι δύο 
ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασκούν κριτική στην παρούσα διακυβέρνηση του χώρου 
Schengen. Η επιστολή προτείνει επίσης να καταστεί ευκολότερο στα κράτη μέλη του 
χώρου Schengen να εισάγουν ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα. Μέχρι τώρα, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν μόνο προσωρινούς τέτοιους ελέγχους σε περίπτωση 
σοβαρής απειλής της δημόσιας τάξης. Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο κείμενο μιλάει 
για «εξαιρετικές δυσκολίες». Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2011, η Γαλλία 
επανεισήγαγε εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία ώστε να 
παρεμποδίσει την κινητικότητα των μεταναστών, στους οποίους η Ιταλία είχε χορηγήσει 
άδειες προσωρινής παραμονής.

Η επιστολή ασκεί κριτική επίσης στον μηχανισμό αξιολόγησης του χώρου 
Schengen, σύμφωνα με τον οποίο το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. αναλαμβάνει τον 
έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων του Schengen. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με 
προσχέδιο της 15ης Απριλίου, η Ε. Επιτροπή προβλέπει το σχεδίασμά ενός «μηχανισμού» 
που θα εκθέτει με σαφήνεια πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα επαναφέρονται οι 
συνοριακοί έλεγχοι όταν μια χώρα δεν είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα σύνορά της ή αν 
υπάρχει μεγάλη εισροή μεταναστών. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα εφαρμόζεται για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου αποδώσουν τα άλλα μέτρα (έκτακτης 
ανάγκης) που θα έχουν ληφθεί για τη σταθεροποίηση της κατάστασης, στο αντίστοιχο 
τμήμα των εξωτερικών συνόρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή /και εθνικό επίπεδο, για την 
καλύτερη συμμόρφωση με τους κοινούς κανόνες.

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, Ετήσια Έκθεση 
για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, Βρυξέλλες, 24.5.2011, όΌ Μ (2011) 291 τελικό & 
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, 4.5.2011, 
ΟΟΜ(2011) 248 τελικό & Διάφορα σχετικά δημοσιεύματα από τον euobserver.com  και το 
\vww.eu ractiv.com
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Η Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής (4/5/2011)
Σε συνέχεια των πρωτοαναφερθέντων, η Ε.Ε. παρουσίασε (4/5/2011) 

πρωτοβουλίες για μια πιο διαρθρωμένη, συνεκτική και ταχείας αντίδρασης προσέγγιση 
της Ε.Ε. όσον αφορά τις προκλήσεις και τις δυνατότητες στον τομέα της μετανάστευσης. 
Οι εν λόγω πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται επιπλέον των επειγόντων βραχυπρόθεσμων 
μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την Ε. Επιτροπή για την αντιμετώπιση της 
μεταναστευτικής κατάστασης στη Μεσόγειο και των μεταναστευτικών πιέσεων στα 
κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Οι πρωτοβουλίες καλύπτουν διάφορες 
πτυχές της μετανάστευσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ενισχυμένοι 
διασυνοριακοί έλεγχοι και η διακυβέρνηση Σένγκεν, η ολοκλήρωση του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η πιο εστιασμένη νόμιμη μετανάστευση, η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών και μια στρατηγική 
προσέγγιση των σχέσεων με τις τρίτες χώρες σε θέματα μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, η Ε. Επιτροπή προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών που καλύπτουν 
τις ακόλουθες πτυχές:
- Ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το 2012, σύμφωνα 

με τις θεμελιώδεις αξίες και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.
- Ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων και της διακυβέρνησης Σένγκεν για την 

αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε 
κράτος μέλος ελέγχει αποτελεσματικά το τμήμα των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης 
που του ανήκει, σύμφωνα με τους κανόνες και το πνεύμα της νομοθεσίας της Ε.Ε., και 
να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος της 
ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

- Καλύτερα εστιασμένη νόμιμη μετανάστευση στην Ε.Ε. προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετανάστευση ατόμων με χρήσιμες δεξιότητες για την Ε.Ε. η οποία θα καλύψει τις 
αναμενόμενες ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες και θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της αναμενόμενης μείωσης του ενεργού της πληθυσμού.

- Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις προσεγγίσεις των κρατών μελών στην 
ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην Ε.Ε., με τρόπο που θα διασφαλίσει τη 
μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους από τη μετανάστευση και θα διασφαλίσει την 
κοινωνική αρμονία στην Ένωση.

- Μια στρατηγική προσέγγιση των σχέσεων με τρίτες χώρες στα θέματα της 
μετανάστευσης, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης ατόμων μέσω ενισχυμένων 
δυνατοτήτων νόμιμης μετανάστευσης, σε συνδυασμό με μέτρα καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης.

Η Ε. Επίτροπος για τις εσωτερικές υποθέσεις Cecilia Malmstróm, παρουσίασε τις 
πρωτοβουλίες που σηματοδοτούν αυτό που αποκάλεσε «πιο δομημένη προσέγγιση στις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες της μετανάστευσης, στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
επαναστάσεων που εκτυλίσσονται στη Μεσόγειο». Επιπροσθέτως, οι κύριες πολιτικές 
ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απάντησαν με ισχυρές πολιτικές δηλώσεις, 
στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτό που ουσιαστικά ξεκίνησε ως «διασυνοριακή διαμάχη» 
μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες στη γενικότερη 
κατεύθυνση της Ε.Ε.
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Οι προτάσεις τηε Ε. Επιτροπικ για τη μετανάστευση (25/5/2011)

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας Ανακοίνωσής της, η Ε. Επιτροπή πρότεινε μια 
δέσμη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από 
την περιοχή της νότιας Μεσογείου, καθώς και τις τροποποιήσεις στον κανονισμό περί 
θεωρήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μετακινήσεις χωρίς θεώρηση δεν οδηγούν σε 
καταχρήσεις. Η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε 
μεταναστευτικές πιέσεις και η στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες κρίνονται ως 
απολύτως απαραίτητα στοιχεία.

- Η ανακοίνωση σχετικά ιιε τη διενέργεια διαλόγου ιιε τις νώρεο της νότια; Μεσογείου 
για τπ ιιετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια. Η Επιτροπή προτείνει τη 
διεξαγωγή διαλόγου για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με τις 
χώρες της Βορείου Αφρικής. Ο διάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
μεταναστευτικές πτυχές της μελλοντικής σχέσης της Ε.Ε. με την περιοχή. Θα συναφθούν 
εταιρικές σχέσεις κινητικότητας με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των δυνατοτήτων 
νόμιμης κινητικότητας μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Βορείου Αφρικής. Οι 
εταιρικές αυτές σχέσεις θα συγκροτηθούν από κοινού με καθεμία από τις χώρες εταίρους 
και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σκοπός είναι να βοηθήσουν τις χώρες 
αυτές να αξιοποιήσουν καλύτερα το εργατικό τους δυναμικό, για παράδειγμα με την 
παροχή συνδρομής για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόσληψης, με την αναγνώριση 
δεξιοτήτων ή με την στήριξη των μεταναστών που επιστρέφουν στη χώρα τους ώστε να 
συμβάλουν στην ανάπτυξή της. Μια τέτοια δομημένη συνεργασία θα βοηθήσει και τα 
κράτη μέλη να καλύψουν τις ελλείψεις τους σε εργατικό δυναμικό. Όπως είναι φυσικό, 
θα πρέπει να θεσπιστούν επαρκείς διασφαλίσεις για τη διευκόλυνση της κινητικότητας. 
Στο πλαίσιο του διαλόγου οι εταίροι μας θα πρέπει να φροντίσουν να λάβουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και να επιτρέπουν τον 
επαναπατρισμό των υπηκόων τους που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη. Τις 
τελευταίες εβδομάδες, η Ε. Επιτροπή πραγματοποίησε κάποιες πρώτες επαφές με την 
Τυνησία και την Αίγυπτο για την έναρξη των διαλόγων αυτών, ενώ ελπίζει να ανοίξει 
ανάλογο διάλογο και με άλλα ενδιαφερόμενο μέρη στο εγγύς μέλλον.

- Η Ετήσια έκθεση για τη ιιετανάστευση και το άσυλο (2010): Η Ετήσια έκθεση για τη 
μετανάστευση και το άσυλο (2010) αναφέρει τις κύριες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 
περασμένο έτος τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών στον τομέα της 
μετανάστευσης. Για παράδειγμα, επισημαίνει τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη 
της Ελλάδας στη διαχείριση των εξωτερικών της συνόρων, πράγμα το οποίο σήμαινε την 
τοποθέτηση από την ΕΙΙΟΝΤΕΧ συνοριακών φρουρών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα 
χερσαία σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, καθώς και εκτενή βοήθεια προς την 
Ελλάδα από μέρους της Ε. Επιτροπής και των κρατών μελών για την πραγματοποιούμενη 
πλήρη αναδιάρθρωση του συστήματος ασύλου της χώρας. Για να διορθωθούν οι 
αδυναμίες, η έκθεση περιλαμβάνει και πολιτικές συστάσεις όσον αφορά στην ενίσχυση 
των συνοριακών ελέγχων, την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, τη διευκόλυνση 
της νόμιμης μετανάστευσης, την ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, την
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ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και την ανάπτυξη της εξωτερικής διάστασης της 
μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε.

- Η πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 για tic θεωρήσεις.
Η πολιτική σε θέματα θεωρήσεων αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα μιας αποτελεσματικής 
ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Η ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. για την 
πολιτική σε θέματα θεωρήσεων δεν επιτρέπει την ταχεία λήψη αποφάσεων. Η διαδικασία 
άρσης ή θέσπισης υποχρεώσεων θεώρησης ακολουθεί την κανονική διαδικασία 
συναπόφασης και, ως εκ τούτου, μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις προβλέπουν την εισαγωγή ρήτρας διασφάλισης που θα επιτρέπει, υπό 
ορισμένες έκτακτες προϋποθέσεις, την προσωρινή επανεισαγωγή της υποχρέωσης 
θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα παρείχε στην ΕΕ 
ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για 
την αντιστάθμιση τυχόν σοβαρών αρνητικών συνεπειών της απελευθέρωσης του 
καθεστώτος των θεωρήσεων και ιδίως της άφιξης στην ΕΕ μεγάλου αριθμού παράνομων 
μεταναστών ή ατόμων που ζητούν άσυλο για λόγους που δεν είναι εντελώς βάσιμοι. Οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις θα συμβάλουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης των κρατών 
μελών όσον αφορά τη διακυβέρνηση στον τομέα των θεωρήσεων και μελλοντικά μέτρα 
απελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Αυτές οι προτάσεις προετοιμάζουν τη συζήτηση όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
πολιτική σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης με τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων της Ε.Ε. κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Ιουνίου 
2011.

Τί αποφάσεις θα ληφϋούν στο Ευρωπαϊκό Συιιβούλιο του Ιουνίου νια τουc 
ιυπανάστες{

Τον Ιούνιο, θα συνέλθει υπό την προεδρία του Herman Van Rompuy το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με σκοπό να επικεντρωθεί στον έλεγχο των συνόρων, τη 
μετανάστευση και την πολιτική για τους πρόσφυγες. Ένα θέμα το οποίο δε φαίνεται να 
απασχολεί ιδιαίτερα (με μόνη εξαίρεση ίσως τα νεότερα κράτη μέλη της ανατολικής 
Ευρώπης) το Βρετανό πρωθυπουργό David Cameron και το Γάλλο Πρόεδρο Nicolas 
Sarkozy οι οποίοι είναι απορροφημένοι με τον πόλεμο στη Λιβύη αλλά ούτε και την 
Angela Merkel και το Silvio Berlusconi οι οποίοι αντιμετωπίζουν εσωτερικά πολιτικά 
προβλήματα. Το κύριο θέμα που προβληματίζει την τρέχουσα περίοδο τους Ευρωπαίους 
είναι οι αγορές και το ευρώ.

Το τοπίο επομένως είναι ασαφές. Τί να προσδοκά λοιπόν κανείς; Πρώτον, η 
Σύνοδος Κορυφής υποτίθεται ότι θα οδηγήσει σε μια ευρεία ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τη μετανάστευση και την πολιτική ασύλου. Ωστόσο, η αστάθεια στη Βόρεια Αφρική θα 
βρεθεί αναπόφευκτα στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο Ιταλός πρωθυπουργός επιμένει 
κατηγορηματικά ότι η χώρα του χρειάζεται βοήθεια για να ανταπεξέλθει στο «ανθρώπινο 
τσουνάμι» από τη Λιβύη και την Τυνησία. Η επικαλούμενη «αλληλεγγύη» από πλευράς 
Berlusconi μεταφράζεται στο να αναλάβουν οι εταίροι κάποιους από τους 20.000 
μετανάστες οι οποίοι σήμερα στεγάζονται σε σκηνές καταυλισμών στο νησί Lampedusa

* Ελεύθερη μετάφραση του άρθρου του Hugo Brady, The June European Council: Migrants on 
their minds, 8/04/2011 στο http://centreforeuropeanreform.blogspot.eom/2011/04/iune- 
european-coundl-migrants-on-their.html.

http://centreforeuropeanreform.blogspot.eom/2011/04/iune-european-coundl-migrants-on-their.html
http://centreforeuropeanreform.blogspot.eom/2011/04/iune-european-coundl-migrants-on-their.html
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και στην ηπειρωτική περιοχή της Puglia. Η Ε.Ε. έχει συνδράμει χρηματικώς καθώς 
επίσης με ανθρωπιστική αποστολή και συνοριοφύλακες από τη Frontex. Παρ’ όλα αυτά, 
οι Ιταλοί ζητούν περισσότερη βοήθεια. Η «ρεαλιστική» μεταναστευτική πολιτική της 
χώρας η οποία σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζεται σε συνεργασία με δικτάτορες τύπου 
Muammar Gaddafi και Ben Ali είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης με τις υποστηριζόμενες 
από πλευράς ΕΕ εξεγέρσεις.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε., οι πρόσφυγες που ζητούν άσυλο πρέπει να 
γίνονται αποδεκτοί από την πρώτη χώρα υποδοχής εκτός και αν παρατηρηθεί μαζική 
εισροή προσφύγων. Παρά το γεγονός ότι 20.000 είναι μεγάλος αριθμός ανθρώπων, 
απέχει μακράν από την εισροή που πραγματοποιήθηκε το 1999 με τον πόλεμο στο 
Κοσσυφοπέδιο. Λόγω του γεγονότος ότι Αλβανοί Κοσσοβάροι κατέφυγαν στη Δυτική 
Ευρώπη κατά εκατοντάδες χιλιάδες, αυτό είχε ως συνέπεια να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές 
χώρες-μέλη να προβλέψουν κάποια παρέκκλιση σε ό,τι αφορούσε την πρώτη χώρα 
υποδοχής που μέχρι τότε αποτελούσε τον κανόνα. Επιπλέον, αρκετές βορειο-ευρωπαϊκές 
χώρες -συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση αυτή, της Γαλλίας- δέχονται τυπικά 
περισσότερους αιτούντες άσυλο από ότι η Ιταλία, τόσο αναλογικά όσο και συνολικά σε 
αριθμό. Βάσει της σημερινής κατάστασης, δε διαφαίνεται η πιθανότητα νέων αποφάσεων 
όπως έχει ζητηθεί από την Ιταλία, τη Μάλτα και κάποια άλλα μεσογειακά κράτη-μέλη.

Δεύτερον, οι ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική 
πολιτική μόνο στο μέτρο που αυτό συνεπάγεται αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και 
επαναπατρισμό. Ωστόσο η Ε. Επιτροπή πρότεινε να δοθούν στη Frontex περισσότερες 
αρμοδιότητες. Πρόκειται να δημοσιευτεί το 2012 σχετική νομοθεσία για την αναβάθμιση 
των συνοριακών ελέγχων στην περιοχή Schengen βασιζόμενη στις νέες τεχνολογίες. Οι 
χώρες της Ε.Ε. έχουν δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον στις προτάσεις της Επιτροπής που 
αφορούν σε περισσότερο νόμιμη μετανάστευση. Αυτό ίσχυε ακόμα και όταν οι 
οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη ήταν ευνοϊκές και η ανεργία σχετικά χαμηλή. 
Εντούτοις η δημιουργία περισσότερων νομικών οδών μετανάστευσης στην ΕΕ, όπως για 
παράδειγμα μια κοινή ευρωπαϊκή άδεια παραμονής, θα ενίσχυε σημαντικά τη 
διαπραγματευτική θέση της Ε. Επιτροπής έναντι των γειτονικών χωρών αναφορικά με 
τους ελέγχους στα σύνορα και την επιστροφή των παράνομων μεταναστών.

Τρίτον, οι ηγέτες της Ε.Ε. έχουν συζητήσει αυτά τα ζητήματα παλαιότερα. Το 
2008, υπέγραψαν ένα «σύμφωνο για τη μετανάστευση» υπό τη γαλλική προεδρία, όταν η 
agenda καθοριζόταν τότε ακόμα από την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία. Το σύμφωνο 
διακήρυττε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και η 
έννοια του χώρου Schengen όπου πραγματοποιούνται ταξίδια χωρίς διαβατήριο θα 
έπρεπε να συνδεθούν με τις εθνικές πολιτικές μετανάστευσης. Το κείμενο δεσμεύει όλα 
τα κράτη-μέλη σε αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και σε επαναπατρισμό των 
μεταναστών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος τους. Ωστόσο, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα 
ορατά αποτελέσματα.

Δεδομένου ότι αρκετοί ηγέτες της Ε.Ε. είναι ευάλωτοι σε πολιτικές προκλήσεις 
στο εσωτερικό της χώρας τους από τα κόμματα της ακροδεξιάς, η επίλυση του 
μεταναστευτικού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κατανοητή. Αλλά η ιδέα ότι η 
«Ευρώπη» θα συμβάλει στη μείωση της παράνομης μετανάστευσης δραματικά είναι σε 
μεγάλο βαθμό μια ψευδαίσθηση. Μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική δε θα μειώσει 
δραστικά τον αριθμό των ανειδίκευτων μεταναστών που φτάνουν στις ευρωπαϊκές ακτές. 
Οι μεταναστευτικές τάσεις οφείλονται στις ανισότητες του πλούτου, την αντίθεση μεταξύ
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αστάθειας στην πατρίδα του μετανάστη και την υψηλή ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, και 
τη ζήτηση για φθηνό εργατικό δυναμικό. Ακόμη και «φωτισμένες» πολιτικές, όπως η 
απελευθέρωση του εμπορίου και η αναπτυξιακή βοήθεια, που αποσκοπούν στην 
αποθάρρυνση της μετανάστευσης από τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, τείνουν να 
παράγουν διφορούμενα αποτελέσματα. Οι συνθήκες βελτιώνονται στις φτωχότερες 
χώρες αλλά το ίδιο συμβαίνει με την κινητικότητα των ανθρώπων που βιώνουν σε αυτές 
καθώς και τις προσδοκίες τους για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό.

Με εξωφρενικούς περιορισμούς, όπως αυτούς που αναφέρθηκαν, τί μπορεί ο Van 
Rompuy να ελπίζει ότι θα επιτύχει τον Ιούνιο; Καταρχήν, μπορεί να προσπαθήσει να 
αποδυναμώσει τις απαιτήσεις περί αλληλεγγύης σε μια έννοια που έχει τονίσει κατά τη 
διάρκεια της κρίσης στην ευρωζώνη -την έννοια της αμοιβαίας ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
μετανάστευσης, αυτό θα σήμαινε ότι οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να συνεργαστούν πολύ πιο 
ενεργά για την πρόληψη μελλοντικών μεταναστευτικών πιέσεων που θέτουν σε κίνδυνο 
την ελεύθερη κυκλοφορία και τα ταξίδια χωρίς διαβατήριο. Μια ιδέα θα ήταν να 
δημιουργηθούν διμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ που αγωνίζονται να 
διατηρήσουν τα εξωτερικά σύνορα και εκείνων που έχουν τους πόρους να διαθέσουν ή 
αντιμετωπίζουν λιγότερη μεταναστευτική πίεση. Οι συμπράξεις αυτές θα περιλαμβάνουν 
βασικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, με κατάλληλα προσόντα, που θα αποσπώνται στα 
εξωτερικά σύνορα των χωρών για μεγάλες χρονικές περιόδους. Επιπλέον, ο Van Rompuy 
μπορεί να εκκινήσει συζήτηση για το αν η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής μεθοριακής 
φρουράς μπορεί να φανεί απαραίτητη.

Η Ε.Ε. διαθέτει τέσσερα κεφάλαια ώστε να συνδράμει τα κράτη-μέλη για την 
επιστροφή των παράνομων μεταναστών, την ενσωμάτωση των μειονοτήτων, τη μέριμνα 
για τους πρόσφυγες και τη διατήρηση των σύγχρονων ελέγχων των συνόρων. Στο σύνολό 
τους, αυτά αντιστοιχούν σε 0,5% (περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ) του ετήσιου 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προοπτική ότι η εσωτερική 
μετανάστευση στην Ευρώπη θα αυξηθεί τα επόμενα έτη, ο Πρόεδρος Van Rompuy θα 
μπορούσε να προτείνει στους ηγέτες να διπλασιάσουν το ποσό των χρημάτων που 
διατίθεται για τα κεφάλαια αυτά, στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής, στον προϋπολογισμό 
για την περίοδο 2014 - 2021.

Τέλος, ο Van Rompuy θα μπορούσε να προωθήσει σύναψη «εταιρικών σχέσεων 
κινητικότητας» σχετικά με τη μετανάστευση από Αίγυπτο και Τυνησία. Πρόκειται για 
συμφωνίες, που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των οποίων ορισμένες 
χώρες της Ε.Ε. προσφέρουν προσωρινές βίζες εργασίας σε πολίτες μιας χώρας, με 
αντάλλαγμα τη συνεργασία τους σε συνοριακούς ελέγχους και τον επαναπατρισμό. Θα 
μπορούσε ο Van Rompuy να προτείνει να προσφέρονται πολύ πιο γενναιόδωροι όροι 
στις χώρες που προσχωρούν στις συμφωνίες των Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύουν τη 
χρήση βασανιστηρίων και προβλέπουν την προστασία των προσφύγων από εκείνες που 
δεν το πράττουν. Με την ενθάρρυνση των γειτονικών χωρών για την αντιμετώπιση των 
προσφύγων τους, η Ε.Ε. θα μπορούσε να επεκτείνει την έννοια της αμοιβαίας ευθύνης 
πέρα από τα σύνορά της -επιλογή που στο μέλλον, εφόσον οι καταστάσεις θεωρηθούν 
πρόσφορες, θα δοθεί ακόμα και στη Λιβύη.
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ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Αγγλικός Τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου, βαθαίνουν οι αντιθέσεις μεταξύ 

των «27» κρατών μελών για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού κύματος, ενώ 
ορισμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. εκφράζουν έντονη ανησυχία, ότι η παροχή καταφυγίου σε 
λαθρομετανάστες θα έχει ως αποτέλεσμα να εισέρχεται παράνομα στον χώρο της Ε.Ε. 
ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών.

Όπως επισημαίνεται σε άρθρο του Ρ. Spiegel, το ευρώ και ο χώρος Σένγκεν, τα δύο 
πιο ορατά επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πλήττονται σημαντικά. 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, ανά δεκαετία, μια κρίση διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και παρακωλύει την προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών για περαιτέρω ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Είτε αυτή η κρίση προέρχεται από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό της 
Ε.Ε., τελικά το ευρωπαϊκό σχέδιο αναβιώνει. Αυτή τη φορά, όμως, η κατάσταση θα 
μπορούσε να είναι διαφορετική. Πλέον, η διαδικασία ολοκλήρωσης δεν έχει μόνο 
καθυστερήσει αλλά φαίνεται να έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Αυτή η ξαφνική 
εξέλιξη αντανακλά τη θεαματική αλλαγή στις πολιτικές εξελίξεις. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι κατά πόσον αυτή είναι μια προσωρινή έξαρση ή μια θεμελιώδης αλλαγή 
στον τρόπο που ασκείται η ευρωπαϊκή πολιτική.
■ Cadman Ε, “European immigration: the numbers”, 24/5/2011, Financial Times
■ Groom B, “Low-skill jobs data stir migration debate”, 26/5/2011, Financial Times
■ Pignal S, “Defenders of the Schengen zone face a battle”, 24/5/2011, Financial Times
■ Chaffin J.D., “Brussels battles against return of borders”, 12/5/2011, Financial Times
■ Spiegel P., “European integration is unravelling”, 30/5/2011, Financial Times
■ “Yemen, Syria and Middle East unrest”, 27/5/2011, The Guardian

Γαλλικός Τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου, η Ευρώπη χωρίς σύνορα (όπως 

και η συζήτηση για το ευρώ) δημιουργεί εντάσεις μεταξύ Βορρά και Νότου. Το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα περνάει μία δύσκολη περίοδο. Τα σημάδια είναι ορατά: αύξηση 
της μισαλλοδοξίας, ενίσχυση της υποστήριξης των λάΐκιστικών και ξενοφοβικών 
κομμάτων, ενίσχυση των διακρίσεων, ισλαμικός εξτρεμισμός, μείωση των δημοκρατικών 
ελευθεριών και περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης στο όνομα της 
ανεξιθρησκείας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τύπο, είναι απαραίτητο οι Ευρωπαίοι να ανταποκριθούν 
στην πρόκληση της μετανάστευσης με πιο συγκεκριμένο και αποφασιστικό τρόπο. 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το εργατικό δυναμικό θα 
μειωθεί κατά 100 εκατομμύρια περίπου μόνο στην Ε.Ε. τα επόμενα 50 χρόνια, ακόμα και 
αν ο πληθυσμός συνεχίσει να αυξάνεται. Η μετανάστευση αποτελεί μια λύση. Η 
πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί μια σταθερά στην ευρωπαϊκή ιστορία. Λόγω της 
γήρανσης του πληθυσμού της, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους μετανάστες. 
Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων γαλλικών εφημερίδων 
(Le Figaro, Le Monde): « H Ευρώπη χρειάζεται τους μετανάστες για να εξασφαλίσει το 
επίπεδο ανάπτυξής της», «Κοινωνική Μετανάστευση: η πλειοψηφία στρέφεται, στην ιδέα 
της ταυτότητας» και «Η Ε.Ε. θέλει να κλείσει τα κενά της Σένγκεν». Ο Herman Van 
Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η Ευρώπη έχει να
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αντιμετωπίσει δύο προκλήσεις, «τη διασφάλιση της ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών 
και τη διάδοση της ευημερίας και της σταθερότητας στον κόσμο, αρχίζοντας με τις 
γειτονικές χώρες. Πρόσθεσε ότι η Ε.Ε. μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. 
Αυτό όμως, όπως υποστήριξε, «δε θα γίνει εν μια νυκτί αλλά σταδιακά».

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, ο κόσμος βιώνει αναταράξεις εξαιτίας των 
οικονομικών ανισορροπιών που επηρεάζουν ειδικά την Ευρώπη. Σε εθνικό επίπεδο, αυτό 
μεταφράζεται σε απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών, απομονωτισμό και άνοδο του 
λαϊκισμού και των άλλων εθνικιστικών δυνάμεων. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο 
να αναζωογονηθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο καθώς και η προσήλωση των πολιτών σε αυτό. 
Στο έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. (12/5/2011) δεν έγινε 
σαφής αναφορά στο τί επιφυλάσσει το μέλλον. Το σχέδιο της Ε. Επιτροπής για 
προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εθνικά σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν θα 
πραγματοποιείται «όταν ένα κράτος-μέλος αποτυγχάνει να ασκήσει αποτελεσματικό 
έλεγχο των συνόρων του ή σε περίπτωση ‘ισχυρής και απρόσμενης’ μεταναστευτικής 
πίεσης». Την ιδέα αυτή συμμερίζονται Γαλλία και Ιταλία, μετά την άφιξη των 
μεταναστών από την Τυνησία και τη Λιβύη, και συμφωνεί και η Γερμανία, ως έναν 
τρόπο κάλυψης του κενού στο ισχύον καθεστώς, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει 
έντονες επιφυλάξεις. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, αυτή η ιδέα αφορά την 
ικανότητα του χώρου Σένγκεν για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ως ασφαλιστική δικλίδα, 
οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα αποφασίζει ποια 
κράτη θα αποκαταστήσουν τους ελέγχους και για πόσο χρονικό διάστημα. Αλλά Παρίσι 
και Βερολίνο δε συμφωνούν με αυτήν την ιδέα. «Το κράτος-μέλος είναι νομικά υπεύθυνο 
για τα σύνορά του. Κανείς δεν μπορεί να το υποχρεώσει να επαναφέρει τους ελέγχους», 
σύμφωνα με διπλωματική πηγή.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρώπη, ο 
Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, επέκρινε «τη 
ρητορική των τελευταίων μηνών, ιδιαίτερα στην Ιταλία και τη Γαλλία, η οποία 
ουσιαστικά απεικονίζει τους μετανάστες ως ένα βάρος που θα πρέπει να απορρίπτεται». 
Επίσης, υποστήριξε ότι «οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική 
υποστήριξη σ’ όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις κάι ότι πρέπει να 
συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις». Αναφορά, επίσης, γίνεται στην 
έκθεση με τίτλο «Ζώντας Μαζί», (“Vivre ensemble”/“Living Together”) της ομάδας των 
σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης που συστάθηκε από τον Thorbjom Jagland 
(Νορβηγό πολιτικό και Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης). Η έκθεση 
αυτή καταλήγει στο ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τους αιτούντες άσυλο 
και τους μετανάστες που φτάνουν στην Ευρώπη με δικαιοσύνη, ανθρωπιά, και 
αλληλεγγύη. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ε.Ε. πρέπει να συνεργαστούν για μια 
συνολική μεταναστευτική πολιτική, συνεπή και διαφανή για όλη την Ευρώπη και, 
ταυτόχρονα, να στραφούν προς τις γειτονικές χώρες (Μέση Ανατολή και Βόρειο 
Αφρική), δίνοντάς τους την ευκαιρία της συμμετοχής και παρέχοντάς τους το κατάλληλο 
καθεστώς στα θεσμικά όργανα και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις.
■ «“Immigration sociale”: la majorité retourne sur le terrain “identitaire”», Le Monde, 

26-5-2011.
■ “L'Europe a besoin d'immigrés pour garantir son niveau de développement”, Le 

Monde, 11-5-2011.
■ “Bruxelles propose une politique commune en matière d'asile”, Le Monde, 25-5-2011.
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■ “Le Danemark souhaite rétablir des contrôles à ses frontiers”, Le Monde avec AFP, 11 - 
5-2011.

■ “Vivre ensemble en Europe au XXIe siècle”, Le Monde, 10-5-2011.
■ «Herman Van Rompuy: "Les deux défis de l'Europe"», Le Monde, 9-5-2011.
■ “La Commission européenne tente de limiter la réécriture des accords de Schengen”, 

Le Monde, 14-5-2011.
■ “Immigration : la Haut Commissaire aux droits de l'homme à l'ONU critique France et 

Italie”, Le Monde avec AFP, 30-5-2011.
■ “Faire renaître le projet européen pour lutter contre les nationalismes”, Le Monde, 5-5- 

2011.

■ “Consensus européen pour rétablir des contrôles aux frontières”, Libération, 12-5-2011.
■ “Contrôles aux frontières: l'avertissement de Bruxelles au Danemark”, Libération, 13- 

5-2011.
■ “Ce que la remise en cause de l'espace Schengen peut changer pour vous”, Libération, 

13-5-2011.
■ “L'Union européenne rediscute Schengen”, Libération, 12-5-2011.
■ “Rome et Paris favorables à des «modifications» du traité Schengen”, Libération, 26-4- 

2011.

■ “L'UE veut combler les failles de Schengen”, Le Figaro, 12-05-2011.
■ “La France et l'Italie proposent de réformer Schengen”, Le Figaro Avec AFP, AP et 

Reuters 26-4-2011.
■ “BRUXELLES - Immigration: L'UE veut consolider ses frontières externes sans se 

fermer”, AFP, 12-5-2011.

Γερμανικός Τύπος
Το ζήτημα της μαζικής εισροής μεταναστών από χώρες της Βορείου Αφρικής 

εγείρει το θέμα των ανοιχτών συνόρων της Ευρώπης. Στις νέες προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση στις αρχές του Μαΐου, προβλέπονται 
μεταξύ άλλων η υιοθέτηση, μέχρι το 2012, κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την 
παροχή ασύλου, η ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και η 
στρατηγική προσέγγιση των σχέσεων με τρίτες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση της 
νόμιμης μετανάστευσης και την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης.

Η Γερμανία, η οποία διαβλέπει ότι το σύστημα του Σένγκεν βρίσκεται υπό πίεση, 
παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις τρέχουσες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι η αναφορά στο ζήτημα αυτό είναι σαφώς πιο περιορισμένη σε 
σχέση με τα γαλλικά δημοσιεύματα. Ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη είναι η προσωρινή 
επαναφορά των συνοριακών ελέγχων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η διευκόλυνση των 
συνοριακών ελέγχων, αίτημα κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας, αφήνει ανοιχτό το 
πρόβλημα των προσφύγων, ενώ το ενδιαφέρον, κατά τους αρθρογράφους, θα μπορούσε 
να επικεντρωθεί στην περισσότερη βοήθεια και στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην 
χώρα καταγωγής τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt, με τίτλο 
«Πόσο λιγότερη Ευρώπη;» που καυτηριάζει τη διαμάχη γύρω από την αναθεώρηση της 
Συνθήκης του Σένγκεν, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν ένα βήμα 
πιο πίσω, φοβούμενοι τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις και την αντίδραση των πολιτών 
τους. Η «ευέλικτη ανταπόκριση στις έκτακτες μεταναστευτικές πιέσεις» που ζητά η
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Γερμανία προκαλεί ασάφειες και παρερμηνείες ως προς τις προθέσεις της χώρας, 
θεωρείται όμως ως ένα βαθμό δικαιολογημένη τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις στα 
κράτη-μέλη δεν αφήνουν περιθώρια για «περισσότερη Ευρώπη».

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι Γερμανοί αρθρογράφοι διαβλέπουν πλέον μία διπλή 
κρίση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο της εφημερίδας Frankfurter 
Allgemeine Zeitung παρατηρεί τις «φυγόκεντρες δυνάμεις στην Ευρώπη να αυξάνονται». 
Περάν της οικονομικής κρίσης, προστίθεται μία επιπλέον που αναδεικνύει την έλλειψη 
πολιτικής βούλησης και εγείρει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.
■ "Sarkozy will Schengen aufweichen", Handlesblatt, 24/4/2011
■ "EU will Grenzkontrollen wieder erlauben", Die Welt, 4/5/2011
■ Christoph Schilz, "Rückkehr der Schlagbäume?", Die Welt, 5/5/2011
■ Klaus-Dieter Frankenberger, "Schengen-System Unter Druck" 12/5/2011
■ Stefanie Boltzen, "Wie viel weniger Europa darfs denn sein?", Die Welt, 13/5/2011

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ο γερμανικός κυβερνητικός συνασπισμός ανακοίνωσε πρόσφατα την οριστική 
απόφαση της Γερμανίας να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια. Οι οκτώ παλαιότεροι 
πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν ήδη αποσυνδεθεί οριστικά από το δίκτυο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Norbert Röttgen. 
Έξι επιπλέον αντιδραστήρες θα ακολουθήσουν το αργότερο ως το τέλος του 2021 και οι 
τρεις πιο καινούριοι πυρηνικοί αντιδραστήρες θα αποσυνδεθούν το 2022.

Για τους αρχηγούς των ομόσπονδων κρατών ήταν σαφές ότι η αποχώρηση της 
Γερμανίας από την πυρηνική ενέργεια είναι «μη-αναστρέψιμη». Όταν το 2022 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο και το τελευταίο πυρηνικό εργοστάσιο «όσον αφορά την 
πολιτική ενέργειας, η Γερμανία θα είναι ένα άλλο κράτος». Κατά βάση, τα κρατίδια 
δείχνουν έντονη την υποστήριξή τους στη νέα αυτή κατεύθυνση της κεντρικής 
κυβέρνησης. Όμως, όσον αφορά τις λεπτομέρειες, υπάρχουν ακόμα πολλές προτάσεις για 
βελτιώσεις στο ακριβές σχέδιο εγκατάλειψης της ατομικής ενέργειας. Για παράδειγμα, τα 
γερμανικά ομόσπονδα κράτη απορρίπτουν την διακοπή μονομιάς και των εννέα 
υπολειπόμενων εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας κατά το έτος 2021, αλλά προτρέπουν 
τη χρήση ενός κλιμακωτού σχεδίου προς την οριστική αποσύνδεση. Επίσης, απορρίπτουν 
την διατήρηση ενός πυρηνικού σταθμού σε κατάσταση αναμονής (stand-by) ως ένα είδος 
εφεδρείας, μια δικλείδα ασφαλείας για την τροφοδοσία του ρεύματος. Αντί αυτού, 
προτείνουν την διατήρηση σε ετοιμότητα εργοστασίων άνθρακα και φυσικού αερίου. Σε 
αυτό το σημείο ωστόσο υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις, αφού οι Πράσινοι, η 
δημοτικότητα των οποίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την καταστροφή στον 
πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, επιμένουν στην ανάγκη προσφυγής στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και όχι στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση του 
άνθρακα. Μάλιστα και η καγκελάριος τόνισε ότι «το σύστημα τροφοδοσίας σε ενέργεια 
πρέπει και μπορεί να τροποποιηθεί ριζικά».

Το απόλυτο «τερματικό σημείο» για την πυρηνική ενέργεια στη Γερμανία θα 
επιτευχθεί κατά το τέλος του 2022, όπως διασφαλίζει η καγκελάριος Angela Merkel. 
Εντούτοις, το ερώτημα για το πώς θα διασφαλιστεί η αποφυγή ενός «Blackout» 
(ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες) δεν έχει απαντηθεί ακόμη. Η αναζήτηση μιας
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πυρηνικής δικλείδας ασφαλείας θα έχει ωστόσο ρυθμιστεί συνταγματικά μέχρι το τέλος 
του έτους, υποσχέθηκε η Μέρκελ. Τελικά, το κέρδος μπορεί να αποβεί υψηλό, το ίδιο και 
οι απώλειες. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Philipp Rosier, «αφού δεν έχουμε 
άλλη επιλογή πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.» Η στροφή στην πολιτική της ενέργειας, 
επομένως, πρέπει να ειδωθεί ως μια ευκαιρία για τη Γερμανία.

Συνεχίζεται η αιχμηρή αντίδραση του γερμανικού τύπου απέναντι στην Μ ηνική  
κρίση. Ειδικότερα, η σημερινή κατάσταση της Ελλάδας περιγράφεται ότι συνιστά κατά 
βάση «ανατροφή κακομαθημένων παιδιών»4. Κανονικά θα έπρεπε να αφεθεί το 
απελπιστικά καταχρεωμένο ελληνικό κράτος να ζήσει της συνέπειες των καταστροφικών 
του λαθών με την ελπίδα ότι θα μάθει από το πάθημά του. Όμως, όπως οι στοργικοί 
γονείς δεν μπορούν να επιτρέψουν να εκτίθεται το παιδί τους σε επικίνδυνα ρίσκα, έτσι 
μοιάζει δύσκολο και για τους ευρωπαίους να αφήσουν την Ελλάδα να «γκρεμιστεί» 
χωρίς περίσκεψη. Από τη μία μοιάζει δικαιολογημένη αυτή η στάση, αφού οι συνέπειες 
για την Ευρώπη στο σύνολό της θα ήταν ανυπολόγιστες. Από την άλλη όμως, ακόμα και 
αν λαμβάνει κανείς υπόψη την δυσάρεστη θέση των ευρωπαϊκών κρατών-μελών, η νέα 
οικονομική βοήθεια για την Ελλάδα «δεν αποτελεί παρά μια ακόμα ύψους 
δισεκατομμυρίων επιβάρυνση στις πλάτες των φορολογουμένων και μια μάταιη 
παράταση ενός γιγαντιαίου προβλήματος, για το οποίο δεν υπάρχει εύκολη λύση.» 5

Όπως επισημαινόταν στο γερμανικό τύπο, παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις που 
στηρίζουν την ελπίδα ότι οι Έλληνες θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
ελευθερωθούν από την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα. Μέχρι στιγμής 
σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου έχει κατορθώσει πολλά: από την έναρξη του 
προγράμματος στήριξης, πριν ένα χρόνο, το έλλειμμα έχει μειωθεί κατά πέντε 
ποσοστιαίες μονάδες, πράγμα το οποίο πιστοποιεί και ο ΟΟΣΑ. Όλα αυτά δεν αποτελούν 
ωστόσο ένα εισιτήριο εξόδου από την κρίση. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί 
ακόμα να δημιουργεί νέο χρέος και ταυτόχρονα είναι αμφίβολο εάν είναι πολιτικά 
δυνατό να επιβληθούν και νέα μέτρα περικοπών και λιτότητας. Ακόμη και τα μέσα 
πίεσης των κρατών-μελών είναι πλέον περιορισμένα. Δεδομένης της τεράστιας εμβέλειας 
του προγράμματος στήριξης, ούτε το υπερχρεωμένο κράτος αλλά ούτε και οι πιστωτές 
του δεν θα μπορούσαν να αντέξουν μία ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας.

Ξεκάθαρο είναι πλέον για την γερμανική κοινή γνώμη ότι στο δρόμο που βαδίζει 
τώρα η Ελλάδα το πρόβλημα δεν επιλύεται αποτελεσματικά. Είναι ήδη εμφανές ότι το 
οικονομικό πρόγραμμα βοήθειας μπορεί να στηρίξει το κράτος στην καλύτερη 
περίπτωση μέχρι το καλοκαίρι του 2012 και ταυτόχρονα αυξάνεται διαρκώς η δυσθυμία 
των πιστωτών του. Επομένως, γίνεται φανερό ότι θα πρέπει να πετύχει άμεσα η 
περεταίρω εμβάθυνση της ολοκλήρωσης στην Ευρωζώνη, διαφορετικά, όπως 
προειδοποιούν οι γερμανοί οικονομολόγοι, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μιας επικείμενης 
διάλυσης.
■ C. Ehrenstein, “Niemand möchte in Deutschland einen Blackout”, die Welt, 3 Juni 

2011;

■ I. Grabitz, “Griechenland ist wie ein ungezogenes Balg”, die Welt, 4 Juni 2011;
■ J. Dams, J. “Hildebrand und D. Siems”, Das sind die mächtigsten Spieler im Euro- 

Drama“, die Welt, 4 Juni 20011;

4 Grabitz Ileana, «Griechenland ist wie ein ungezogenes Balg», die Welt, 04.06.2011
5 Ibid.
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■ M. Schäfers, W. Mussler und R. Hermann, “Neue Milliardenkredite an Athen”, 
Frankfurter Allgemeine, 1 Juni 2011;

* R. Bollmann und W. von Petersdorff, “Deutschland im Jahr 2032”, Frankfurter 
Allgemeine, 6 Juni 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ»
Οικονομική Πολιτική στην Ελλάδα υπό Διεθνή Έλεγχο 

[ ΣΕΙΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ ]
Το βιβλίο αυτό επισκοπεί κριτικά τις επιδόσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 
μετά το «Μνημόνιο» και υπό τη στενή επιτήρηση της Τριμερούς («Τρόικας»). Προτείνει 
απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα:
■ Πως φθάσαμε στην απότομη ανατροπή της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής; 

Επιβλήθηκαν όλα αυτά στην Ελλάδα απέξω ή, έχοντας ενδογενείς αιτίες, ήταν
■ αναγκαία;
■ Για ποιους λόγους εφαρμόζεται δημοσιονομική λιτότητα και δοκιμάζονται 

μεταρρυθμίσεις που μέχρι το 2009 ήταν αδιανόητες;
■ Με ποιό αποτέλεσμα ως τώρα; Είναι η αναδιάρθρωση του χρέους αναγκαία και με 

ποια μορφή;
■ Σε ποιες αντιστάσεις προσκρούσει η πολιτική προσαρμογής; Είναι, όπως πολλοί 

υποστηρίζουν, εγγενώς ελαττωματική;
■ Τι άλλο μπορεί να γίνει -π.χ. για το χρέος- και, κυρίως, τι μας περιμένει ακόμα;
Ο συγγραφέας, δεδηλωμένος κριτικός του λαϊκισμού και της παραπλανητικής 
κομματικής ρητορικής, πηγαίνει πέρα από την απλή καταγραφή γεγονότων και 
αποφεύγει βολικά ερμηνευτικά σχήματα. Υιοθετεί αδογμάτιστα προσεγγίσεις της 
νεότερης πολιτικής οικονομίας για να εξηγήσει τι συμβαίνει. Αναδεικνύει τη σημασία 
πολιτικών συμπεριφορών, οργανωμένων συμφερόντων, γραφειοκρατικών εμπλοκών, 
θεσμών και ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα για τα 
θέματα αυτά.
[Ο Πάνος Καζάκος,1941, είναι διδάκτωρ του Christan-Albrechts-Universität, Kiel και ομότιμος 
καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου σήμερα διδάσκει 
μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Δημοσιεύσεις (επιλογή): Από τον ατελή εκσυγχρονισμό 
στην κρίση- μεταρρυθμίσεις, χρέη και αδράνειες 1996-2010 (Αθήνα 2010), Έτοιμη για το μέλλον; Η 
Ευρώπη μετά την αναθεώρηση των Συνθηκών, Παπαζήσης, 2008. Αναθεώρηση του Συντάγματος 
και οικονομία, Παπαζήσης 2007, «Europeanisation, Public Goals and Group Interests: 
Convergence Policy in Greece, 1990- 2003», West European Politics, vol. 27, No.5, November 
2004. Ανάμεσα σε κράτος και αγορά- οικονομία και οικονομική πολιτική στη μεταπολεμική Ελλάδα 
1944-2000 (2001). Stabilisierung ohne Re]
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POLECONOMIX
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5/6/2011
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■ Borras S. & Radaelli Cl. M., “The politics of governance architectures: creation, 

change and effects of the EU Lisbon Strategy”, Journal of European Public Policy, 
Volume 18, Issue 4, 2011. Abstract: Governance architectures are strategic and long-term 
institutional arrangements of international organizations exhibiting three features; 
namely, they address strategic and long-term problems in a holistic manner, they set 
substantive output-oriented goals, and they are implemented through combinations of old 
and new organizational structures within the international organization in question. The 
Lisbon Strategy is the most high-profile initiative of the European Union for economic 
governance of the last decade. Yet it is also one of the most neglected subjects of EU 
studies, probably because not being identified as an object of study on its own right. We 
define the Lisbon Strategy as a case of governance architecture, raising questions about 
its creation, evolution and impact at the national level. We tackle these questions by 
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level. Comparing seven countries (Denmark, the United Kingdom [UK], Austria,
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Slovenia, Spain, France and Poland) it finds evidence that the Lisbon Strategy has been 
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higher education policy from the mere co-ordination of educational curricula by national 
governments to the embodiment of the Lisbon Agenda's 'governance architecture', 
together with its impact on national policies, institutions and actors. It does so by charting 
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England, the Netherlands, Germany and Italy - and by relating these changes to the 
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Steel Community (ECSC) and civil society initiatives in post-World War II western 
Europe, which draws its conceptual framework from Paul Ricoeur and Hannah Arendt's 
hermeneutics. Second, it discusses whether the reconciliatory practices thus detected are 
still relevant for countries in conflict on the path to EU membership. Former EU 
Commission President Jacques Delors and Polish Member of the European Parliament 
Bronislaw Geremek affirm that this is the case for the Western Balkans. This article
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explores what this might mean in terms of policies and grass-roots initiatives between 
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