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Εκτεταμένες «συμπτώσεις» για το μέλλον της Ευρώπης
ΚΡΙΣΙΜΟ ήτημα ο συνδυασμός ανταγωνιστικότερης λειτουργίας της αγοράς με την αλληλεγγύη -  Δήμιουργείται βάση για παραγωγικό διάλογο

Της Ε λ ι ζ α ς  Π α π α δ α κ η

Στη συζήτηση για το μέλλον τηε Ευρώ
πηε έχουν προ πάντων εξαρθεί στην 
κοινή γνώμη οι διαφορέε των ηγετών, 
τηε Γερμανίαε και τηε Γαλλίαε ιδίωε, για 
τιε θεσμικέε ρυθ- 
μίσειε που επιδιώ- ^  
ικονται στο κορυ
φαίο επίπεδο τηε 
πολιτικήε ένωσηε, 
το είδοε τηε ομο- 
σπονδίαε, τιε εξου-
σίεε που θα διατη- ------------------------
ρήσουν τα εθνικά
κράτη. Πολύ σημαντικέε όμωε είναι επί- 
σηε και οι κατευθύνσειε για τιε οικονο- 
μικέε και κοινωνικέε πολιτικέε που δια
γράφονται για την ανάπτυξη, την απα
σχόληση και τη συνοχή στην Ευρώπη. 
Το κρίσιμο ζήτημα είναι πώε θα συνδυα- 
σθεί η ολοένα πληρέστερη και ανταγω-

Ανάγκη αλλαγής του τρόπου 
χρηματοδότησης της Ενωσης 
με έναν ευρωπαϊκό φόρο.

νιστικότερη λειτουργία τηε αγοράε με 
την αλληλεγγύη. Και εδώ, με όλεε τιε 
διαφορέε ύφουε και εμφάσεων, στα δυο 
βασικά προγραμματικά κείμενα που κα
τατέθηκαν αυτήν την άνοιξη, την εισή
γηση του SPD για το συνέδριό του του 

Νοεμβρίου και την 
πρόσφατη ομιλία 
του Γάλλου πρωθυ
πουργού Λιονέλ Ζο- 
σπέν, υπάρχουν ε- 
κτεταμένεε συ- 
μπτώσειε -  από την

------------------ ανάγκη τηε φορο-
λογικήε εναρμόνι- 

σηε μέχρι την εδραίωση μιαε πολιτικήε 
μισθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από 
την αύξηση των επενδύσεων και τον συ
ντονισμό στην εκπαίδευση και την έ
ρευνα μέχρι τον αναπροσανατολισμό 
τηε αγροτικήε πολιτικήε για την προ
στασία των καταναλωτών και του περι-

βάλλοντοε. Δημιουργείται έτσι μια βάση 
για να προχωρήσει έναε παραγωγικόε 
διάλογοε.

Οι κατευθύνσειε αυτέε βέβαια είναι α
κόμα πολύ γενικέε και προβάλλει ένα ση
μαντικό σημείο διαφωνίαε: η γερμανική 
ιδέα τηε επανεθνικοποίησηε κατά μεγά
λο μέροε τηε χρηματοδότησηε τηε αγρο- 
τικήε και των διαρθρωτικών πολιτικών 
που αποκρούει αποφασιστικά ο Λιονέλ 
Ζοσπέν. Στην παρέμβασή του ο πρόε- 
δροε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε Ρομάνο 
Πρόντι διαγράφει ερωτήματα που μέ
νουν ανοικτά και πρέπει να απαντη
θούν, αλλά και θέτει το κεντρικό ζήτημα 
που πάγια τείνουν να παρακάμπτουν οι 
ηγέτεε των μεγάλων ευρωπαϊκών χω
ρών: το πολύ χαμηλό επίπεδο των ευρω
παϊκών πόρων, που μόλιε φτάνει στο 
1,09% του ΑΕΠ των «15», και την ανάγκη 
αλλαγήε του τρόπου χρηματοδότησηε 
τηε Ενωσηε με έναν ευρωπαϊκό φόρο.

Ολο και περισσό
τερο γίνεται κατα
νοητός ο αναπρο- 
σανατολισμός της 
αγροτικής πολιτι
κής για την προ
στασία του κατα
ναλωτή. «Αγκάθι» 
στα αγροτικά η 
γερμανική ιδί I 
της επανεθνικο- 
ποίησης, κατά με
γάλο μέρος, της 
χρηματοδότησης 
της αγροτικής και 
των διαρθρωτι
κών πολιτικών.

Περισσότεροι πόροι για καινοτομία, εκπαίδευση, εκσυγχρονισμό ^Κρίσιμα ερωτήματα
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Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία 
η Ευρώπη γίνεται με το ευρώ ελκυ-

ίμκότεροε τόποε επενδύσεων. Ενι- 
χύεται στον διεθνή ανταγωνισμό 
και συμβάλλει σε περισσότερη στα

θερότητα στο παγκόσμιο χρηματο
οικονομικό σύστημα, από την ο
ποία επωφελούνται όλεε οι εθνικέε 
οικονομίεε. Η Ευρώπη θέλει να α- 
ξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα 
του κοινού νομίσματοε για την α
νάπτυξη και την απασχόληση. Γι’ 
αυτό χρειαζόμαστε μια πλήρωε λει
τουργική εσωτερική αγορά, όπωε 
και η εσωτερική αγορά χρειάζεται 
ένα σταθερό ευρώ για να επιτύχει. 
Η εσωτερική αγορά και το κοινό νό
μισμα απαιτούν όμωε και μια ισχυ
ρότερη εναρμόνιση τηε φορολογι- 
κήε πολιτικήε, ιδίωε των φόρων 
των επιχειρήσεων, τηε φορολόγη- 
σηε των αποδόσεων κεφαλαίων, 
τηε φορολόγησηε τηε χρήσηε ενέρ- 
γειαε και τηε διαμόρφωσηε των φό
ρων προστιθεμένηε αξίαε και κύ
κλου εργασιών, καθώε και μια ενι
αία κεφαλαιαγορά.

Πολιτική μισθών
Υποστηρίζουμε τιε αποφάσειε

Στην υπηρεσία 
της απασχόλησης 
η Ευρώπη πρέπει 
να έχει μια δυνατή 
βιομηχανική 
φιλοδοξία. Η 
ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση 
επιτρέπει μείζονες 
επιτυχίες, όπως το 
Airbus, στον τομέα 
της πολιτικής 
αεροναυπηγικής ή 
στον στρατιωτικό 
τομέα, το σχέδιο 
για ένα μεγάλο 
μεταγωγικό 
αεροπλάνο.

τηε Λισσαβώναε, που έχουν στόχο 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσειε 
για την πλήρη απασχόληση στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Η υλοποίηση 
αυτών των αποφάσεων απαιτεί γεν- 
ναίεε μεταρρυθμίσειε σε εθνικό επί
πεδο και διάθεση για συνεργασία. 
Αυτό περιλαμβάνει και την πολιτική 
μισθών, η οποία στην εσωτερική α
γορά και στον κοινό νομισματικό 
χώρο δεν μπορεί πλέον να προσα
νατολίζεται μόνο σε εθνικά οικονο
μικά μεγέθη. Γι’ αυτό και πρέπει τα 
συμβαλλόμενα μέρη στον ευρωχώ- 
ρο να ενισχύσουν το διάλογό τουε 
για την πολιτική μισθών.

Η παγκοσμιοποίηση και η μετά
βαση από τη βιομηχανική κοινωνία

στην κοινωνία Τηε γνώσηε και τηε 
πληροφορίαε θέτουν την πολιτική, 
την οικονομία και την κοινωνία 
μπροστά σε μεγάλεε προκλήσειε. Η 
ευρωπαϊκή απάντηση είναι ένα συ
νολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσε

ων, με το οποίο η Ευρώπη θέλει να 
γίνει μέσα στην επόμενη δεκαετία ο 
πιο δυναμικόε οικονομικόε χώροε 
του κόσμου, έναε οικονομικόε χώ
ροε με βιώσιμεε θέσειε εργασίαε και 
κοινωνική συνοχή. Υποστηρίζουμε 
τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
οικονομικού και κοινωνικού μοντέ
λου. Εδώ υπάγεται προπάντων το να 
κάνουμε βιώσιμο το σύστημα κοι- 
νωνικήε ασφάλισηε. Επίσηε η αύξη
ση του οικονομικά ενεργού πληθυ
σμού στο 70% ώε το 2010.

Ερευνα και ανάπτυξη
Σε δέκα χρόνια η Ευρώπη θα πρέ

πει διεθνώε να βρίσκεται στην κο
ρυφή στην έρευνα και ανάπτυξη.

Γι’ αυτό οι δαπάνεε τηε Ε.Ε. θα πρέ
πει να κατευθύνονται περισσότερο 
σύμφωνα με τιε απαιτήσειε τηε και- 
νοτομίαε και του εκσυγχρονισμού. 
Θα πρέπει να αναπτύξουμε με συ
νέπεια τον ευρωπαϊκό χώρο έρευ-

ναε και να προσφέρουμε υψηλότε
ρα κίνητρα στουε κορυφαίουε ερευ- 
νητέε καθώε και στιε επιχειρήσειε, 
ώστε να εργάζονται στην Ευρώπη 
ή να συνεργάζονται με ευρωπαϊκά 
ερευνητικά ιδρύματα. Να βελτιώ
σουμε τιε προοπτικέε επαγγελματι- 
κήε σταδιοδρομίαε των νέων επι
στημόνων. Να εναρμονίσουμε πε
ρισσότερο το νομικό πλαίσιο στον 
ευρωπαϊκό χώρο έρευναε και να δι
ευκολύνουμε την κινητικότητα των 
ερευνητών.

Για να επιτύχουμε αυτούε τουε α- 
παιτητικούε στόχουε χρειαζόμαστε 
στην Ευρώπη σημαντικέε επενδύ- 
σειε στην εκπαίδευση και την κα
τάρτιση. Χρειαζόμαστε περισσότε

ρη κινητικότητα και άνοιγμα σε ό
λα τα επίπεδα τηε κρατικήε και τηε 
επαγγελματικήε εκπαίδευσηε, ευ
ρωπαϊκά πανεπιστημιακά δίκτυα, 
ώστε η Ευρώπη να αναβαθμισθεί 
στον εντεινόμενο διεθνή εκπαιδευ
τικό ανταγωνισμό.

Κοινωνία της γνώσης
Η πορεία στην κοινωνία τηε γνώ

σηε και τηε πληροφορίαε απαιτεί α
πό τουε πολίτεε μεγάλη ευελιξία. 
Πρέπει να φέρουμε την οικονομική 
αποτελεσματικότητα και την κοι
νωνική ενσωμάτωση σε μια λογική 
ισορροπία. Να μην εντείνονται οι 
κοινωνικέε αντιθέσειε στην πορεία 
προε την κοινωνία τηε γνώσηε. Η 
πρόσβαση στην κοινωνία τηε γνώ
σηε να μείνει ανοικτή σε όλουε 
τουε πολίτεε. Μεγάλη σημασία έ
χουν εδώ τα δημόσια ιδρύματα εκ
παίδευσηε και κατάρτισηε καθώε 
και τα ιδρύματα κατάρτισηε και ε- 
πανακατάρτισηε των επιχειρήσε
ων. Πρέπει να συλλάβουν τιε νέεε 
έννοιεε τηε μάθησηε διά βίου και 
να τιε εντάξουν συγκεκριμένα στο 
έργο τουε.

Υποστηρίζουμε μια νέα αγροτική
πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
που θα δίνει μέγιστη προτεραιότη
τα στην προστασία του καταναλω
τή και στην ποιότητα των τροφί
μων μαε και θα προσανατολίζεται 
στο πρότυπο τηε αειφορίαε.

Η κρίση τηε σπογγώδουε εγκεφα- 
λοπάθειαε των βοοειδών είναι επί
σηε μια κρίση τηε Κοινήε Αγροτι- 
κήε Πολιτικήε (ΚΑΠ) τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Ενωσηε. Μόνον εφόσον αλλά
ξει ριζικά θα μπορέσει η ΚΑΠ να α
νακτήσει την αξιοπιστία τηε. Θα 
πρέπει να τερματισθεί η χρήση φο
ρολογικών εσόδων για μια λανθα
σμένη αγροτική πολιτική. Η χρημα
τοοικονομική υποστήριξη τηε γε- 
ωργίαε θα πρέπει να συνδέεται πλέ-'

ον με την τήρηση κριτηρίων για 
την προστασία των καταναλωτών, 
του περιβάλλοντοε και των ζώων. 
Οι επιδοτήσειε να αναδιαρθρωθούν 
υπέρ τηε αειφόρου ανάπτυξηε α
γροτικών χώρων. Η συγχρηματοδό- 
τηση να γίνει αρχή τηε ΚΑΠ.

Στόχοι που τα κράτη - μέλη μπο
ρούν να προωθούν καλύτερα με βά
ση την αρχή τηε επικουρικότηταε, 
θα πρέπει να επαναφερθούν στο ε
θνικό επίπεδο. Αυτό ισχύει ιδίωε 
για τιε αρμοδιότητεε τηε Ε.Ε. στουε 
τομείε τηε αγροτικήε και τηε διαρ- 
θρωτικήε πολιτικήε, ώστε να διευ- 
ρυνθεί ο χώροε αυτόνομηε περκρε- 
ρειακήε και διαρθρωτικήε πολιτι- 
κήε των κρατών - μελών.

Περιβάλλον - κλίμα
Η προστασία του περιβάλλοντοε 

και του κλίματοε είναι κεντρικά κα
θήκοντα για το μέλλον, στα οποία 
θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε 
μόνο με στενότερη συνεργασία 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στον 
κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα 
πρέπει να παραμείνει ηγετική δύ
ναμη στιε περιβαλλοντικέε τεχνο- 
λογίεε και τα πρότυπα, στα φιλικά
προε το περιβάλλον προϊόντα και
παραγωγικέε διαδικασίεε. Μια συ- 
νεπήε ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
πολιτική ενισχύει τη διεθνή αντα
γωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ε
πιχειρήσεων και γίνεται έτσι ακόμα 
σημαντικότεροε παράγων απασχό- 
λησηε. Η οικολογική συνιστώσα 
τηε φορολογικήε πολιτικήε πρέπει 
να αναπτυχθεί ουσιαστικά στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Και εδώ εντάσ
σεται ιδίωε μια εναρμόνιση τηε φο- 
ρολογίαε τηε ενέργειαε.

Αποσπάσματα της εισήγησης « Ευθύ
νη για την Ευρώπη» για το Συνέδριο 
του SPD που θα γίνει στις 19-23 Νο
εμβρίου στη Νυρεμβέργη, 30.4.2001.

που πρεπει 
να απαντήσουμε

Του Ρ Ο Μ Α Ν Ο  Π Ρ Ο Ν Τ Ι

Η Ευρώπη φορέας ενός μοντέλου κοινωνίας
Του Λ ι ο ν έ λ  Ζ ο ς π ε ν

Μέχρι πρόσφατα οι προσπάθειεε τηε Ευρώπηε 
.επικεντρώθηκαν κυρίωε στη θέσπιση τηε οι- 
I ιονομικήε και νομισματικήε ένωσηε. Από αυ
τήν αντλήσαμε πραγματικά πλεονεκτήματα. 
Αλλά πρέπει τώρα να διευρύνουμε την προο
πτική, για να μην αναχθεί η Ευρώπη σε μια α
γορά και διαλυθεί μέσα στην παγκοσμιοποίη
ση. Γιατί η Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο α
πό μια αγορά. Είναι φορέαε ενόε μοντέλου κοι- 
νωνίαε, καρπού τηε ιστορίαε που εξελίσσεται 
μέσω ολοένα εντονότερων δεσμών που ενώ
νουν σήμερα τουε ευρωπαϊκούε λαούε. Υπάρ
χει έναε «ευρωπαϊκόε τρόποε ζωήε», έναε ιδι- 
αίτεροε τρόποε δράσηε, υπεράσπισηε των ε
λευθεριών, πάληε ενάντια στιε ανισότητεε και 
τιε διακρίσειε, σύλληψηε και οργάνωσηε των 
σχέσεων εργασίαε, πρόσβασηε στην εκπαίδευ
ση και στιε φροντίδεε υγείαε, διαχείρισηε του 
χρόνου. Καθεμία από τιε χώρεε μαε έχει τιε δι- 
κέε τηε παραδόσειε και κανόνεε, αλλά όλεε μα
ζί συνθέτουν ένα κοινό σόμπαν.

Αυτό το πρωτότυπο μοντέλο κοινωνίαε πρέ
πει τώρα να το εγγράφουμε στιε συνθήκεε και 

ενα το κάνουμε να ζει στιε πολιτικέε μαε. Η δι
καίωση τηε Ευρώπηε είναι η διαφορά τηε. Αε 

θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι έναε πολιτισμόε, 
δηλαδή ταυτόχρονα ένα έδαφοε, μια ιστορία 
που μοιραζόμαστε, μια οικονομία ενοποιημένη, 
μια ανθρώπινη κοινωνία και διαφορετικοί πολι
τισμοί που σχηματίζουν μαζί έναν πολιτισμό.

Η Ευρώπη αρνείται να αποσυνδέσει την οι
κονομική ευημερία από την κοινωνική πρόοδο. 
Παρά τιε ανισότητεε που συνεχίζονται, γνωρί
ζει σήμερα ένα πολύ υψηλό επίπεδο οικονομι- 
κήε ανάπτυξηε. Εχουν κατακτηθεί κοινωνικά 
δικαιώματα: το δικαίωμα στην κοινωνική προ
στασία, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, το δι
καίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση. Για να διακη
ρύξουμε αυτέε τιε αξίεε προικίσαμε την Ενωση 
με ένα Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη οικονο
μική αλληλεγγύη. Το ενιαίο νόμισμα μαε έχει 
φέρει πλέον μια πολύτιμη σταθερότητα. Εδώ 
και δύο χρόνια το ευρώ έχει παίξει τον ρόλο 
τηε κοινήε «ασπίδαε» ενάντια στιε διεθνείε 
χρηματοοικονομικέε κρίσειε και τιε ανταγωνι- 
στικέε υποτιμήσειε. Για να ισορροπήσουμε το 
οικοδόμημα τηε Ενωσηε πρέπει τώρα να απο

κτήσουμε μια οικονομική κυβέρνηση τηε Ζώ- 
νηε Ευρώ. Ο συντονισμόε των οικονομικών 
πολιτικών πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Προ
τείνω κάθε κράτοε-μέλοε να διαβουλεύεται με 
τουε εταίρουε του και να λαμβάνει υπόψη τιε 
συστάσειε τουε πριν λάβει μια απόφαση που 
θα έχει συνολικέε συνέπειεε στη Ζώνη. Αε δη
μιουργήσουμε ένα ταμείο δράσηε για τη συ
γκυρία, όπου θα μπορεί να προσφεύγει για να 
στηριχθεί κάθε κράτοε που πλήττεται από πα- 
γκόσμιεε οικονομικέε διαταραχέε. Πρέπει επι- 
τέλουε να αντιμετωπίσουμε τιε συμπεριφορέε 
που θίγουν το ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον. Η 
πάλη ενάντια στο «φορολογικό άυιηρύμξ» εί
ναι άμεση προτεραιότητα: δεν είναι αποδεκτό 
ορισμένα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν έναν 
αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό για να προ
σελκύουν διεθνείε επενδύσειε και τιε μετεγκα- 
ταστάσειε κοινωνικών εδρών ευρωπαϊκών συ
γκροτημάτων. Πιο μακροπρόθεσμα είναι ανα
γκαία μια συνολική εναρμόνιση τηε φορολο- 
γίαε των επιχειρήσεων.

Αυτή η οικονομική συνοχή πρέπει να τίθε
ται στην υπηρεσία τηε κοινωνικήε αλληλεγ- 
γύηε. Οι πολίτεε τη θέλουν. Η Ευρώπη δεν θα 
μπορούσε να είναι μια απλή ζώνη ελευθέρων 
ανταλλαγών. Εδώ και τέσσερα χρόνια η γαλλι
κή κυβέρνηση αγωνίσθηκε για να αναπροσα- 
νατολίσει την ευρωπαϊκή οικοδόμηση υπέρ 
τηε ανάπτυξηε και τηε απασχόλησηε. Σημα
ντικέε πρόοδοι έγιναν με την υιοθέτηση τηε 
ευρωπαϊκήε κοινωνικήε ατζένταε. Οι στόχοι 
αυτοί πρέπει να μεταφρασθούν σε συγκεκρι
μένα αποτελέσματα, για όλεε τιε κατηγορίεε 
εργαζομένων. Οι συνθήκεε εργασίαε των μι
σθωτών πρέπει να εναρμονισθούν προε τα πά
νω. Να περιορίσουμε την επισφάλεια και να 
καταπολεμήσουμε τιε διακρίσειε. Να δημιουρ
γήσουμε τιε συνθήκεε για έναν κοινωνικό διά
λογο με τα συνδικάτα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 
Πρέπει να χτιστεί ένα πραγματικό ευρωπαϊκό 
κοινωνικό δίκαιο που θα θεσπίζει φιλόδοξουε 
κοινούε κανόνεε, ιδίωε σε θέματα πληροφόρη- 
σηε και συμμετοχήε των μισθωτών στη ζωή 
των επιχειρήσεων, δικαίου των απολύσεων, 
πάληε ενάντια στην επισφαλή εργασία, πολιτι- 
κήε μισθών. Η προοπτική μαε πρέπει να είναι 
μια ευρωπαϊκή κοινωνική συνθήκη.

Επίσηε, για την εγγύηση τηε ισότηταε των 
πολιτών, την αλληλεγγύη τουε και για το γενι-

κό συμφέρον, οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ισχυ- 
ρέε και αποτελεσματικέε δημόσιεε υπηρεσίεε. 
Είμαι υπέρ μιαε ευρωπαϊκήε οδηγίαε που θα ό
ριζε ένα νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση του 
ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώ
πη, υπό την ευθύνη των κρατών.

Βιομηχανική φιλοδοξία
Στην υπηρεσία τηε απασχόλησηε, η Ευρώπη 

πρέπει να έχει μια δυνατή βιομηχανική φιλο
δοξία. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επιτρέπει 
μείζονεε επιτυχίεε: χθεε η Ariane και το 
Αίτήυε, σήμερα η EADS European Aeronauta 
Defence and Space Company, που περιλαμβά
νει την Aerospatiale Matra και την 
DaimlerChry8ler Aero8pace, NDLR, στον το
μέα τηε πολιτικήε αεροναυπηγικήε ή, σ το ν . 
στρατιωτικό τομέα, το σχέδιο για ένα μεγάλο 
μεταγωγικό αεροπλάνο. Αυτέε οι συνεργασίεε 
είναι σημαντικέε για τιε βιομηχανίεε μαε: τουε 
προσφέρουν τα αναγκαία μέσα για τιε επενδΰ- 
σειε τουε και ένα κρίσιμο μέγεθοε στην πα
γκόσμια αγορά, επιτρέπουν να αποφευχθεί η 
αποκλειστική κυριαρχία των ΗΠΑ στουε απο
φασιστικού ε τομείε.

Στο ίδιο πνεύμα η Ευρώπη πρέπει να γίνει η 
ήπειροε τηε επιστήμηε και τηε καινοτομίαε. Η 
γνώση είναι στοιχείο τηε ευρωπαϊκήε συνείδη- 
σηε. Αλλά η διασπορά τηε ευρωπαϊκήε έρευ
ναε σε εθνικέε προσπάθειεε που δεν συντονί
ζονται αρκετά περιορίζει σήμερα την αποτελε- 
σματικότητά τηε. Επείγει να συγκροτήσουμε 
έναν πραγματικό ευρωπαϊκό χώρο έρευναε σε 
τομείε τόσο βασικούε όπωε η υγεία ή το περι
βάλλον, όπωε μπόρεσε να κάνει η Ευρώπη για 
το διάστημα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υ
πηρεσία.

Χώρος κοινού δικαίου
Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα χώρο κοινού 

δικαίου με αναφορά το Χάρτη. Ενα θεμελιώ- 
δεε δικαίωμα του πολίτη είναι η ασφάλεια. Η 
Ευρώπη πρέπει να συμβάλει στην εγγύησή 
τηε. (...)

Μια άλλη απαίτηση είναι η υγειονομική α
σφάλεια. Οι πρόσφατεε κρίσειε, ιδίωε αυτή 
των «τρελών αγελάδων», έδειξαν τιε απειλέε 
που ενέχει για τουε καταναλωτέε έναε ακραί- 
οε παραγωγισμόε. Πρέπει συλλογικά να α
ντλήσουμε ένα επείγον δίδαγμα: ο πολίτηε εί-

ναι επίσηε καταναλωτήε και πρέπει να ενι- 
σχυθεί η προστασία του. Αε δώσουμε στην Ε
νωση ένα καταστατικό του Ευρωπαίου κατα
ναλωτή, που να βασίζεται στην αρχή τηε πρό- 
ληψηε, στη διαφάνεια στην πληροφόρηση και 
στην ανιχνευσιμότητα των προϊόντων «από 
το χωράφι ώε το πιρούνι». Προτείνω εξάλλου 
στον τομέα τηε υγείαε τη δημιουργία ενόε δι
κτύου υγειονομικήε εποπτείαε και επιφυλα- 
κήε που να επιτρέπουν την άμεση αντίδραση 
των δημοσίων αρχών όταν ξεσπά μια κρίση.

Θα πρέπει να αρνηθούμε την επανεθνικο- 
ποίηση των πολιτικών που ώε τώρα ορίζονταν 
και εφαρμόζονταν στο επίπεδο τηε Ενωσηε. 
Θα ήταν παράδοξο να υποστηρίζουμε ένα βή
μα μπροστά προε μιαν ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, αρχίζονταε από εθνικέε αναδι- 
πλώσειε. Σκέπτομαι ιδίωε τα διαρθρωτικά τα
μεία. Οσον αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτι
κή, θα πρέπει να παραμείνει σε ευρωπαϊκό ε
πίπεδο αλλά να αναπροσανατολισθεί. Διαφυ- 
λάσσονταε την ανταγωνιστικότητα τηε γεωρ- 
γίαε μαε θα πρέπει όμωε να βοηθήσουμε τουε 
αγρότεε να παράγουν καλύτερα για να αντα- 
ποκρίνονται στιε προσδοκίεε ποιότηταε και α- 
σφάλειαε των τροφίμων. Η ΚΑΠ θα πρέπει να 
ενθαρρύνει μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη του α
γροτικού χώρου, διαφυλάσσονταε την ποικι
λία καλλιεργειών και αγροτικών πρακτικών.

Με τη διεύρυνση η μελλο
ντική ολοκληρωμένη μεγά
λη αγορά θα στηρίζεται σε 
500 εκατομμύρια άτομα.
Αυτή η επέκταση θα συμ
βεί σε ένα πλαίσιο ταχείαε 
τεχνολογικήε εξέλιξηε. Δεν 
έχω καμιά αμφιβολία ότι το 
αποτέλεσμα θα είναι ευερ
γετικό για όλουε. Η διεύ
ρυνση θέτει όμωε σε νέα 
προοπτική το ζήτημα των 
μορφών αλληλεγγύηε. Ερ
χεται γρήγορα η ώρα που 
θα πρέπει να συζητήσουμε
την αυριανή Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη διαρθρωτική 
πολιτική μετά τη διεύρυνση.

Ποιοε πρέπει να είναι ο ρόλοε των αγροτών στην κοινωνία 
του 21ου αιώνα; Πώε θα διασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα 
και ο σεβασμόε των απαιτήσεων των καταναλωτών; Παραμέ
νουμε σύμφωνοι να βοηθούμε τιε καθυστερημένεε περιοχέε; 
Με ποια κριτήρια; Πώε θα διασφαλίσουμε την αναδιανοιιή σε 
ένα τόσο μεγάλο σύνολο xcopis αποκεντρωμένη διοίκηση;

Μόνο μια στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να δια
σφαλίσει τιε αναγκαίεε συνέργειεε και ισορροπίεε για τιε αυ- 
ριανέε κοινέε πολιτικέε. Και αυτό δεν αντιφάσκει με νέεε μορ- 
φέε διαχείρισηε πιο κοντά στο έδαφοε, πιο «οριζόντιεε», και 
που εμπλέκουν πιο άμεσα τιε τοπικέε και περιφερειακέε κοι- 
νότητεε.

Τέλοε πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει σήμερα το «Ο» τηε 
ΟΝΕ («Οικονομική» και Νομισματική Ενωση): Οι εθνικέε δη- 
μοσιονομικέε πολιτικέε σχεδιάζονται ακόμα πολύ συχνά στη 
βάση εθνικών συμφερόντων, ενώ το ευρώ μαε κάνει να μοι
ραζόμαστε τουε κινδύνουε. Τίθενται ερωτήματα: Παίρνουν ό
λα τα κράτη μέτρα που να διασφαλίζουν τη διαρκή σύγκλιση; 
Πώε να προωθηθεί η πλήρηε απασχόληση χωρίε να επιδεινω
θούν οι άλλοι δείκτεε;

Ολα αυτά είναι σημαντικά, διότι χωρίε τη συνεχή επιδίωξη 
τηε σύγκλισηε και τηε ολοκλήρωσηε η μεγάλη αγορά θα απο
συντεθεί, και το ευρώ δεν θα 
μπορέσει να παίξει τον πα- *“ “^ ^ """**—***"*^ ^  
γκόσμιο ρόλο για τον οποίο 
το δημιουργήσαμε.

Αν επιμένουμε σε ένα αλ
ληλέγγυο κοινωνικό μοντέλο, 
πρέπει επίσηε να προχωρή
σουμε στην ολοκλήρωση: μό
νον η συγκρότηση μιαε πολι- 
τικήε ένωσηε ικανών διαστά
σεων θα μαε επιτρέψει να το 
υπερασπισθούμε σε διεθνή 
κλίμακα. Πρέπει να έχουμε
συνείδηση του γεγονότοε ότι -----------------------------
στιε περισσότερεε ανεπτυγ-
μένεε κοινωνίεε, στιε ΗΠΑ και την Ιαπωνία ιδίωε, αλλά και 
στιε περισσότερεε ευρωπαϊκέε χώρεε, οι εισοδηματικέε ανι
σότητεε βαθαίνουν. Αυτή η εξέλιξη είναι επικίνδυνη. Δεν εί
μαστε μακριά από το σημείο τηε ρήξηε. Το ζήτημα δεν είναι 
να εναρμονίσουμε όλουε τουε κοινωνικοΰε κανόνεε σε ευρω
παϊκό επίπεδο, αλλά να εντάξουμε στιε οικονομικέε μαε επι- 
διώξειε, όπωε ήδη αρχίσαμε, κοινωνικούε στόχουε: την απα
σχόληση, την πάλη ενάντια στον αποκλεισμό και τη φτώχεια.

Πολλά ερωτήματα μένουν ανοικτά σ ’ αυτό το στάδιο: Εωε 
πού πρέπει να φτάσει η ευελιξία στην αγορά εργασίαε; Πού 
αρχίζει η επισφάλεια; Πώε θα αποτρέψουμε εκατομμύρια παι
διά να μεγαλώνουν σε όικογένειεε με εισοδήματα κάτω από 
το όριο τηε φτώχειαε; Τέλοε, πώε θα ενσωματώσουμε τα εκα
τομμύρια μετανάστεε που προσέλκυσε η ευρωπαϊκή κοινωνία 
εντόε των συνόρων τηε;

Οι εξουσίεε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε σε κοινωνικά θέματα 
είναι σήμερα περιορισμένεε. Αλλά αυτόε δεν είναι λόγοε να α- 
ποφύγουμε τη συζήτηση.

Ουσιαστική πλευρά τηε οικοδόμησηε τηε δημοκρατ^ε εί
ναι η συγκατάθεση στη φορολογία. Κατά τη γνώμη μο ;.θε 
σοβαρή σκέψη για το μέλλον τηε Ε.Ε. πρέπει να περιλαμβάνει 
τη μεταρρύθμιση τηε χρηματοδότησήε τηε. Το ζήτημα των 
ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να ενταχθεί στη συζήτηση για την 
επικουρικότητα: Κάθε βαθμίδα λήψηε αποφάσεων πρέπει να 
βασίζεται σε καθορισμένουε πόρουε, ανάλογουε με τιε απο- 
στολέε που τηε έχουν ανατεθεί.

Στην προοπτική τηε διεύρυνσηε, η δημιουργία ενόε ευρω
παϊκού φόρου που θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα 
εθνικών εισφορών -μόνιμη πηγή διενέξεων μεταξύ τω ν κρα
τών- θα ήταν αναμφίβολα μια ενδεικνυόμενη λύση, όπου οι 
δυσκολίεε είναι λιγότερο τεχνικέε, παρά πολιτικέε.

Και θα έπρεπε επίσηε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ε
πίπεδο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Συχνά αποτελεί α
φορμή για κριτικέε ελάχιστα αντικειμενικέε, ακόμα και παρά- 
λογεε, που υπαινίσσονται ότι η Ε.Ε. κοστίζει ακριβά. Αλλά ποι- 
οε έχει κατά νου τα μεγέθη; Ποιοε ξέρει ότι δεν αφιερώνουμε 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση ούτε καν το 1,27% του πλούτου μαε, 
περιλαμβανομένηε τηε ΚΑΠ και των διαρθρωτικών ταμείων; 
Η σημερινή τάξη μεγέθουε είναι μάλλον 1,09%.

Μόνο με ενιαία 
στρατηγική μπορεί 
να διασφαλισθοιίν 
οι αναγκαίες συνέρ
γειες και ισορροπίες 
για τις αυριανές 
κοινές πολιτικές.

Αποσπάσματα της ομιλίας «Το μέλλον της Ευρώ
πης», 28.5.2001. fΑποσπάσματα ομιλίας που εκφωνήθηκε στο Ινστιτούτο Πολιτικών 

Μελετών στο Παρίσι, στις 29.5.2001.


