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Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση   

 

ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;  

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ.  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

European Commission, White Paper, Future of Europe. Reflections 

and scenarios for the EU27 by 2025, COM(2017)2025, Brussels, 

1.3.2017. 

Συμπληρώνοντας εξήντα χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 

η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει έναν απολογισμό των πεπραγμένων, 

καθώς και μία επισκόπηση της στρατηγικής της για το μεσοπρόθεσμο 

διάστημα.  

 Καθώς εκλείπουν σταδιακά οι γενιές που είχαν άμεση εμπειρία του 

ζοφερού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι αναμνήσεις της περιόδου των 

στρατιωτικών αναμετρήσεων μεταξύ κρατών δεν θα είναι πλέον ζήτημα 

αφήγησης, αλλά ζήτημα ιστορικής μελέτης. 

 

   Τα γεγονότα, δηλαδή, τα οποία είχαν γενεσιουργό επίδραση στη 
δημιουργία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ενδεχομένως να μην αποτελούν 
πλέον μέρος της εμπειρία των συγχρόνων. Αυτό το οποίο μετά βεβαιότητας 
αποτελεί εμπειρία των συγχρόνων είναι η βιωματική εμπειρία της ειρήνης, 
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της συνεννόησης και της συνεργασίας μεταξύ κρατών και λαών, της 
υπέρβασης των ιστορικών εχθροτήτων, της από κοινού επιδίωξης των 
έργων της ευημερίας, της απόλαυσης των αγαθών της δημοκρατίας και της 
ευημερίας.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτέλεσαν τους αναντικατάστατους λόγους 

αποδοχής της ευρωπαϊκής ενοποίησης από τους πολίτες των κρατών-μελών, 

άρα και της νομιμοποίησης της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε υπερεθνικά 

όργανα και διακυβερνητικούς θεσμούς πέραν της θεσμικής επικράτειας των 

κρατών. Το ίδιο ισχύει και για την άμεση εμπειρία των θεμελιωδών 

ελευθεριών και την άρση των διακρίσεων λόγω εθνικότητας, η οποία επέτρεψε 

στους Ευρωπαίους πολίτες να περιηγηθούν, να εργαστούν, να σπουδάσουν, 

να ξεκινήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία και να αποκτήσουν περιουσιακά 

στοιχεία και να ενσωματωθούν σε άλλα κράτη-μέλη. 

Όπως καταδεικνύουν οι τακτικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου η 

πλειονότητα των Ευρωπαίων εξακολουθούν να αποδέχονται τους 

καταστατικούς στόχους της ΕΕ και να εμπιστεύονται τους θεσμούς της ΕΕ, 

τουλάχιστον όχι λιγότερο συγκριτικά προς το βαθμό εμπιστοσύνης στις 

εθνικές κυβερνήσεις και τα κόμματα. 

Κάθε βήμα προς την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

συνοδεύτηκε από αντιρρήσεις και δυσκολίες, οι οποίες συχνά έλαβαν τη 

μορφή μίας οπισθέλκουσας δύναμης. Κατά τη δεκαετία του 1960, o Charles 

De Gaulle διαφώνησε με τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την 

ένταξη της Βρετανίας. Μία διαφωνία η οποία έφτασε στο σημείο της αποχής 

των Γάλλων από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου («empty chair crisis»).  

Ανάλογες επιφυλάξεις εκφράστηκαν και μία άλλη ισχυρή 

προσωπικότητα, την Πρωθυπουργό M. Thather κατά τη δεκαετία του 1980 

(όταν εκφώνησε το περίφημο “No,no,no” σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις). Την 

ίδια περίοδο η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η προώθηση της ενιαίας αγοράς 

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής J. Delors συνοδεύτηκε από επιφυλάξεις από 

ορισμένα κράτη-μέλη.  

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση βρέθηκε στο επίκεντρο 

σημαντικών διαφωνιών, και αρκετά κράτη-μέλη επέλεξαν να διατηρήσουν το 

εθνικό νόμισμα. Το ίδιο το Σύμφωνο Σταθερότητας συνοδεύτηκε από 

επικρίσεις και παραβιάσεις των κανόνων του, ακόμη και από κραταιά μέλη, 

όπως η Γερμανία και η Γαλλία. 

Σοβαρά προβλήματα ανέκυψαν και κατά τη διαδικασία αναθεώρησης 

των Συνθηκών στο πλαίσιο της περίφημης Συντακτικής Συνέλευσης για το 

μέλλον της Ευρώπης, η οποία κατέληξε στη Συνταγματική Συνθήκη (2004).  
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Έπειτα από τις σοβαρές αντιδράσεις κατά τη διαδικασία της κύρωσης από τα 

κράτη-μέλη, τέθηκε σε ισχύ με καθυστέρηση η Συνθήκη της Λισαβώνας (2009).  

Η διεύρυνση της EE με νέα κράτη-μέλη προερχόμενα από την 

Ανατολική Ευρώπη μετά το 2004 προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, 

οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις εκφράστηκαν ex post facto σχετικά με τις 

πραγματικές ή εικαζόμενες συνέπειες σχετικά με τα νέα δεδομένα λειτουργίας 

των διακυβερνητικών οργάνων και τη μετακίνηση των πολιτών. 

 

  Η παραπάνω συνοπτική επισκόπηση επιλεγμένων κομβικών 
γεγονότων τεκμηριώνει ότι η εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι κάθε 
άλλο παρά γραμμική ή προδιαγεγραμμένη. Αντιπαραθέσεις, καθυστερήσεις 
και γεγονότα που συνιστούν κρίση επανέρχονται κατά περιόδους και υπό 
διαφορετικές συνθήκες. Γιατί η ΕΕ είναι ένα πολιτικό σύστημα (υπό την 
έννοια του David Easton) και επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς 
παράγοντες: τις εισροές, δηλαδή τα αιτήματα και την υποστήριξη που 
λαμβάνει, τους τρόπους με τους οποίους τα μετατρέπει σε εκροές, και πώς οι 
τελευταίες δημιουργούν νέες εισροές σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο λειτουργίας.  

 

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει αναπτυχθεί ο κλάδος των θεωριών της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι οποίες ερμηνεύουν διαφορετικές θεσμικές, 

ιστορικές και πολιτικές πτυχές.  

 

Όπως κάθε άλλο πολιτικό σύστημα, λοιπόν, και δίχως να 
παραβλέπεται ο sui generis χαρακτήρας του ως μη-κρατικό πολιτειακό 
μόρφωμα, η ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει και να ανανεώνει τη νομιμοποίησή 
του. Οι δύο βασικές πηγές νομιμοποίησης είναι οι κυβερνήσεις των κρατών-
μελών και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν πρόκειται μόνο για τη διαδικαστική 
νομιμοποίηση, η οποία προκύπτει από την τήρηση των κανόνων και των 
διαδικασιών κατά την κείμενη νομοθεσία. Αλλά και για την αποδοχή και την 
στήριξη των στόχων και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης.  

 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω παρατηρήσεων, πρέπει να 

αξιολογήσουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για τα εναλλακτικά σενάρια για 

τους μελλοντικούς στόχους της ευρωπαϊκής ενοποίησης με ορίζοντα το 2025.  

Η πολιτική συγκυρία θέτει τους δικούς της περιορισμούς: κρίση 

στην Ευρωζώνη, άνοδος του ευρωσκεπικισμού και κοινοβουλευτική 

εκπροσώπηση κόμματων τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ιδέες αυτές, 

Brexit, έντονος διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός, τρομοκρατικές 

ενέργειες από ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις εντός της Ευρώπης, νέες 

ηγεσίες και διαφορετικοί στόχοι σε σημαντικές χώρες εκτός ΕΕ.   

Πρόκειται για ποιοτικά διαφορετικές προκλήσεις συγκριτικά προς 

εκείνες οι οποίες προέβαλλαν ως εμπόδια παρελθόν. Αν κάτι χαρακτηρίζει, 



 

4 
 

JMCE GOV / JCME focus 5 2017 

όμως, τη διαδικασία προόδου στα ευρωπαϊκά πράγματα είναι η επιδίωξη ενός 

κοινά αποδεκτού συμβιβασμού με αμοιβαίες υποχωρήσεις.  

Το πνεύμα αυτό αποτυπώνεται και στο έγγραφο της Επιτροπής. Αλλά 

δεν συνιστά απαραίτητα τον προσανατολισμό στο χαμηλότερο κοινό 

παρονομαστή. Όσοι εμπλακούν στις συζητήσεις για το μέλλον της 

Ευρώπης, θα κληθούν να αντισταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των εναλλακτικών προοπτικών για την ΕΕ. Να πείσουν 

υπέρ της μίας απόψεως και να πεισθούν σχετικά με τις θεμιτές επιφυλάξεις 

άλλων.  

Μία από τις (θετικές) παρενέργειες της κρίσης στην Ευρωζώνη και της 

δημοσιότητας μεγάλων γεγονότων όπως το Brexit είναι ότι φαίνεται να 

αναβιβάζουν την υπόθεση Ευρώπη ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής 

συζήτησης σε όλα τα πολιτικά συστήματα, και κατά κάποιο τρόπο να 

δημιουργούν μία οιονεί πανευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. 

Σημαντική επίδραση θα ασκήσουν οι πολιτικές εξελίξεις με τις 

αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη και το είδος 

των κομματικών ηγεσιών και προγραμματικών θέσεων που θα επικρατήσουν. 

Όπως επίσης και η έκβαση της προσπάθειας αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής 

οικονομίας με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναθέρμανση της αγοράς 

εργασίας και την αναζήτηση νέων τομέων αιχμής με έμφαση την 

ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.  

 

Για να καταλήξουμε σύμφωνα με τις αρχικές παρατηρήσεις. Οι 
σημερινές γενιές της Ευρώπης καλούνται να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις 
για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τους οποίους προκρίνουν. 
Είναι προφανές ότι η προηγούμενη θεσμική και πολιτική διαδρομή 
προκαθορίζει ορισμένες επιλογές. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι 
σημαντικά τμήματα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης εξακολουθεί να θεωρεί 
την ΕΕ το αυτονόητο πλαίσιο για την επιδίωξη της ευημερίας και της 
πολιτικής συνεργασίας. Ακόμη και εάν εκφράζει επιμέρους επιφυλάξεις και 
κριτική, το αίτημα για ‘even closer union’ ενδεχομένως να αποτυπωθεί σε νέες 
δυναμικές θεσμικές πρωτοβουλίες και στόχους ευρωπαϊκών πολιτικών.  
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