ΚΡΙΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΤΡΩ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ
‘Η ΘΑΝΑΣΟ
Η κρίςθ ςτθν Ελλάδα ζκανε ζνα ακόμα βιμα προσ το γκρεμό και μαηί τθσ και θ κρίςθ τθσ
ευρωηϊνθσ. Αν δεν βρεκεί κάποια ριηικι λφςθ, κα είναι αδφνατο να αποτραπεί θ χρεοκοπία
τθσ Ακινασ και, κατά ςυνζπεια, θ εςωτερικι κατάρρευςθ του ενιαίου νομίςματοσ και τθσ
ίδιασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι επιπτϊςεισ κα είναι δραματικζσ όχι μόνο ςε οικονομικό
και πολιτικό επίπεδο ςτθν Ευρϊπθ, αλλά και εξαιτίασ του αντίκτυπου ςτθν παγκόςμια
οικονομικι-νομιςματικι και πολιτικι-ςτρατθγικι τάξθ. Σα γεγονότα είναι προφανι. Η
ελλθνικι κοινωνία δεν μπορεί πλζον να αντζξει τα αναγκαία μζτρα για τθν αναχαίτιςθ τθσ
καταςτροφικισ πορείασ προσ τθν πτϊχευςθ. τθν παροφςα κατάςταςθ, που δεν αφινει να
διαφανοφν αξιόπιςτεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και πολιτικισ αλλθλεγγφθσ, αυτά τα μζτρα
δεν ζχουν αποτζλεςμα, επιβαρφνουν όλο και περιςςότερο μόνο τθ μερίδα του πλθκυςμοφ
που ζχει ιδθ υποςτεί τισ αυςτθρότερεσ κυρϊςεισ και αναπόφευκτα εκλαμβάνονται ωσ
επιβαλλόμενα από το εξωτερικό (τθ Γερμανία, τθν ΕΚΣ, τθν ΕΕ, το ΔΝΣ). Η δραματικότθτα
τθσ κατάςταςθσ τροφοδοτεί, με τθ ςειρά τθσ, τθν απόγνωςθ και τον παραλογιςμό, μαηί με
τθν αναηιτθςθ εξιλαςτιριων κυμάτων. Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, οποιαδιποτε παράλογθ
επιλογι κακίςταται δυνατι, ι και πικανι, και ενεργοποιείται ζνασ ανεξζλεγκτοσ
μθχανιςμόσ. Για το λόγο αυτό, κεωρείται πικανι θ επιςτροφι ςτθ δραχμι, τθν οποία δεν
επικυμεί το 80% των Ελλινων πολιτϊν, και ενϊ όλοι γνωρίηουν ότι οι ςυνζπειεσ κα ιταν
τόςο καταςτροφικζσ που πρζπει να αποφευχκοφν με κάκε τρόπο. Ήρκε θ ςτιγμι να
παραδεχτοφμε ότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει φτάςει ςε αδιζξοδο. Η ανεπαρκισ κεςμικι
δομι τθσ δεν επιτρζπει τθν προοπτικι μιασ διακυβζρνθςθσ ςε επίπεδο νομίςματοσ,
οικονομίασ, φορολογίασ και εξωτερικισ πολιτικισ. Για να ςταματιςει θ χιονοςτιβάδα, θ
Ευρϊπθ πρζπει να δϊςει ζνα ιςχυρό και ςαφζσ μινυμα ενότθτασ και αλλθλεγγφθσ. Η
αλλθλεγγφθ, όμωσ, απαιτεί πολιτικι ενότθτα θ οποία ςιμερα είναι εφικτι μόνο μεταξφ των
χωρϊν τθσ ηϊνθσ του ευρϊ. Επομζνωσ, είναι καιρόσ να γίνει ζνα μεγάλο άλμα για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. Η περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ απζδειξε ότι οι περικοπζσ και θ
επιβολι φόρων προκαλοφν αςφυξία ςτθν οικονομία και το χρζοσ αντί να μειϊνεται
αυξάνεται. υνεπϊσ, είναι απαραίτθτο να ενταχκεί άμεςα ςτο πλαίςιο πολιτικισ
ςυμφωνίασ, τόςο θ αναγκαία δθμοςιονομικι εξυγίανςθ των κρατϊν – υπενκυμίηοντασ ότι θ
εποχι τθσ ανάπτυξθσ μζςω χρζουσ εισ βάροσ του υπόλοιπου κόςμου ζχει οριςτικά
παρζλκει για τθν Ευρϊπθ – όςο και θ δθμιουργία ενόσ επιτακτικοφ ςυμφϊνου βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ. Είναι θ ϊρα τθσ επιλογισ για τισ κυβερνιςεισ, για τα ευρωπαϊκά κοινοβοφλια
και τισ πολιτικζσ δυνάμεισ, για τθν Ιταλία. Οι κυβερνιςεισ τθσ ευρωηϊνθσ οφείλουν να
αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ πολιτικισ πρωτοβουλίασ ςε αυτό τον τομζα. Σα ευρωπαϊκά
κοινοβοφλια, και κυρίωσ οι εκπρόςωποι των πολιτϊν τθσ ευρωηϊνθσ, οφείλουν να
προωκιςουν τθ διεξαγωγι διακοινοβουλευτικϊν διαςκζψεων, με ανοιχτι ςυμμετοχι των
εκπροςϊπων των εκνικϊν κοινοβουλίων, για τθν επεξεργαςία ενόσ ςχεδίου ανακεϊρθςθσ
των ευρωπαϊκϊν υνκθκϊν ενόψει τθσ υλοποίθςθσ τθσ ομοςπονδιακισ ευρωπαϊκισ
ζνωςθσ. Η Ιταλία, διαμζςου τθσ κυβζρνθςθσ και των πολιτικϊν τθσ δυνάμεων, οφείλει να
αςκιςει πίεςθ και να προωκιςει τθν ιδζα τθσ ομοςπονδίασ, όπωσ ζκαναν επιτυχϊσ ςτο
παρελκόν άλλεσ χϊρεσ και ςυγκεκριμζνα θ Γαλλία και θ Γερμανία προκειμζνου να μθν
παραβλεφκεί θ ανάγκθ να μεταφερκοφν ςε υπερεκνικό επίπεδο τα κυριαρχικά δικαιϊματα
ςε κρίςιμουσ και αποφαςιςτικοφσ τομείσ για τθ διαχείριςθ των προβλθμάτων που
αντιμετωπίηουμε. Οι φεντεραλιςτζσ οφείλουν να δθμιουργιςουν ζνα ιςχυρό κίνθμα που κα
ςτθρίξει ζνα ευρωπαϊκό ςχζδιο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ το οποίο κα κινθτοποιεί όλεσ τισ
προοδευτικζσ δυνάμεισ μζςω πρωτοβουλίασ των Ευρωπαίων πολιτϊν. Χωρίσ αυτό το
ςτοιχείο, είναι δφςκολο οι κυβερνιςεισ να παραιτθκοφν από ζνα μζροσ τθσ φορολογικισ
εξουςίασ και να εκχωριςουν ςτθν ΕΕ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
ανάπτυξθσ. Αυτόσ είναι ο μόνοσ τρόποσ για να ςυμφιλιωκοφν οι πολίτεσ με τθν ιδζα του

ευρωπαϊκοφ ςχεδίου και να επιδιωχκοφν περαιτζρω ςτόχοι μετεξζλιξθσ τθσ ΕΕ υπό τθν
ζννοια τθσ ομοςπονδιακισ προοπτικισ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ε ζνα πλιρωσ εξελιςςόμενο παγκόςμιο περιβάλλον, το οποίο χαρακτθρίηεται από
τθν αυξανόμενθ ςυμμετοχι φορζων ςτθν ανάπτυξθ και απαιτεί τθν ζλλογθ και
αποτελεςματικι χριςθ των φυςικϊν πόρων (τρόφιμα, ενζργεια), θ Ευρϊπθ καλείται να
εφαρμόςει μια πολιτικι αυςτθροφ ελζγχου των πόρων μεταβάλλοντασ το οικονομικό και
παραγωγικό τθσ ςφςτθμα κατά δίκαιο και βιϊςιμο τρόπο.
Οι επιλογζσ τθσ Ευρϊπθσ προςανατολίηονται προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, από τουσ
ςκοποφσ που αναφζρονται ςτθ υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ μζχρι τισ αποφάςεισ του
υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για το 2020. Ωςτόςο, θ δθμοςιονομικι πεικαρχία για να
αποδϊςει μόνιμουσ καρποφσ κα πρζπει να ςτθρίηεται παράλλθλα από πολιτικζσ που
αποςκοποφν ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ. Η ανάπτυξθ μπορεί να επιτευχκεί
μόνο με επενδφςεισ οι οποίεσ κακιςτοφν ανταγωνιςτικζσ τισ ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ και
ςτρζφονται περιςςότερο ςτισ εξαγωγζσ παρά ςτθν εςωτερικι κατανάλωςθ, με ταυτόχρονθ
μείωςθ του κόςτουσ ενζργειασ και πρϊτων υλϊν, πλιρθ χριςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ, αξιοποίθςθ και διάδοςθ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ, αποκατάςταςθ τθσ
αγοραςτικισ δφναμθσ, και καταπολζμθςθ των φαινομζνων κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ
και νομιςματικοφ ντάμπινγκ.
Η ςταδιακι αφξθςθ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ των πολιτϊν των αναδυόμενων
οικονομιϊν δθμιουργεί τεράςτιεσ δυνατότθτεσ ςτθν Ευρϊπθ για τθν εξαγωγι προϊόντων
και υπθρεςιϊν ποιότθτασ. Χωρίσ τθ ςαφι ζνδειξθ ότι υπάρχει θ δυνατότθτα να ξεκινιςει
μια νζα και διαφορετικι φάςθ ανάπτυξθσ, τότε κα χακεί θ ευκαιρία να ενςωματωκεί
επιτυχϊσ θ ευρωπαϊκι οικονομία ςτο νζο κφκλο τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ.
Η ικανότθτα παραγωγισ βιομθχανικϊν προϊόντων με ιςχυρι τεχνολογικι ςυνιςτϊςα,
προθγμζνων υπθρεςιϊν και πολιτιςτικϊν αγακϊν είναι ιδθ διαδεδομζνθ ςε πολλοφσ
τομείσ και κλάδουσ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ αλλά μόνο εάν ενταχκεί ςτο πλαίςιο μιασ
ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ επιλογισ κα μπορεί να εξαπλωκεί, να διευρυνκεί και να
βελτιωκεί.
Με τθν κοινι αγορά, αρχικά, και με τθν ενιαία αγορά, ςτθ ςυνζχεια, θ Ευρϊπθ
εγκαινίαςε μακρόχρονουσ κφκλουσ διεφρυνςθσ. Σϊρα είναι απαραίτθτο να λθφκεί μια
ανάλογθ πρωτοβουλία ϊςτε να ενςωματωκεί πλιρωσ θ Ευρϊπθ ςτθ νζα παγκόςμια
οικονομία. Οι προτάςεισ που υποβάλλονται ςε αυτι τθ δφςκολθ φάςθ τθσ ευρωπαϊκισ
οικονομίασ είναι ςυχνά προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ αλλά όταν περιορίηονται ςτα
μεμονωμζνα εκνικά πλαίςια τότε διακυβεφεται θ δυνατότθτα υλοποίθςισ τουσ, θ
αποτελεςματικότθτα και θ οικονομικότθτά τουσ.
Ακόμα και ςιμερα, το κόςτοσ τθσ «μθ ολοκλθρωμζνθσ Ευρϊπθσ» δεν επιτρζπει να
αντιμετωπιςτοφν με επιτυχία θ κρίςθ και οι προκλιςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Οι
επενδφςεισ ςε ζρευνα – ιδίωσ ςτον τομζα των νζων πθγϊν ενζργειασ – αποτελοφν το πιο
χαρακτθριςτικό παράδειγμα προκειμζνου να γίνει κατανοθτό ότι τα ςχζδια που
περιορίηονται ςε εκνικό επίπεδο και δεν εντάςςονται ςτο ευρωπαϊκό πλαίςιο ςυνεπάγονται
τεράςτια ςπατάλθ πόρων, θ οποία δεν επιτρζπεται πλζον από τθν αναγκαία πολιτικι
λιτότθτασ που πρζπει να διζπει τουσ δθμόςιουσ προχπολογιςμοφσ και τισ ιδιωτικζσ
επιχειριςεισ. Σο ίδιο ιςχφει και για τισ ςτρατιωτικζσ δαπάνεσ.

Είναι απολφτωσ αναγκαίο να δρομολογθκεί ζνα περιοριςμζνο αλλά αποφαςιςτικό
«Ευρωπαϊκό χζδιο» που κα κακορίηει τθν κατεφκυνςθ πορείασ ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ τθσ Ευρϊπθσ. Αποτελεί πρωταρχικι ευκφνθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ να προτείνει τα αναγκαία μζτρα ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και
ςτο υμβοφλιο και να τα παρουςιάςει ςτουσ πολίτεσ και ςτισ πολιτικζσ, οικονομικζσ και
κοινωνικζσ δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ.
Σο χζδιο πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τισ ςχζςεισ με τισ περιοχζσ που ςυνδζονται
άμεςα με τθν Ζνωςθ, λόγω γεωγραφικισ εγγφτθτασ, ιδίωσ τισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου που
ζχουν εξελιχκεί ςθμαντικά ςε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Σο ςχζδιο επενδφςεων που είχε προτακεί με μεγάλθ διορατικότθτα από τον Πρόεδρο
Delors πρζπει ςιμερα να προτακεί εκ νζου και να οριςτικοποιθκεί ϊςτε να δθμιουργθκοφν
οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ανταγωνιςτικότθτασ, περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ και
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, για τθν ανάκαμψθ τθσ Ευρϊπθσ.
τθν Επιτροπι απόκειται να υποδείξει τα ςχζδια που κα λάβουν ενίςχυςθ, να
εγγυθκεί τθ ςκοπιμότθτά τουσ, να διαςφαλίςει τθν αυςτθρι και διαφανι διαχείριςι τουσ.
Ο ευρωπαϊκόσ προχπολογιςμόσ κα πρζπει, εν τζλει, να χρθματοδοτείται αποκλειςτικά από
ίδιουσ πόρουσ των οποίων τα ουςιϊδθ ςτοιχεία κα πρζπει να είναι ο φόροσ επί των
χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν και επί των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα και ο
νζοσ ευρωπαϊκόσ ΦΠΑ. Οι προτάςεισ που είχαν υποβλθκεί από τθν Επιτροπι όςον αφορά
το φόρο επί των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν και το φόρο διοξειδίου του άνκρακα
αποτελοφν ουςιϊδεισ ςυνιςτϊςεσ του «χεδίου» και θ υιοκζτθςι τουσ μπορεί να εγγυθκεί
τθ χρθματοδότθςι του.
Ο φόροσ επί των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με
ςκοπό να καταςτεί κοινωνικά ανεκτι θ μετάβαςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ μζςω
αναχρθματοδότθςθσ και ςθμαντικισ αφξθςθσ του Κονδυλίου για τθν προςαρμογι ςτθν
παγκοςμιοποίθςθ, επαναπροςδιορίηοντασ τθν αποςτολι του (επζκταςθ των προνομίων ςε
νζουσ και γυναίκεσ, απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν πρόςβαςθσ), μετατοπίηοντασ
τουλάχιςτον εν μζρει το φορολογικό βάροσ από τθ μθ ειδικευμζνθ και προςωρινι εργαςία
ςτα χρθματοοικονομικά ζςοδα.
Ο φόροσ διοξειδίου του άνκρακα μπορεί, επίςθσ, να ωκιςει το οικονομικό ςφςτθμα
ςε επιλογζσ βιωςιμότθτασ και είναι ςυμβατόσ με μεταβατικά μζτρα που αποςκοποφν ςτθν
επιβολι του φόρου και ςτα προϊόντα που ειςάγονται από περιοχζσ οι οποίεσ δεν ζχουν
ακόμα υιοκετιςει ανάλογα μζτρα.
Η εκπόνθςθ του «χεδίου», με τα μζτρα κοινισ ευρωπαϊκισ φορολογίασ, πρζπει να
ςυνοδεφεται από μείωςθ των εξόδων που προβλζπονται από τα κράτθ μζλθ ςτουσ τομείσ
κοινισ παρζμβαςθσ.
Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ διαφάνεια και αποτελεςματικότθτα τθσ
χριςθσ των πόρων είναι απαραίτθτο να προβλεφκεί ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου είναι
δυνατόν, και ςίγουρα ςτον τομζα των ερευνϊν για νζεσ πθγζσ ενζργειασ, θ ενεργοποίθςθ
ειδικϊν προγραμμάτων και, κατά περίπτωςθ, φορζων υπεφκυνων για τθ χριςθ των
κονδυλίων.
Δεδομζνου ότι ο κφριοσ ςκοπόσ του «χεδίου» είναι θ ανάκαμψθ των επενδφςεων,
είναι ςκόπιμο να προβλεφκοφν ςθμαντικζσ χρθματοοικονομικζσ παρεμβάςεισ – ζςτω και

με ετεροχρονιςμζνθ εκταμίευςθ – μζςω ενεργοποίθςθσ τθσ ζκδοςθσ ευρω-ομολόγου, με τθ
ςυμμετοχι τθσ ΕΣΕ ςτθν εξζταςθ και τθ διαχείριςθ των παρεμβάςεων, οι οποίεσ κα γίνουν
μζςω ενόσ «Σαμείου Κεφαλαίων» το οποίο κα διατθρεί τθν κυριότθτα των επενδφςεων που
πραγματοποιικθκαν, για το τμιμα που χρθματοδοτείται από το χζδιο με ςκοπό τθ
διάκεςθ των πόρων ςτισ νζεσ γενιζσ – με τθν ζςτω και ετεροχρονιςμζνθ απόδοςθ αυτϊν
των επενδφςεων.

Ενδεικτικά μεγζθη
Με το φόρο επί των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν πρζπει να ανακτθκοφν
περίπου 30-40 διςεκατομμφρια ευρϊ πρόςκετων πόρων ςτον ευρωπαϊκό προχπολογιςμό
για τθ χοριγθςθ επαρκϊν πιςτϊςεων ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και ςτθν αναχρθματοδότθςθ
του «ταμείου» που ςυγκροτικθκε από τθν Επιτροπι το 2006 για τθν αντιμετϊπιςθ των
δυςκολιϊν που προζκυψαν από τθν προςαρμογι τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν
παγκοςμιοποίθςθ. Ο προχπολογιςμόσ τθσ Ζνωςθσ υπολογίηεται ζτςι να φτάςει κοντά ςτο
όριο του 1,27% το οποίο είχε ςυμφωνθκεί μεταξφ των κρατϊν μελϊν:
τουσ προθγοφμενουσ κφκλουσ διεφρυνςθσ θ Ευρϊπθ πζτυχε να δθμιουργιςει πάνω
από 15 εκατομμφρια νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Σο «χζδιο» πρζπει να οδθγιςει ςτθ
δθμιουργία τουλάχιςτον 20 εκατομμυρίων νζων κζςεων εργαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι
κα κάνει ανταγωνιςτικό ιδίωσ τον κλάδο των υπθρεςιϊν και κα μειϊςει ζτςι το ςθμερινό
ποςοςτό ανεργίασ.
Σο ποςό των επενδφςεων που προβλζπονται από το «χζδιο» πρζπει να ανζρχεται
τουλάχιςτον ςε 300-500 διςεκατομμφρια, τα οποία κα χορθγθκοφν κατά τθ διάρκεια τριϊνπζντε ετϊν. Για τθν ζκδοςθ του «ευρω-ομολόγου» ι εγγυιςεων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
απαιτείται θ επιβολι ενόσ «φόρου διοξειδίου του άνκρακα» που κα μποροφςε να
αποφζρει ζςοδα φψουσ τουλάχιςτον 50 διςεκατομμυρίων ετθςίωσ για τθν αποπλθρωμι
τθσ ζκδοςθσ του ομολόγου. Η χριςθ του «φόρου διοξειδίου του άνκρακα» για τθ ςτιριξθ
του ςχεδίου επενδφςεων ςτο αρχικό ςτάδιο εφαρμογισ δικαιολογείται πλιρωσ από το
γεγονόσ ότι ο ίδιοσ ο φόροσ κα μειωκεί ςταδιακά κακϊσ θ ευρωπαϊκι οικονομία – χάρθ και
ςτο προτεινόμενο «χζδιο» - κα χρθςιμοποιεί πθγζσ ενζργειασ που δεν παράγουν διοξείδιο
του άνκρακα.
τθ λιξθ του «χεδίου» θ Ζνωςθ κα διακζτει ζνα κεφάλαιο του οποίου το φψοσ κα
μποροφςε να ιςοδυναμεί με το διπλάςιο, τουλάχιςτον, ποςό τθσ επζνδυςθσ,
εξαςφαλίηοντασ ζτςι επαρκι ςτιριξθ ςτισ νζεσ γενιζσ όπωσ ςτθν περίπτωςθ των νζων τθσ
Νορβθγίασ χάρθ ςτο «ταμείο ςυντάξεων» που χρθματοδοτείται από τα ζςοδα του φόρου
πετρελαίου: ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ κα είναι τα ζςοδα από τισ νζεσ πθγζσ ενζργειασ
που ενεργοποιικθκαν από το «χζδιο» με τισ επενδφςεισ και τισ δαπάνεσ ζρευνασ.
υγκεκριμζνα, το «Σαμείο Κεφαλαίων» κα μποροφςε να ςτθρίξει τθν ζνταξθ των νζων τθσ
Ευρϊπθσ με ςχζδια κατάρτιςθσ για τθν εξάλειψθ τθσ επαγγελματικισ αναςφάλειασ,
προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων και πολιτικισ κθτείασ για τουσ νζουσ οι
οποίοι μετά το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ (με βάςθ και τθν
εμπειρία του προγράμματοσ «Erasmus»).
Μερική ή πλήρησ ενεργοποίηςη του «Σχεδίου» από μια ομάδα κρατών μελών
Εάν διαπιςτωκοφν ανυπζρβλθτεσ δυςχζρειεσ ςτθ ςυμμετοχι όλων των κρατϊν, κα
πρζπει να προβλεφκεί θ δυνατότθτα προςχϊρθςθσ μιασ ομάδασ κρατϊν, με τθν εφαρμογι

των κανόνων για τθν ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία, ιδίωσ από πλευράσ Eurogroup και των
κρατϊν που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν, όπωσ προβλζπεται ιδθ ςτισ πρόςφατεσ
προτάςεισ «Euro Plus» που παρουςίαςε θ γερμανικι κυβζρνθςθ ςχετικά με τθν
ανταγωνιςτικότθτα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ (ΠΠΕ)
ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ ΑΡΘΡΟ 11.4
Εμείσ οι πολίτεσ τησ Ευρώπησ προτείνουμε ςτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια Πρωτοβουλία
των Πολιτών τησ Ευρώπησ (ΠΠΕ) για την υλοποίηςη ενόσ Ευρωπαϊκοφ Σχεδίου βιώςιμησ
ανάπτυξησ

ΣΙΣΛΟ
Για ζνα Ευρωπαϊκό χζδιο οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ (92
χαρακτιρεσ μαηί με τα κενά)
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ
Ζνα Ευρωπαϊκό χζδιο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ – φψουσ τουλάχιςτον 1% του ΑΕΠ τθσ Ευρϊπθσ
– για τθν ανάκαμψθ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ και τθσ απαςχόλθςθσ μζςω δθμόςιων
επενδφςεων χρθματοδοτοφμενων από τθν ΕΣΕ και τον ευρωπαϊκό προχπολογιςμό. (192
χαρακτιρεσ μαηί με τα κενά)
ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ
Η δθμιουργία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο:
1. δθμόςιων επενδφςεων: παραγωγι προϊόντων, προςταςία δθμόςιων αγακϊν
(ανανεϊςιμεσ ενζργειεσ, ζρευνα, νζεσ τεχνολογίεσ, προςταςία του περιβάλλοντοσ,
υποδομζσ, οικολογικι γεωργία),
2. επενδφςεων: δθμιουργία ςτακερϊν και ποιοτικϊν κζςεων εργαςίασ (ςυμβάςεισ τθσ
ΔΟΕ, Κάρτα δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, καταπολζμθςθ των δικτφων οργανωμζνου
εγκλιματοσ), ςτιριξθ κυρίωσ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων και των γυναικϊν (είτε με
αφξθςθ του κεφαλαίου του ευρωπαϊκοφ Σαμείου προςαρμογισ ςτθν
παγκοςμιοποίθςθ είτε με δθμιουργία νζου μζςου ευρωπαϊκισ κοινωνικισ
πολιτικισ). (483 χαρακτιρεσ μαηί με τα κενά)
ΦΟΡΕΙ ΠΡΟΩΘΗΗ
Ιταλία
Ab-Imis, ACLI, ACMOS, AEDE, AICCRE, ARCI, ASEGE, Centro studi Paralleli, Centro studi
Sereno Regis, CESI, CGIL Torino-Piemonte, CISL Torino-Piemonte, Federmanager, FIDAPA,
FLARE, Forum Associazioni Insegnanti, GFE To, GFE Piemonte, Giovani Democratici TorinoPiemonte, Giustizia e Libertà, Gruppo Abele-Libera, IDV Torino-Piemonte, Ist. Studi Storici G.
Salvemini, Lega-COOP, MFE Torino-Piemonte, Partito radicale Torino-Piemonte, PDL-PPE,
SAVT Valle d'Aosta, SIOI, Tavola della Pace, UDC giovani, UDC Torino-Piemonte, UIL TorinoPiemonte, UIL Valle d'Aosta.
Γαλλία
Γερμανία
Βζλγιο
Ιςπανία
Πολωνία

Ελλάδα

