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TO ΔΕΛΤΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑ

Μ ε το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 
ΕΝΑ επιλέγει να πάρει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο 
γύρω από τα ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον στην τρέχουσα 
συγκυρία, συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους αναμένεται να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα 
το μέλλον της Ευρώπης. Εκδίδεται μηνιαία, στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριότητας 
του Ινστιτούτου.

Στη βάση των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Ευρωπαϊκών 
Εξελίξεων δεν θα στέκεται πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο απέναντι στα γεγονότα, 
αλλά θα αναζητεί πειστικές απαντήσεις, σε προοδευτική κατεύθυνση, στις ποικίλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρω-ενωσιακό εγχείρημα.

Το αφετηριακό ερώτημα στο οποίο το Δελτίο  επιχειρεί να απαντήσει δεν είναι το συχνά 
διατυπούμενο «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη;» αλλά το «ποια Ευρώπη θέλουμε;» 
και το πώς αυτή μπορεί να οικοδομηθεί.

Η οικονομική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης, επιταχύνοντας την προϊούσα 
απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ιδρυτικές αξίες και αρχές της, από το 
θεσμικό και κοινωνικό δημοκρατικό της κεκτημένο. Η κυριαρχία μιας τεχνοκρατικά 
οριζόμενης πολιτικής και οικονομικής ορθοδοξίας απογυμνώνει το ευρωπαϊκό θεσμικό 
οικοδόμημα από τις δημοκρατικές του λειτουργίες, θέτοντας εκ νέου, με πιεστικό 
τρόπο, το ερώτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων και των αποφάσεων 
της ΕΕ και της κοινωνικής γείωσης των πολιτικών της. Παράλληλα, με το ξέσπασμα 
και της προσφυγικής κρίσης, οι αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της 
ανεκτικότητας και του πλουραλισμού, που λειτούργησαν στο παρελθόν προωθητικά για 
τη συνάντηση των λαών της Ευρώπης σε μια προοδευτική κατεύθυνση, τίθενται πλέον 
υπό αμφισβήτηση. Η τρίτη και σε εξέλιξη κρίση, εκείνη της πανδημίας του κορονοϊού 
προκαλεί πρωτόγνωρες συνθήκες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συνθήκες που 
αναδεικνύουν εξίσου ανεπανάληπτες προκλήσεις, η απάντηση στις οποίες αφενός 
συνιστά ένα κυριολεκτικά ζωτικής διακύβευμα αφετέρου, σε διαπλοκή με τα λοιπά 
μεγάλα διλήμματα, θα (ανα)προσδιορίσει το μέλλον της Ευρώπης.

Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται συναφώς είναι πολλές. Οι απαντήσεις που 
επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές ελίτ μοιάζουν ωστόσο να αδυνατούν να προσεγγίσουν 
το κρίσιμο ερώτημα: Πώς σκεφτόμαστε σήμερα (για) την Ευρώπη του αύριο; Την 
Ευρώπη που θα ισχυροποιήσει τα δημοκρατικά της αντανακλαστικά, θα ανακτήσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προτάξει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και θα 
αποκρούσει αποτελεσματικά τη διχαστική ρητορεία της ακροδεξιάς απειλής;
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ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ

Σ την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις προκλήσεις 
του επόμενου διαστήματος για την Ευρώπη είναι αφιερωμένη η ειδική έκδοση 
του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων:

Οι αποφάσεις της πρόσφατης, μαραθώνιας, Συνόδου Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης 
έλαβαν ιστορικές διαστάσεις, αφού, για πρώτη φορά, εν μέσω μίας κρίσης, η ΕΕ προχωρά 
σε συλλογικό δανεισμό. Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι όμως παραμένουν, εφόσον πάντα 
ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω καθυστερήσεων εκταμίευσης των κονδυλίων για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφεσης, αφού το ενδεχόμενο νέας αντιπαράθεσης 
εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παραμένει ανοιχτό.

Το κριτήριο του κράτους δικαίου υποτίθεται ότι θα ήταν το σημείο συμφωνίας για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης που θα καταδείκνυε πως η ΕΕ είναι κάτι περισσότερο 
από ένα «οικονομικό κλαμπ», δηλαδή μια αυθεντική κοινότητα αρχών και αξιών. 
Τελικά, η σκοπίμως αμφίσημη αναφορά περί κράτους δικαίου στο τελικό κείμενο των 
συμπερασμάτων της Συνόδου μοιάζει σαν προσθήκη της τελευταίας στιγμής.  

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση φάνηκε να δίνει «σημεία ζωής» με τον καθολικό συμβιβασμό 
που επιτεύχθηκε και μέσω των συμπερασμάτων της Συνόδου, ωστόσο υπάρχει και η άλλη 
όψη των δεδομένων: Η κοινωνική πολιτική, η «πράσινη» διάσταση των νέων πολιτικών 
πρωτοβουλιών της ΕΕ και το κράτος δικαίου θυσιάστηκαν στο βωμό του -κακώς 
εννοούμενου- πολιτικού πραγματισμού και των συσχετισμών εντός της ΕΕ.
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ΟΙ «ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ» 
ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής Κύκλου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων ΕΝΑ 

Ι στορικές διαστάσεις έλαβαν οι αποφάσεις της πρόσφατης μαραθώνιας 
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ταμείο Ανάκαμψης (Next 
Generation EU) ύψους 750 δισ. ευρώ, αφού για πρώτη φορά, εν μέσω μίας 

πολυδιάστατης κρίσης, αυτής της πανδημίας Covid-19, η ΕΕ προχωρά σε συλλογικό 
δανεισμό για τη χρηματοδότηση δαπανών, μέσω έκδοσης αμοιβαίου χρέους με 
την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για την 
ΕΕ και τις οικονομίες των κρατών-μελών, όμως, παραμένουν, εφόσον πάντα 
ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω καθυστερήσεων εκταμίευσης των χρημάτων για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφεσης, αφού το «παράθυρο» μίας νέας 
αντιπαράθεσης εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παραμένει ανοιχτό.

Το βέτο αποφεύχθηκε αλλά…

Το επίμονο αίτημα των «φειδωλών» του Ευρωπαϊκού Βορρά (Ολλανδία, Αυστρία, 
Δανία και η Σουηδία), για συμπερίληψη του δικαιώματος βέτο ενός κράτους-
μέλους για ένα εθνικό σχέδιο που θα καταθέσει άλλη χώρα στην Κομισιόν, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, 
δεν συμπεριλήφθηκε στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. H εκταμίευση των 
χρημάτων χρειάζεται την έγκριση αυξημένης πλειοψηφίας των κυβερνήσεων 
και όχι ομοφωνία. Ωστόσο, στο έκτασης 68 σελίδων κείμενο συμπερασμάτων 
καταγράφεται η δυνατότητα κάποιας χώρας (ή ομάδας χωρών) να θέσει στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις ενστάσεις της για κάποιο εθνικό σχέδιο, καθυστερώντας 
και μπλοκάροντας για διάστημα μηνών τη διαδικασία έγκρισης. 

«Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή 
εντός δύο μηνών από την υποβολή τους» αναφέρουν τα συμπεράσματα της 
Συνόδου, προσθέτοντας ότι «η αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας εγκρίνεται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει 
πρότασης της Επιτροπής, μέσω εκτελεστικής πράξης την οποία το Συμβούλιο 
επιδιώκει να εκδώσει εντός τεσσάρων εβδομάδων από την πρόταση. Η θετική 
αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική 
εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων».
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Στη συνέχεια του κειμένου έρχεται η διατύπωση που αντικατέστησε το αίτημα 
μπλοκαρίσματος μέσω βέτο: «Εάν, κατ’ εξαίρεση, ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη 
θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές παρεκκλίσεις από την ικανοποιητική εκπλήρωση 
των σχετικών οροσήμων και στόχων, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση της 
ικανοποιητικής εκπλήρωσης των σχετικών οροσήμων και στόχων και σχετικά 
με την έγκριση των πληρωμών σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Εάν το θέμα 
παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν λαμβάνεται καμία απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και στόχων 
και σχετικά με την έγκριση των πληρωμών, έως ότου το επόμενο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο συζητήσει διεξοδικά το θέμα. Η διαδικασία αυτή δεν διαρκεί, κατά 
κανόνα, περισσότερο από τρεις μήνες αφότου η Επιτροπή ζητήσει τη γνώμη της 
Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής».

Η διατύπωση «… έως ότου το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήσει διεξοδικά 
το θέμα» βέβαια αφήνει περιθώριο ερμηνειών για το εάν μία κυβέρνηση κράτους-
μέλους θελήσει να μπλοκάρει, έστω προσωρινά, την αναγκαία χρηματοδότηση 
μίας άλλης χώρας για πολιτικούς λόγους.

Οι «φειδωλοί» που παραμονεύουν 
και το κρίσιμο φθινόπωρο

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε αποτέλεσε το πρόσωπο που ηγήθηκε 
προ της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής των αντιτιθέμενων στη μεγαλύτερη 
αναλογία επιχορηγήσεων αντί δανείων για το συνολικό πακέτο του Ταμείου 
Ανάκαμψης (από τα 500 και 250 δισ. στα 390 και 360 δισ. ευρώ αντίστοιχα). Η σκληρή 
στάση του (μαζί με τους Frugal Four του Βορρά) μπορεί να εξηγηθεί: Αφενός, 
οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένες σε 
λιγότερο από ένα χρόνο, το Μάρτιο του 2021, με τον συντηρητικό Ρούτε να νιώθει 
πίεση από τα δεξιά, άρα η επιμονή προς τη μη παροχή άνευ όρων χρημάτων 
στον ευρωπαϊκό Νότο, αποτελεί «εύλογη» εξέλιξη. Αφετέρου, είναι εμφανής η 
προσπάθεια του Ολλανδού Πρωθυπουργού να χτίσει ένα ευρωπαϊκό προφίλ 
εντός ΕΕ, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των παραδοσιακά «ασυμβίβαστων» 
Βρετανών, συντονίζοντας τις «φειδωλές» χώρες, σε ρόλο αυτόκλητου υπερασπιστή 
της λιτότητας.

05ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης το φθινόπωρο για τα εθνικά σχέδια που θα 
κατατεθούν στην Κομισιόν, με νέες καθυστερήσεις κι ενώ τα χρήματα του Ταμείου 
Ανάκαμψης ούτως ή άλλως θα χρειαστούν χρόνο για να εκταμιευθούν, θα πλήξει 
την αποτελεσματικότητα της συλλογικής απάντηση της ΕΕ. Πόσο μάλλον το να 
έχει δυνατότητα μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση να τραβήξει το «φρένο έκτακτης 
ανάγκης» (emergency break) των πληρωμών σε περίπτωση που θεωρήσει ότι 
ένα άλλο κράτος-μέλος δεν υλοποιεί τις συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις.

Οι «χωροφύλακες» της λιτότητας και της εμμονικής νεοφιλελεύθερης προσέγγισης 
διαχείρισης των ζητημάτων αποτελούν κομμάτι ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου 
την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ, που εγκαινιάστηκε με τη χρηματοπιστωτική 
κρίση που ξέσπασε το 2010 στην Ευρωζώνη και συνεχίζεται τώρα στην ακόμη πιο 
έντονη και πολυδιάστατη ύφεση που προκάλεσε η τρέχουσα κρίση. 

Εν μέσω μίας πρωτοφανούς κρίσης, όμως, που προκλήθηκε από έναν εξωγενή 
παράγοντα όπως είναι μία πανδημία, οι ανάγκες στήριξης των οικονομιών και 
κυρίως των κοινωνιών είναι άμεσες. Οι καθυστερήσεις και οι παγιδεύσεις σε 
μακρόσυρτες διαδικασίες εσωτερικών πολιτικών επιδιώξεων στα κράτη-μέλη 
πλήττει την ίδια την Ευρώπη και τη συλλογική της απάντηση.

Η ΕΕ για πρώτη φορά σε μία μεγάλη κρίση απάντησε με όρους αμοιβαιότητας 
και κοινής ανάληψης βάρους. Τα δομικά κενά της και η έλλειψη πραγματικής 
πολιτικής ένωσης δεν θα πρέπει να δώσουν χώρο σε νέες εθνικές/εθνικιστικές 
επιδιώξεις, εσωτερικών πολιτικών στοχεύσεων, να καθυστερήσουν τη 
συλλογική απάντηση της Ένωσης σε μία συγκυρία που απαιτούνται ταχείες και 
αποτελεσματικές αποφάσεις στήριξης. 
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TO ΚΡAΤΟΣ ΔΙΚΑIΟΥ ΩΣ 
«ΠΑΡAΡΤΗΜΑ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY 

ΤΑΜΕIΟΥ ΑΝAΚΑΜΨΗΣ
Γιάννης Γούναρης, 

Δικηγόρος,  LLM London School of Economics, 
Διδάκτορας Νομικής ΕΚΠΑ

Ό σο μελετά κανείς το αποτέλεσμα της μαραθώνιας Συνόδου Κορυφής της 
ΕΕ του Ιουλίου 2020, τόσο ενισχύεται η εντύπωση ότι ο μείζων στόχος 
ήταν να υπάρξει μια συμφωνία, μια κατάληξη, ένας συμβιβασμός που 

θα επέτρεπε σε όλους να δηλώνουν νικητές, ασχέτως του εάν το περιεχόμενο 
αυτού του συμβιβασμού θα ήταν επαρκές ή κατώτερο των περιστάσεων. Αυτό 
δεν είναι κάτι που απαραίτητα πρέπει να προκαλεί απογοήτευση ή αρνητισμό, 
δεδομένου ότι ούτως ή άλλως είναι μάλλον ανεδαφικό να αναμένει κανείς, στη 
σημερινή Ευρώπη και υπό τις σημερινές συνθήκες, ότι η ΕΕ θα είναι η πανάκεια 
για όλα τα προβλήματα των κρατών-μελών, της πανδημίας και της συνακόλουθης 
οικονομικής κρίσης συμπεριλαμβανομένης. Μια ορθότερη θεώρηση των 
πραγμάτων δεν περιμένει από την ΕΕ όλες τις λύσεις, αλλά ενσωματώνει την 
όποια συνεισφορά της τελευταίας στις κινήσεις και στο στρατηγικό σχεδιασμό 
που κάθε κράτος ή ομάδα κρατών με κοινή αντίληψη οφείλει να κάνει. 

Μεταξύ των αυτοαναγορευθέντων θριαμβευτών της Συνόδου περιλαμβάνονται 
και οι ηγέτες της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, δύο κρατών που φέρουν τον τίτλο 
του «συνήθους υπόπτου» όταν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε παραβίαση 
του κράτους δικαίου στην ΕΕ.  Ο Ματέους Μοραβιέτσκι και ο Βίκτορ Ορμπάν 
έσπευσαν να δηλώσουν ότι απέτρεψαν τις προσπάθειες για ενδεχόμενο 
μπλοκάρισμα των εκταμιεύσεων προς κυβερνήσεις κρατών που κρίνεται ότι 
παραβιάζουν το κράτος δικαίου.  Άλλοι ηγέτες και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αντιθέτως, κάνουν λόγο για σαφή γλώσσα που συνδέει την κατανομή των πόρων 
της ΕΕ με τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου. 

Ποια πλευρά έχει δίκιο; Αυτό εξαρτάται από την ερμηνεία που θα δώσει κανείς 
στη γλώσσα της διατύπωσης του τελικού κειμένου της Συνόδου. Μια γλώσσα 
που επιβεβαιώνει το ταλέντο των συντακτών της στην εσκεμμένη ασάφεια και 
την αοριστία και έχει, ως εκ τούτου, κερδίσει επάξια την ονομασία «eurospeak» 
(βλ. ιδιόλεκτος των Βρυξελλών).

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



08
Από το γράμμα της διατύπωσης συνάγεται ότι θα θεσπιστεί ένας μηχανισμός 
ελέγχου προϋποθέσεων τήρησης του κράτους δικαίου και ότι η Επιτροπή θα 
προτείνει μέτρα, σε περίπτωση παραβίασης, για έγκριση από το Συμβούλιο με ειδική 
πλειοψηφία. Για τις λεπτομέρειες του μηχανισμού αυτού το κείμενο παραπέμπει 
σε μια επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο, είναι σκόπιμο να 
υπενθυμιστεί, αποφασίζει κατά κανόνα με consensus (βλ. ομοφωνία). 

Αυτή η γλώσσα μπορεί να διαβαστεί με διάφορους τρόπους, αναλόγως του πώς 
σχετίζεται με την πρόταση Κανονισμού που έχει υποβάλει από το 2018 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία συνδέει τη διανομή κονδυλίων της ΕΕ (πέραν του, ούτως ή 
άλλως, μεταγενέστερου Ταμείου Ανάκαμψης) με το κράτος δικαίου. Σύμφωνα με 
εκείνη την πρόταση, η Επιτροπή θα είχε την εξουσία να αναφέ-ρει παραβιάσεις στο 
Συμβούλιο, το οποίο θα επέβαλλε κυρώσεις παρακράτησης κονδυλίων, ε-κτός εάν 
η ελεγχόμενη χώρα μπορούσε να συγκεντρώσει την ειδική πλειοψηφία (55% των 
κρα-τών μελών που συγκεντρώνουν το 65% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ) για 
να εμποδίσει την επιβολή τους. Μια πρώτη ανάγνωση της τωρινής απόφασης της 
Συνόδου Κορυφής τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής του 2018, ώστε πλέον να 
απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την επιβολή κυρώσεων αντί για το μπλοκάρισμά 
τους. Αυτό θα δημιουργούσε ένα δύσκολα εφαρμόσιμο μηχανισμό στην πράξη, 
δεδομένου ότι χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία μπορούν να υπολογίζουν 
στην υποστήριξη των άλλων κρατών του Βίσεγκραντ – ενδεχομένως και όχι μόνο 
αυτών. 

Πράγματι, δεν είναι μόνο οι συνήθεις ύποπτες χώρες εκείνες που δεν θα ένιωθαν 
ιδιαίτερα άνε-τα με έναν πραγματικά ουσιαστικό και αυστηρό μηχανισμό ελέγχου 
τήρησης των όρων  του κρά-τους δικαίου σε σύνδεση με την εκταμίευση κοινοτικών 
κονδυλίων. Μπορεί κανείς να σκεφτεί και άλλες περιπτώσεις κρατών όπου η 
δικαιοσύνη δεν είναι ακριβώς ανεξάρτητη, δικαστικοί λειτουργοί που ελέγχουν 
κυβερνητικά στελέχη για διαφθορά εκδιώκονται με στόχο να τους αφαιρεθεί ο 
φάκελος της δικογραφίας, τα ΜΜΕ χειραγωγούνται με ευφάνταστους, καινοτόμους 
και λίαν αποτελεσματικούς τρόπους και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 
περιστέλλονται κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας. 

Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια ερμηνεία που θα προκαλούσε εύλογα ανησυχία 
στους κυρίους Ορμπάν και Μοραβιέτσκι. Σύμφωνα με αυτήν την ανάγνωση, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άνοιξε μια πόρτα για να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία, 
αντί για ομοφωνία, σχετικά με την ίδια την πρόταση της Επιτροπής, πράγμα που 
σημαίνει ότι θεωρητικά αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στην αρχική της 
μορφή.
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Πολλά εξαρτώνται από τη στάση που θα κρατήσει η Γερμανίδα Καγκελάριος 
Άνγκελα Μέρκελ, δεδομένου ότι η Γερμανία έχει την προεδρία της ΕΕ αυτή την 
περίοδο. Μια ένδειξη για την κατεύθυνση των πραγμάτων θα έδινε η εξέλιξη 
της παράλληλης διαδικασίας του άρθρου 7 της Συνθήκης για την ΕΕ σχετικά με 
παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία και την Πολωνία, η οποία έχει 
εκκινήσει ήδη από το 2018 για την πρώτη και από το 2017 για τη δεύτερη. Εάν 
η υπόθεση κλείσει με κάποιες επουσιώδεις παραχωρήσεις από τις δύο χώρες, 
αυτό θα υπονόμευε αυτομάτως το κύρος και τις προοπτικές επιτυχίας και του 
νέου, υπό διαμόρφωση, μηχανισμού. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι για την επιβολή 
κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 7, ιδίως κυρώσεων σχετικών με τα δικαιώματα 
ψήφου της ελεγχόμενης χώρας στο Συμβούλιο, πρέπει να έχει προηγηθεί 
ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστωση 
συστηματικής παραβίασης των αρχών της ΕΕ από το ελεγχόμενο κράτος. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, οι δύο ελεγχόμενες χώρες δεν δείχνουν να ανησυχούν ιδιαίτερα για την 
τελική έκβαση της όλης διαδικασίας. 

Στον πυρήνα του ζητήματος βρίσκεται το ερώτημα εάν η ΕΕ είναι μια κοινότητα 
αρχών και αξιών, πέρα από ένας διακρατικός συνεταιρισμός οικονομικού τύπου. 
Η προσήλωση ουσιαστικά όλων των κρατών και όλων των κυβερνήσεων, την 
επαύριο της Συνόδου Κορυφής, στο ποιος παίρνει πόσα χρήματα, πότε και με 
ποιον τρόπο και στο εάν συγκαταλέγεται στους κερδισμένους ή στους χαμένους 
(με άπαντες να δηλώνουν νικητές, πράγμα παράδοξο μεν, εξηγήσιμο δε) δεν 
είναι ι-διαίτερα ευοίωνο σημάδι. Πολλώ δε μάλλον δεδομένης της ραγδαίας 
υποχώρησης του υπερεθνικού στοιχείου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπέρ 
ενός αμιγώς διακυβερνητικού μοντέλου διοίκησης των ευρωπαϊκών θεσμών. 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η επιβολή ελέγχου και πιθανώς κυρώσεων κατά ενός 
κράτους-παραβάτη του κράτους δικαίου μοιάζει για κάποιους σχεδόν πολυτέλεια 
– και μάλιστα επικίνδυνη, αφού ανοίγει μέτωπα για νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ 
των κρατών-μελών, σε μια εποχή στην οποία μια ήδη κατακερματισμένη και 
εύθραυστη ΕΕ κινείται εξαιρετικά αργά και δύσκολα, αντιμέτωπη με νέες 
παγκόσμιες προκλήσεις. Πέρα από τις διακηρύξεις, η επικράτηση και σε αυτό 
το ζήτημα μιας κακώς εννοούμενης «Realpolitik» κάθε άλλο παρά μπορεί να 
αποκλειστεί.
 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



ΤΑ «ΣΗΜΕIΑ ΖΩHΣ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡIΣΙΜΕΣ 

ΑΠΟΦAΣΕΙΣ ΠΟΥ (ΔΕΝ) EΛΑΒΕ 
Η ΣΎΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦHΣ

Τζιάν Αντρέα Γκαραντσίνι, 
Σύμβουλος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Λέκτορας Ιστορίας της 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Αρκετά και σημαντικά είναι τα νέα δεδομένα για το μετά-Brexit οικοδόμημα 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως διαφάνηκε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Τα 27 κράτη-μέλη αποφάσισαν 
το ύψος και το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την επόμενη 
επταετία (2021-2027), υιοθετώντας παράλληλα το νέο Ταμείο Ανάκαμψης (Recov-
ery Fund) για την έξοδο των οικονομιών της Γηραιάς Ηπείρου από την ύφεση που 
αναμένεται να επιφέρει η πανδημία Covid-19.

Για το «ευρωπαϊκό πνεύμα», πέρα από επιμέρους εθνικές, ιδεολογικές ή και 
προσωπικές εκτιμήσεις, τα μηνύματα είναι ευχάριστα: Καταρχάς είναι ξεκάθαρο 
ότι η ολοκλήρωση στην ουσία δεν τελειώνει ποτέ. Ακριβώς 70 χρόνια, γεμάτα 
καλές και κακές στιγμές, έχουν περάσει από τη Διακήρυξη Σουμάν της 9ης Μαΐου 
1950, και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ακόμη… χτίζεται. Πολλά κερδήθηκαν στη 
διαδρομή, αλλά και πολλά χάθηκαν: ιδανικά, αξίες, όνειρα και οράματα, κοινωνικά 
δικαιώματα και προσπάθειες περαιτέρω ενοποίησης. Ωστόσο, οι τίτλοι τέλους δεν 
εμφανίζονται ακόμα.

Κατά δεύτερον, εδώ και αρκετό καιρό, οι «καμινάδες» του Συμβουλίου μάς είχαν 
συνηθίσει στο μαύρο (ή, στην καλύτερη περίπτωση, γκρι) καπνό, ενώ τώρα 
μπορούμε να μιλήσουμε για μια συμφωνία που αποτελεί καθολικά αποδεκτό 
συμβιβασμό. Και οι 27, άλλος περισσότερο κι άλλος λιγότερο, άλλος με ειλικρίνεια 
κι άλλος για εσωτερική χρήση, δηλώνουν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης (η εκτεταμένη διάρκεια της οποίας, για μερικά μόλις λεπτά, 
δεν έσπασε το ρεκόρ της Συνόδου της Νίκαιας το 2000).
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Δημιουργείται, επιπλέον, ένα είδος κοινού ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους για την 
αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων εσωτερικά των ταμείων της ΕΕ υπό τον έλεγχο 
όλων των μηχανισμών (και με μία πολύ σπουδαία λεπτομέρεια: άνευ ύπαρξης 
τυπικού δικαιώματος βέτο). Οι «πατέρες» της ευρωπαϊκής ενοποίησης θα χαίρονταν 
ιδιαίτερα με αυτή την εξέλιξη.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να πιστωθούν στα θετικά της Συνόδου. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση φαίνεται πως έχει μέλλον. Αρκεί όμως αυτό; Προφανώς όχι. Οι τελικές 
αποφάσεις της Συνόδου, οι οποίες στη συνέχεια τέθηκαν στην κρίση του 
Ευρωκοινοβουλίου (με το Ταμείο Ανάκαμψης να στηρίζεται και τον Προϋπολογισμό 
να καταψηφίζεται), παρουσιάζουν και αρνητικά σημεία, καθώς μια σειρά από 
πιθανές επιλογές θυσιάστηκαν στο βωμό του -κακώς εννοούμενου- πολιτικού 
«πραγματισμού». Πρόκειται για χαμένο έδαφος, που επείγει να ανακτηθεί, 
δεδομένου ότι η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά στα ίδια διλήμματα στα μελλοντικά 
της βήματα προς την περαιτέρω ολοκλήρωση.

Ο μεγάλος χαμένος είναι η «πράσινη» διάσταση, η λεγόμενη οικολογική βιωσιμότητα 
των νέων πολιτικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως αυτή είχε προταθεί από την 
Κομισιόν: Κακό νέο για τη γεωργία, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Χαμένο βγαίνει, επίσης, το κράτος δικαίου, με την υπονόμευση του αιτήματος 
σύνδεσης της αποδέσμευσης των ενισχύσεων με το σεβασμό των αρχών της 
δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι χώρες του πρώην ανατολικού 
μπλοκ –Πολωνία και Ουγγαρία κυρίως– επέλεξαν, για πολλοστή φορά, να μην 
ακούσουν προτού ψηφίσουν. Δυστυχώς το quid pro quo που επιχείρησαν πέτυχε. 
Πρόκειται για έναν αναμφισβήτητα αρνητικό συμβιβασμό.

Χαμένη, για πολλοστή φορά, είναι επίσης η κοινωνική πολιτική, η άσκηση της 
οποίας παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων, χωρίς να 
αποκτά ούτε στη νέα προγραμματική περίοδο κοινή ευρωπαϊκή διάσταση. Τέλος, 
αρνητική και μη αναμενομένη εξέλιξη συνιστά και η οριζόντια ουσιαστικά περικοπή 
των δαπανών για την ψηφιακή σύγκλιση που τελικά επιβλήθηκε σε πολιτικές και 
προγράμματα.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Η οικογενειακή φωτογραφία της Συνόδου δεν απεικονίζει μόνο περισσότερο ή 
λιγότερο συγκρατημένα χαμόγελα πίσω από τις μάσκες των ηγετών. Αποκαλύπτει 
επίσης μια βαθιά αλλαγή ισορροπιών. Η, κατά πολλούς, «lose-lose» αντί για 
«win-win» απομάκρυνση του Ηνωμένου Βασίλειου από την ΕΕ ανατρέπει τους 
συσχετισμούς δύναμης: Η Ιταλία ήταν η μεγάλη κερδισμένη των διαπραγματεύσεων, 
σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, η Γαλλία χάνει τον ιστορικό της ρόλο, αυτόν 
του «ισορροπιστή» ανάμεσα σε Λονδίνο και Βερολίνο, η Ισπανία ενισχύεται, ενώ 
«ακούγεται» περισσότερο ο Νότος, λόγω αυξημένης πληθυσμιακής βαρύτητας (η 
συνεισφορά στον κοινό «κουμπαρά» και η κατανομή των κονδυλίων στα κράτη-
μέλη υπολογίζονται συνήθως με βάση τον πληθυσμό και το ΑΕΠ κάθε χώρας), 
αφού ο Βορράς με το Brexit «χάνει» μονομιάς 68 εκατομμύρια πολίτες, το 15% του 
συνόλου της ΕΕ. 

Η Γερμανίδα Καγκελάριος, στο τέλος της 20ετούς πορείας της στην ηγεσίας της 
χώρας της, έβγαλε το προσωπείο της πιστής θεματοφύλακα των δημοσιονομικών 
κανόνων και επέτρεψε στους «καλούς» μαθητές της να υποδυθούν εκείνοι το 
ρόλο του «νέου κακού». Οι λεγόμενοι 4+1 «τσιγκούνηδες» φαίνεται πως ήρθαν για 
να μείνουν. Δεν θα αργήσουμε να έχουμε νέα τους, αφού διεκδικούν μελλοντικά 
σημαντικό ρόλο στην ΕΕ. Κάτω Χώρες, Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία, 
επίσης, σίγουρα δεν είναι… σπάταλες. Δεν πίστεψαν ποτέ στην ευρωπαϊκή 
συνοχή∙ ακολουθούν, αντίθετα, πιστά ένα βιομηχανικό και οικονομικό μοντέλο σε 
απόσταση από αυτό των χωρών του Νότου, στις οποίες δεν έχουν πολιτικά καμία 
εμπιστοσύνη.

Έπειτα από πολλά χρόνια οπισθοδρόμησης και αποτυχιών, με λάθους ανθρώπους 
σε λάθος θέσεις, η Ευρώπη επέδειξε σχετικά ικανοποιητικά αντανακλαστικά, υπό 
το φόβο μιας άνευ προηγουμένου οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, λόγω της 
έκτακτης συνθήκης του κορονοϊού. Ωστόσο, δεν στάθηκε ούτε αυτή τη φορά στο 
ύψος των περιστάσεων, αφού οι αγορές, τα οικονομικά στοιχεία και οι αριθμοί 
ακόμα εξακολουθούν να τίθενται σε προτεραιότητα σε σχέση με τις κοινωνίες.
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