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Τ Ο  Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι τού 1979 θα διεξαχθούν στις  χώ
ρες τ %  ΕΟ Κ  έκλογες γ ια  τη_ Συνέλευση ( Κοινοβού
λ ιο ) της Ε Ο Κ  ( Ευρωπαϊκή Συνέλευση). Ο Ι έκλογες 
αυτές αποτελούν άροση μ ο στην έξέλιξη τής Κοινό
τητας. Γ ια  τρωτή φορά τα  μέλη της Συνέλευσης θά 
εκλεγούν άμεσα σίτο τούς πληθυσμούς των χωρων -

μελών. Μέχρι σήμερα βρίζονταν άπο τά  Κοινοβού
λια  των χωρών -  μελών. Ή  άμεση έκλογή τής Ευ
ρωπαϊκής Συνέλευσης χαιρετίστηκε τόσο στην Ε Ο Κ  
όσο και στην ‘Ελλάδα, άπο τούς όπαδους τής έντα
ξης, ώς ένα άποφασιστικό βήμα προς την ένωμένη

Ευρώπη. Με την έκλογή δίνεται νέα ώθηση στην 
«ευρωπαϊκή δυναμική». Ή  Ευρώπη άποκτά ένα δικό 
της άμεσα έκλεγμένο δργανο._ Ο ΐ λαοί τής Ευρώπης 
θά μπορέσουν έτσι μέ την ψήφο τους νά έπιβάλουν 
λύσεις στις συντηρητικές εθνικές κυβερνήσεις καί νά 
προωθήσουν τήν ευρωπαϊκή ένοποίηση.

Ευρωπατκό Κοινο&ούΙΒιο I 
Πρόοδος ή μιά νέα παγίδα;

ΑΣ ΔΟΥΜΕ <5ν ή έπιχειρηματολσγία τού
τη άλπθεύει. 01 έξουσίες τής Ευρωπαϊκής 
Συνέλευσης είναι περιορισμένες. "Εχει κυ
ρίως συμβουλευτική Αρμοδιότητα σέ όλα τά 
θέματα, πού Αφορούν τήν πραγματοποίηση 
τής οικονομικής συνένωσης τών χωρών-με- 
λών. Ή  Συνέλευση δέν έχει νομοθετικές έ
ξουσίες. Δέν μπορεί νά Αποφασίσει δεσμευ
τικούς γιά τά κράτη μέλη νόμους μέ τους 
όποιους είτε περιορίζονται ή αίρονται οι 
νομοθεσίες τών κρατών-μελών είτε μεταβι- 

: βάζονται οί άρμοδιότητες τών έθνικών κυ
βερνήσεων σέ υπερεθνικά όργανα. ’Αποφα
σιστικές έξουσίες έχει ή Ευρωπαϊκή Συνέ
λευση σέ δύο μόνο θέματα. Μπορεί νά_ άπορ- 
ρίψει τήν έτήσια έκθεση, τής ’Επιτροπής, πού 
διευθύνει τήν ΕΟΚ καί έτσι νά τής έκφράσει 
τή δυσπιστία της. "Εχει έπίσης τό δικαίω
μα νά άπορρίψει τόν προϋπολογισμό τής 
Κοινότητας καί νά τόν τροποποιήσει ώς 
πρός τίς «μη υποχρεωτικές» δαπάνες. Ή  Συ
νέλευση δέν έχει άσκήσει τίς έξουσίες αυ
τές μέχρι σήμερα. Ή  Συνέλευση είναι ε
πομένως ένα συμβουλευτικό όργανο, ένα 
βήμα γιά ν’ άσταλλάσσονται Απόψεις, πού 
μπορούν ίσως νά είσακουστΰν άπό άλλα όρ
γανα μέ άποφασιστικές άρμοδιότητες. Είναι 
περισσότερο συνάθροιση βουλευτών παρά 
κοινοβούλιο. Ή  δράση της καί μετά τήν 
έκλογή του καλοκαιριού θά περιορισθεί σέ 
ένδιαφέρουσες άλλά χωρίς συνέχεια συζητή
σεις γιά τήν ποιότητα ζωής, τήν προστασία 
τού περιβάλλοντος ή καί τά άλλα γενικά 
προβλήματα τής άνθρώπινης ζωής.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
*0 σημερινός τρόπος έκλσγής τής Ευ

ρωπαϊκής Συνέλευσης δέν είναι σέ θέση νά 
ένισχύσει άποφσσιστικά τή θέση της. Οί 
πρώτες «ευρωπαϊκές» έκλογές θά διεξαχθούν 
σέ κάθε χώρα μέ έκλογικό σύστημα, πού θά 
καθορίσει ή κάθε έθνικη κυβέρνηση. Οί «ευ
ρωπαϊκές» έκλογές θά είναι έπομένως ά
θροισμα έθνικών έκλογών καί όχι μιά κοινή 
διαδικασία. Στή Γαλλία κάθε κόμμα θά πα
ρουσιάσει ένα ένιαΐο Ψηφοδέλτιο γιά όλόκλη- 
ρη τήν έπικράτεια. Οΐ έδρες θά κατανεμη- 
θοΰν άναλογικά μεταξύ τών κομμάτων. Ή  
σειρά Αναγραφής στό ψηφοδέλτιο θά καθορί
ζει καί τη σειρά έκλογης μεταξύ τών υπο
ψηφίων τού ίδιου ψηφοδελτίου. Στήν ’Αγ
γλία άντίθετα θά ¡σχάσει τό πλειοψηφικό 
μέ στενή περιφέρεια, τό Ιδιο σύστημα πού 
ισχύει στις έθνικές έκλογές. Οί πλειοψη- 
φίες οτήν Ευρωπαϊκή Συνέλευση  ̂ καί ή δύ
ναμη τής κάθε παράταξης δέν θά άντικατο- 
πτρίζουν τίς άπόψεις τών ψηφοφόρων, μιά 
πού τό έκλογικό μέτρο καί ό τρόπος εκπρο
σώπησης δέν θά είναι ένιαΐος.
ΤΟ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ οί χώρες-μέλη μέ τή 
νέα έκλογική διαδικασία είναι ασαφές. Οί 
έρμηνεΐες πού δίνονται άντικρούονται. Ή  
άμεση έκλογή τής Ευρωπαϊκής Συνέλευσης 
ήταν Αποτέλεσμα πρωτοβουλίας τού Γάλ
λου Προέδρου, πού ήθελε νά προωθήσει κά
ποια ένωτική διαδικασία στην κατατσλαι- 
πωρημένη άπό τίς διενέξεις γιά τά άγροτι- 
κά προϊόντα, τή νομισματική πολίτικη καί 
πλήθος άλλα δυσεπίλυτα προβλήματα. Ε. 
Ο.Κ. ‘Ο Γάλλος Πρόεδρος παρέμεινε δμως 
άρκετά Ασαφής ώς πρός τίς μελλοντικές έ- 
πιδιώξεις του. Στό πιεστικό έρώτημα άν σκο 
πεύει νά προωθήσει υπερεθνικές διαδικα
σίες, δήλωσε, ότι έπιδιώκει μιά ευρωπαϊκή 
«συνομοσπονδία». Ό  όρος συνομοσποσδία 
μπορεί νά χαρακτηρίσει τόσο μιά στενή ό
σο καί μιά χαλαρή ένωση κρατών, πού_προ- 
ωθούν σέ λίγους κύρια οικονομικούς ή καί 
σέ περισσότερους τομείς τη συνεργασία 
τους. Σιβυλλική είναι καί ή θέση του στήν 
άπορία, μήπως οί έκλογές είναι ένα πρώτο 
βήμα, γιά νά μετατροπτεί ή Ευρωπαϊκή Συ
νέλευση σέ πραγματικό Κοινοβούλιο. Οί έ
ξουσίες τής Συνέλευσης, ήταν ή άπάντησή 
του σέ πρόσφοπη συνέντευξη Τύπου, ρυθμί
ζονται Από συνθήκες καί οί συνθήκες μπο
ρούν νά άλλάξουν μόνο μέ την όμόφωνη γνώ
μη τών κρατών-μελών. _"Αρα καί οί αρμο
διότητες τής Ευρωπαϊκής Συνέλευσης θά έ- 
ξαρτηθούν άπό τή θέληση τού Γαλλικού Κοι-
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ΤοΟ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

μέλους του Ε.Γ. τοδ ΠΑΣΟΚ

νοβουλίου.
Διαφορετική άποψη ύιτοστήριξαν τόσο ό 

Γερμανός πρωθυπουργός Σμίτ όσο καί ό 
προβλεπάμενος γιά πρόεδρος τής Ευρωπαϊ
κής Συνέλευσης Βίλλυ Μπράντ. Κατ’ αυ
τούς ή Εύρωπαϊκη Συνέλευση δέν πρόκειται 
νά περιορισθεΐ στίς έλάχιστες αρμοδιότητες 
πού έχει σήμερα. Ή  Συνέλευση είναι άρ
κετά νομιμοποιημένη μέ τήν Απ’ ευθείας 
έκλογή, ώστε νά συζητήσει καί νά Αποφα- 
σίσει πάνω σέ όποιοδηποτε θέμα. Διαμετρι
κά Αντίθετες είναι οί άπόψεις στη Μεγάλη 
Βρεταννία. Εκεί κυριαρχεί Ακόμη ή γνώμη, 
ότι σέ καμιά περίπτωση δέν πρέπει ή Ε.Ο. 
Κ. νά ξεπεράσει τά στενά πλαίσια μιας 
τελωνειακής ένωσης. Ή  δραστηριότητα τής 
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης δένέπιτρέπεται νά 
όδηγησει σέ περιορισμούς τών έξουσιών τού 
'Αγγλικού Κοινοβουλίου.

ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ είναι καί οί Α
πόψεις τών κομμάτων πού συμμετέχουν 
στη διαδικασία τών έκλογών. Τό γαλ
λικό κομμουνιστικό κόμμα π.χ. βλέπει 
νά διαγράφεται έντονος ά κίνδυνος τής 
άμερικανο-γερμανικής έπικυριαρχίας, έ- 
νώ τό ιταλικό κομμουνιστικό κόμμα ζητ 
τησε άκόμη περισσότερες έξουσίες για  
τήν Ευρωπαϊκή Συνέλευση καί ταχύ
τερη πρρεία πρός ένα ομοσπονδιακό σύ
στημα.

Οι Αντιθέσεις καί άντιφάσεις αυτές 
δείχνουν ότι δεν έχει άποκατασταθει 
άκόμη στους ήχετικούς κύκλους τής Δυ
τικής Ευρώπης πλατεία συναίνεση γιά 
τούς στόχους τής ευρωπαϊκής πολιτικής. 
Είναι γιά  τούτο πρόωρο, νά συμπεραί
νεται Από τό ένα ή' άλλο γεγονός ότι ή 
διαδικασία γιά  τήν ένοποίηση τής_ Ευ
ρώπης είναι ήδη άποφασισμένη καί βέ
βαιη. Στή σημερινή συγκεχυμένη κατά.- 
σταση υπάρχουν όμως μιά σειρά άπο 
παράγοντες πού θά προσδιορίσουν τήν 
κατεύθυνση τής έξέλιξης.

Η ΕΥΡΩ Π ΑΪΚΗ  Συνέλευση, πού θ’ άντλεί 
τή νομιμοποίηση της άπό τούς ίδιους τούς 
ψηφοφόρους, θά τείνει σέ αύξηση τών έξου
σιών της. Ή  έξουσία έλκει τήν εξουσία. Ή  
Συνέλευση θά έπιδιόξει βαθμιαία νά έπεκτεί-

νει τίς άποφασιστικές άρμοδιότητές της. 
"Αν άρκεσθεϊ στό σημερινό της ρόλο ένός 
συμβουλευτικού σώματος άπό κοινοβουλευ
τικούς, οί κυβερνήσεις τών χωρών-μελών δέν 
θά μπορέσουν νά ξαναεπιστρατεύσουν τήν 
έπάμενη τετραετία τούς ψηφοφόρους γιά 
τήν έκλογή. Μιά ουσιαστικά άνύπαρκτη συ
νέλευση θά κατοοποντισθεί στή γεσική άδια- 
φορία. Τό έρώτημα είναι γιά τούτο, πρός 
ποιά κατεύθυνση θά έπιδιώξει νά δουλέψει 
ή Συνέλευση ώστε νά δικαιολογήσει τήν ύ
παρξή της.

Τήν Ευρωπαϊκή Συνέλευση Απασχόλησε 
πρόσφατα τό θέμα τής παραγωγής τών Α
ναγκαίων γιά τό ΝΑΤΟ όπλων. Τά_ προ
γράμματα παραγωγής τών χωρών-μελών τού 
ΝΑΤΟ δέν έχουν συντονισθεΐ σέ ικανοποιητι
κό βαθμό μέ άποτέλεσμα οί πολεμικές βιο
μηχανίες τών χωρών-μελών τής ΕΟΚ κα! 
τών ΗΠΑ νά απασχολούνται μέ την Ανάπτυ
ξη τών ιδίων όπλων. "Αν καί ΕΟΚ καί ΝΑ 
ΤΟ δέν αποτελούν έπίσημα συνδεδεμένους 
οργανισμούς, άν καί ή Γαλλία έχει αποχω
ρήσει άπό τό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑ 
ΤΟ καί έπομένως είναι άναγίφΐΐο γ ι’ αυτήν 
νά παράγει όποιαδήποτε όπλα θέλει, ή Ευ
ρωπαϊκή Συνέλευση συνέστησε νά ένταχθεΐ 
καί ή γαλλική πολεμική βιομηχανία στόν 
κοινό άτλαντικό προγραμματισμό. Ή  γαλ
λική κυβέρνηση χαρακτήρισε τήν Απόφαση ά
κυρη καί μή δεσμευτική. Ή  Ευρωπαϊκή Συ
νέλευση, όπως σήμερα έτσι καί αύριο, θά 
έπιδιώξει τή_ στενότερη σύνδεση τών εύρω- 
ττϊκών χωρών, μέ σκοπό τήν ολοκλήρωση 
τού νατοϊκού-Ατλαντικού πλέγματος σέ ό
λους τούς τομείς. ’Από γαλλική πλευρά έ
χουν κιόλας έκφρασθεΐ φόβοι μήπως μέ τή 
λήψη Αποφάσεων-διακηρύξεων Ασκηθεί πίεση 
γιά τήν έπανένταξη τμημάτων τού γαλλι
κού στρατού στό Ατλαντικό σύστημα ά
μυνας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
ΣΤΗ ΒΟΝΝΗ πολλοί άπό τούς διοικοΰντες 
έπιθυμούν νά χρησιμοποιήσουν τήν Απ’ ευ
θείας εκλεγμένη ^Συνέλευση ώς μηχανισμό 
γιά νά προωθηθεί ή εύρωπαϊκη ένοποίηση 
κάτω άπό γερμανική καθοδήγηση. Πρός τό 
παρόν, όπως τό έδειξε ή κοινή γαλλο-γερ- 
μανική πρωτοβουλία γ ια  τό ευρωπαϊκό νο
μισματικό σύστημα, επιδιώκουν νά συνεται
ριστούν τις φιλοατλαντικές γαλλικές πολι
τικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους αυτή. 
Στόχος πού διαγράφουν είναι ή «ευρωπαϊκή

Εύρώπη». Ό  Γάλλος πρόεδρος, μάλιστα, 
τόνισε, ότι έπιδίωξη του είναι ν’ άπαλλαγεί 
ή Εύρώπη άπό τήν άμερικανική κηδεμονία. 
Ό μως Αντίθεση τών κύκλων αυτών μέ τίς 
ΗΠΑ δέν υπάρχει. 'Εκείνο πού έπιδιώκουν 
είναι ό καλύτερος συντονισμός τής πολιτι
κές μέ τίς ΗΠΑ, ή κατανομή τών Αρμοδιο
τήτων μεταξύ τών κέντρων λήψης Αποφάσεων 
ώστε νά άποφεύγονται γιά χάρη του κοινού 
συμφέροντος μονόπλευρες ένέργειες, όπως 
π.χ. ή σημερινή συστηματική υποτίμηση 
τού δολλαρίου. Οί πρωτεργάτες τής έντα- 
τικοποίησης τής εύρωπαίκής πολιτικής, ό
πως ό Γερμανός πρωθυπουργός ή ό Γάλλος 
πρόεδρος είναι στή χώρα τους άπό τούς 
πιό ένθερμους θιασώτες, τής Ατλαντικής 
συμμαχίας. "Οταν λοιπόν αύριο θελήσουν 
νά έπεκτείνουν τίς άρμοδιότητες τής Ευ
ρωπαϊκής Συνέλευσης, θά τό έπιδιώξουν 
γιά νά στεριώσουν τό σύστημα διεθνών δια
συνδέσεων πού άσπάζονται.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ τομέα ή Εύ- 
ρωπαϊκή Συνέλευση θά δράσει κύρια 
ώς έγγυητής τής ΰπάρχουσας τάξης πρα
γμάτων. Στά κράτη-μέλη έχουν δημιουρ; 
γηθεϊ σήμερα λίγο ώς πολύ στερεοί 
συσχετισμοί μεταξύ τών πολιτικών δυ
νάμεων. Ή  Δεξιά καί ή ’Αριστερά έ'χουν 
Αποκρυσταλλώσει τίς  θέσεις τους. Γιά 
νά δημιουργηβοΰν^ οί ίδιοι συσχετισμοί 
σέ ευρωπαϊκό έπίπεδο καί νά υπάρξει 
ή δυνατότητα ιϊΐας άλλης προοδευτικής 
πολιτικής στήν ευρωπαϊκή συνέλευση θά 
περάσει πολύς καιρός. Ή  ’Αριστερά σέ 
ευρωπαϊκό έπίπεδο θά είναι μειοψη
φία καί διαιρημένη. 'Επομένως ή Συνέ
λευση μέ τ ίς  Ατλαντικές, σοσιαλδημο
κρατικές καί συντηρητικές πλειοψηφίες 
της θά είναι ένα πρόσθετο έμπόδιο σέ 
όποιαδήποτε άριστερή «περιπέτεια» σέ 
μιά άπό τίς χώρες-μέλη.

‘Η Συνέλευση θά άφήσει όλο καί πε
ρισσότερο τά ήνία τής πολιτικής στην 
Εύρωπαϊκη ’Επιτροπή καί στούς μηχα
νισμούς διακυβέρνησης, πού δημιουρ
γούν οί κατευθυντήριες δυνάμεις του κα
πιταλιστικού συστήματος, επικαλούμε
νη την πολυπλοκότητα τών_ προβλημά
των πού θέτει ή ευρωπαϊκή οργάνωση 
καί τήν Ανάγκη μιας Ισχυρής έκτελε- 
στικής εξουσίας. Τά μονοπωλιακά καί 
όλιγοπωλιακά συγκροτήματα, οί ομάδες 
συμφερόντων τών επιχειρηματιών, #ό 
οικονομικό - πολιτικό - στρατιωτικό κα
τεστημένο θά συνεχίσουν όπως σήμερα 
νά έχουν τόν κύριο λόγο. Ή  ευρωπαϊκή 
ένοποίηση, θά έπιδιωχθεΐ άπό τή Συνέ
λευση στο μέτρο πού θά προωθήσει τόν 
έλεγχο τοΰ ευρωπαϊκού οικονομικού χώ
ρου, άπό όσες δυνάμεις τόν ελέγξουν 
ήδη σήμερα. Θά παραμεινει στό έπιπε- 
δο τών εϋγενών έπιδιώξεων καί οραμά
των στό μέτρο πού θά τείνει νά δημιουρ
γήσει Ισχυρά πολιτικά κέντρα, τά όποια 
θά ήσαν σέ θέση νά Αμφισβητήσουν τίς 
ΰπάρχουσες έξουσίες.

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ τής Εύρώπης μέσα άπό 
τήν Ευρωπαϊκή Συνέλευση, θά τείνει νά κα
τοχυρώσει τό πολιτικο-οίκονομικό σύστημα 
τών άνεπτυγμένων βιομηχανικών καπιταλι
στικών κρατών στή Δυτική Εύρώπη, θά δη
μιουργήσει πρόσθετους μηχανισμούς γιά νά 
διατηρηθεί ή αμερικανική έπικυριαρχία σέ 
συνεργασία μέ τούς έκάστοτε προτιμησια- 
κσύς συνεταίρους τών ΗΠΑ όπως είναι σή- 
μερα_ ή 'Ομοσπονδιακή Γερμανία, θά πα
ρατείνει τή διαίρεση τής Εύρώπης καί τήν 
πόλωση της γύρω άπό δυό Αντίπαλα στρα
τόπεδα. Ή  έξέλιξη αυτή δέν θά όδηγησει έ
πομένως στην άνάσχεση τών έξοπλισμών, 
δέν θά δημιουργήσει νέες οικονομικές δο
μές, δέν θά θέσει τίς βασικές προϋποθέσεις 
γιά νά λυθούν μέ τρόπο διαρκή τά προ
βλήματα τού ευρωπαϊκού χώρου όπως είναι 
τό ενεργειακό, ή προμήθεια πρώτων υλών, 
ή, πλήρης απασχόληση, ή συνεργασία μέ 
τίς χώρες τοΰ τρίτου κόσμου, ή έξασφ-άλιση 
μιας πιό άνθρώπινης κοινωνίας.
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