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Μετά από πολλά χρόνια κρίσης, η ΕΕ των «27» πρέπει σήμερα να εκμεταλλευτεί την πρόκληση 
και να επικαιροποιήσει με νέους στόχους το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η τρίτη έκθεση σχετικά με το 
έργο NPE, το οποίο αφορά την ολοκλήρωση εργασιών πέντε ετών και περιλαμβάνει περισσότερες 
από 120 εθνικές και διακρατικές δημόσιες συζητήσεις ανά την Ευρώπη, υποστηρίζει ότι η ΕΕ 
των «27» θα έπρεπε να έχει την πολιτική βούληση και το θάρρος να θεσπίσει μια φιλόδοξη 
αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστική και αμοιβαία επωφελή συνολική συμφωνία. Με αυτή 
τη συμφωνία θα μπορέσει η ΕΕ να υπερβεί αδιέξοδα και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μιας 
πιο οπισθοδρομικής, εθνικιστικής, εσωστρεφούς, μη φιλελεύθερης και αυταρχικής Ευρώπης, 
προοπτική που συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να 
αναγνωρίσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε 
αυτή τη στιγμή. Τρία χαρακτηριστικά της 
σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα 
διαμορφώσουν τη μελλοντική της εξέλιξη:

q Η δεκαετής πολυεπίπεδη κρίση δεν έχει 
ξεπεραστεί πλήρως. Η Ένωση κατόρθωσε 
να διαψεύσει τους πολυάριθμους προφήτες 
της καταστροφής, ανατρέποντας προβλέψεις 
περί επικείμενης κατάρρευσής της ζώνης 
του ευρώ, περί «Grexit» ή περί κατάργησης 
της συμφωνίας Σένγκεν. Ωστόσο, παρά την 
αδιαμφισβήτητη πρόοδο, τα διαρθρωτικά 
ελλείμματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος 
παραμένουν. Η Ένωση έχει αποδειχθεί 
ιδιαίτερα ανθεκτική, αλλά δεν είναι ακόμα 
πλήρως «θωρακισμένη έναντι της 
καταιγίδας».

q Μετά από μια επώδυνη περίοδο, η ΕΕ 
των «27» πρέπει επίσης να αποκαταστήσει 
τις παράπλευρες απώλειες που προκάλεσε η 
πολλαπλή κρίση, όπως η πολυδιάσπαση και η 
καχυποψία τόσο μεταξύ των κρατών μελών, 
όσο και μεταξύ των εθνικών πρωτευουσών 
και των «Βρυξελλών». Όπως επίσης, η 
αντίληψη ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία δεν 
είναι πια μια αμοιβαία επωφελής διαδικασία 
από την οποία επωφελούνται όλες οι χώρες 
μέλη και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τέλος, η εδραιωμένη πεποίθηση ότι η Ένωση 
δεν είναι ικανή να εξισορροπεί τα εθνικά 
συμφέροντα με δίκαιο τρόπο. Οι μικρότερες 
χώρες νιώθουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού 
δεν είναι οι ίδιοι για όλους, οι αποκλίσεις 
μεταξύ κρατών-μελών διευρύνονται 
(πραγματικές όσο και αντιληπτικές -στον 
διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι πολίτες 
αντιλαμβάνονται την κατάσταση των άλλων 
κρατών-μελών). Επίσης, οι αυξανόμενες 
κοινωνικές ανισότητες και πολιτικές διαιρέσεις 
στο εσωτερικό των χωρών, η απογοήτευση 
λόγω της αδυναμίας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης 
να αντιμετωπίσει την πολλαπλή κρίση, και η 
ζημιά στην εικόνα της ΕΕ στη διεθνή σκηνή 
οδηγούν πολλούς αναλυτές εκτός Ευρώπης 
να αναρωτιούνται εάν πραγματικά η ΕΕ 

θα μπορέσει να βγει ενισχυμένη από τις 
δοκιμασίες των τελευταίων δέκα ετών.  

q Μέσα από μια πιο θετική ανάγνωση , 
κυριαρχεί πλέον μια νέα αίσθηση αισιοδοξίας 
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.  
Η ενοποιητική επίδραση που άσκησε το 
Brexit και η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ  
στις Αμερικανικές προεδρικές εκλογές,  
η επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη,  
η ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στο ευρωπαϊκό σχέδιο και το γεγονός 
ότι το 2017 δεν ήταν το πολιτικό annus 
horribilis που πολλοί υποστήριζαν ότι θα 
ήταν, έχουν ενισχύσει συνολικά τις ελπίδες 
ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο θα μπορούσε να 
αποκτήσει νέα ώθηση μετά από δέκα χρόνια 
πολλαπλών κρίσεων.

Ωστόσο, ενώ η αισιοδοξία επιστρέφει έστω 
και διστακτικά στην ευρωπαϊκή σκηνή, 
είναι ακόμα πολύ νωρίς για ευφορία. Οι 
συζητήσεις στο πλαίσιο του «Νέου Συμφώνου 
για την Ευρώπη» υπογραμμίζουν τους 
προβληματισμούς σχετικά με το ενδεχόμενο 
η ΕΕ των «27» να μην κατορθώσει εν τέλει 
να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της 
εμπιστοσύνης.

Η Ένωση δεν πρέπει απλώς να αντιμετωπίσει 
τη συνεχιζόμενη πολλαπλή κρίση και τις 
παράπλευρες απώλειές της, αλλά και να 
αντιμετωπίσει μια επιπλέον ουσιαστική 
απειλή: το κύμα αυταρχικού λαϊκισμού 
το οποίο απειλεί τα ίδια τα θεμέλια των 
φιλελεύθερων δημοκρατιών. Η επιρροή 
όσων υποστηρίζουν απλουστευτικές 
λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα 
διευρύνεται, ενώ η πολιτική ρητορική 
και η ιδεολογία τους πλαισιώνει ή ακόμη 
και κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο. Η 
Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει περισσότερο 
εσωστρεφής, οπισθοδρομική, επιρρεπής 
στον προστατευτισμό και στις διακρίσεις, 
μισαλλόδοξη και ξενοφοβική, καθώς και 
εχθρική προς την παγκοσμιοποίηση, το 
εμπόριο, τη μετανάστευση, την ετερογένεια, 
την πολιτιστική πολυμορφία και τις αρχές 
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μιας ανοιχτής κοινωνίας. Παρότι δεν 
περιορίζεται στην Ευρώπη, η εν λόγω απειλή 
είναι περισσότερο θεμελιώδης για την ΕΕ, 

δεδομένου ότι η Ένωση είναι ακόμη πολύ πιο 
ευάλωτη σε σύγκριση με τα εθνικά κράτη 
που τη συγκροτούν.

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΗΓΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΟΛΟ

Με βάση την ανάλυση της κατάστασης της 
Ένωσης, η παρούσα έκθεση υποστηρίζει 
ότι η ΕΕ των 27 πρέπει να εκμεταλλευτεί την 
τρέχουσα ευκαιρία, διότι το συγκεκριμένο 
«παράθυρο» δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο 
ούτε και πρόκειται να παραμείνει ανοιχτό 
για πολύ καιρό. Εάν η ΕΕ των «27» μπορεί να 
επιδείξει πολιτικό ηγετικό ρόλο, υπάρχει 
δυνατότητα για μια «αναγέννηση της ΕΕ». 
Μέσα από συγκεκριμένες πράξεις, η ΕΕ θα 
μπορούσε να καταδείξει την ικανότητά της 
να προστατεύσει τα μέλη και τους πολίτες της.

Η Ευρώπη δεν χρειάζεται να επινοηθεί εκ 
νέου, αλλά χρειάζεται να επανενεργοποιηθεί 
και να θωρακιστεί έναντι μελλοντικών 
εξελίξεων. Η ευρωπαϊκή συνεργασία δεν 
είναι ιδεολογία: είναι αναγκαιότητα 
σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο στον 
οποίο οι επιμέρους χώρες δεν μπορούν να 
προασπίσουν τις αξίες τους, τα συμφέροντα 
και τις βλέψεις τους. Η ΕΕ πρέπει να δράσει 

συλλογικά ώστε να ενισχύσει της άμυνές της 
και να αντιμετωπίσει μελλοντικές καταιγίδες. 
Εάν η ΕΕ των «27» δεν κατορθώσει να 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή, οι δυνάμεις 
του ευρωσκεπτικισμού θα πανηγυρίσουν 
και θα προσελκύσουν ακόμη περισσότερη 
υποστήριξη από τους ολοένα και 
περισσότερους απογοητευμένους πολίτες.

Τι πρέπει επομένως να γίνει; Η έκθεση του Νέου 
Συμφώνου για την Ευρώπη διατυπώνει δύο 
κύριες υποδείξεις: η ΕΕ και τα μέλη της πρέπει 
να συνάψουν μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική 
και αμοιβαία επωφελή συνολική συμφωνία 
και πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τον 
κίνδυνο μιας περισσότερο οπισθοδρομικής, 
εθνικιστικής, κλειστής, μη φιλελεύθερης 
και αυταρχικής Ευρώπης μέσα από την 
αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων που 
τροφοδοτούν τη διαρκή απειλή του αυταρχικού 
λαϊκισμού σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η προτεινόμενη αμοιβαία επωφελής και 
συνολική συμφωνία δεν παρουσιάζεται 
ως ένα είδος «λαμπρής συμφωνίας» που 
φιλοδοξεί να λύσει όλα τα προβλήματα 
με μια και μόνη κίνηση, δηλαδή με ένα 
γιγαντιαίο άλμα προς τα εμπρός. Είναι 
λιγότερο «λαμπρή» ως προς τους στόχους 
της, καθώς επικεντρώνεται περισσότερο 
στο άμεσο μέλλον και φιλοδοξεί να επιτύχει 
απτή πρόοδο στο πλαίσιο των τρεχουσών 
Συνθηκών της ΕΕ.

Η συνολική συμφωνία προσπαθεί να 
αντικατοπτρίσει τα διαφορετικά συμφέροντα 
και φιλοδοξίες κρατών μελών και πολιτών.
Ορισμένοι ανησυχούν περισσότερο 
σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές ή 
τις κοινωνικές υποθέσεις, άλλοι εστιάζουν 
περισσότερο στη μετανάστευση και την 
ασφάλεια.Υπάρχει επομένως ανάγκη 
να συμπεριληφθούν και οι τρεις αυτές 
διαστάσεις σε μια αμοιβαία επωφελή 
συνολική συμφωνία, με συμβιβασμούς εντός 
και μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων. 
Η εν λόγω προσέγγιση θα συμβάλει 

στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
διαφορετικών στρατοπέδων. Η διεύρυνση 
του θεματολογίου της διαπραγμάτευσης 
πέραν ενός συγκεκριμένου πεδίου, ώστε να 
εντοπιστούν ευρύτερες συμφωνίες, μπορεί 
να συμβάλει σε επιμέρους τομείς στην 
υπέρβαση κόκκινων γραμμών, οι οποίες στο 
παρελθόν αποδείχθηκαν ανυπέρβλητες.

Ενώ αναγνωρίζουμε ότι η πραγματική έκβαση 
των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών 
της ΕΕ των 27 θα οδηγούσε σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα, οι φιλοδοξίες της παρούσας 
έκθεσης αφορούν τρία πεδία.

q Πρώτον, η έκθεση θέλει να καταδείξει ότι 
η σκιαγράφηση μιας αμοιβαία επωφελούς 
συνολικής συμφωνίας είναι εφικτή. Για κάθε 
διάσταση, η έκθεση παρέχει ένα σκεπτικό, 
βασικούς στόχους και συγκεκριμένα στοιχεία 
που πρέπει να περιληφθούν σε μια συμφωνία.

q Δεύτερον, εκφράζει την ελπίδα ότι, 
εφόσον οι προτάσεις αυτές παρουσιαστούν 
με σαφή τρόπο, θα μπορούσαν να 
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πυροδοτήσουν εθνικές και διακρατικές 
πολιτικές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον 
της Ευρώπης, γεγονός το οποίο συνιστά 
βασική φιλοδοξία του Νέου Συμφώνου για την 
Ευρώπη.

q Τρίτον, μια συμφωνία η οποία λαμβάνει 
υπόψη τις διάφορες θέσεις μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ, αλλά και στο εσωτερικό τους, 
μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
του σημερινού κατακερματισμού μεταξύ 
των κρατών μελών και της κλιμακούμενης 
πόλωσης των κοινωνιών μας, φαινόμενα 
τα οποία επιτρέπουν να ευδοκιμήσει ο 
εξτρεμισμός και ο αυταρχικός λαϊκισμός.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική και κοινωνική 
διάσταση, η συνολική συμφωνία έχει 
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζει 
τη σταθερότητα του ευρώ, να υποβοηθά 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δίνει ώθηση 
στη διαδικασία της οικονομικής σύγκλισης, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα τον «προστατευτικό 
βραχίονα» της Ένωσης και διαφυλάσσοντας 
την ενότητα της ΕΕ των «27» και των μελών 
της ευρωζώνης. Επιδιώκει να εξισορροπήσει 
τις προσδοκίες διαφορετικών ομάδων 
και τάσεων: της ομάδας «της ευθύνης 
και της ανταγωνιστικότητας», δηλαδή 
όσων θέλουν αυστηρότερη εφαρμογή των 
κανόνων, επαναβεβαίωση της αρχής της «μη 
συνυπευθυνότητας», περιορισμό των κινδύνων, 
περισσότερη πειθαρχία της αγοράς και ένταση 
της πίεσης προς χώρες της ΕΕ προκειμένου να 
εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
που εκκρεμούν επί μακρόν της ομάδας «της 
αλληλεγγύης και της φροντίδας», δηλαδή 
όσων επιθυμούν περισσότερο ευέλικτους 
και ευφυείς κανόνες με ευρύτερη διακριτική 

ευχέρεια, άμεση ή έμμεση θέσπιση κοινών 
μέσων επιμερισμού κινδύνων, περισσότερη 
στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών 
προσπαθειών για μεταρρυθμίσεις, ευρύτερα 
δημοσιονομικά περιθώρια για δημόσιες 
επενδύσεις, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών. 
Επίσης λαμβάνει υπόψη τους εντεινόμενους 
προβληματισμούς χωρών εκτός ευρωζώνης 
ότι τυχόν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις της 
ΟΝΕ ενδέχεται να τις φέρουν σε ακόμη πιο 
μειονεκτική θέση και να τις σπρώξουν ακόμα 
περισσότερο στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (βλ. γράφημα σελ. 8-9).

Ως προς τη μετανάστευση, η συνολική 
συμφωνία αποσκοπεί να φέρει την ΕΕ πιο  
κοντά σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
ανθρώπινης κινητικότητας. Επιδιώκει να 
εξισορροπήσει προβληματισμούς ως προς 
την ασφάλεια και την αλληλεγγύη ώστε να 
ενισχύσει την ιδέα μιας «προστατευτικής 
Ευρώπης» αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις 
παγίδες μιας «Ευρώπης-φρούριο». Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, η συμφωνία 
προσδιορίζει απτές δράσεις για τη γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ δύο τάσεων: της τάσης 
της ”ασφάλειας”, δηλαδή όσων υποστηρίζουν 
ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει στο 
αίσθημα ανασφάλειας που καταγράφεται 
μεταξύ των πολιτών της και να προστατεύσει 
τον εαυτό της από δυνητικά κύματα 
μεταναστών που θα ήθελαν να φτάσουν εκεί, 
και της τάσης της «αλληλεγγύης», δηλαδή 
όσων επιμένουν στην ανάγκη να τονωθεί η 
αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της ΕΕ και 
εκείνων που κτυπούν την πόρτα της, καθώς και 
με τις χώρες προέλευσης και διέλευσής τους 
(βλ. γράφημα σελ. 8-9).

Η συνολική 
συμφωνία έχει 
σχεδιαστεί με 
τρόπο ώστε να 
διασφαλίζει τη 
σταθερότητα 
του ευρώ, να 
υποβοηθά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 
και να δίνει ώθηση 
στη διαδικασία 
της οικονομικής 
σύγκλισης, 
ενισχύοντας 
ταυτόχρονα τον 
«προστατευτικό 
βραχίονα» της 
Ένωσης και 
διαφυλάσσοντας 
την ενότητα της 
ΕΕ των «27» και 
των μελών της 
ευρωζώνης.

Mario Draghi, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. (DANIEL ROLAND / AFP)

Οικογένειες προσφύγων συμμετέχουν στη διαδικασία εγγραφής πριν από την αίτηση 
ασύλου στην Ελλάδα, 13 Ιουνίου 2016. (ΛΟΥΪΖΑ ΓΟΥΛΙΑΜΑΚΗ / AFP)
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Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η έκθεση 
υποστηρίζει ότι η ευρεία υποστήριξη για 
εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα 
της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας 
θα μπορούσε να συμβάλει στη σύναψη 
μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ των «27». Οι συζητήσεις στο 
πλαίσιο του NPE ανέδειξαν διαφορετικές 
προτεραιότητες και διαιρέσεις μεταξύ 
χωρών, αλλά και μια ισχυρή ομοφωνία ανά 
την Ευρώπη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εμβαθύνουν τη συνεργασία στους τομείς 
τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής 
ασφάλειας. Η πρόοδος στον τομέα της 
ασφάλειας θα μπορούσε να καλλιεργήσει 
δυνατότητες συμφιλίωσης όσον αφορά 
την οικονομική και κοινωνική διάσταση, 
αλλά και τη διάσταση της μετανάστευσης, 
όπου τα κράτη μέλη έχουν ορίσει κάποιες 
σαφείς κόκκινες γραμμές. Στο εσωτερικό της 
διάστασης της ασφάλειας, υπάρχουν δύο 
τομείς προτεραιότητας οι οποίοι χαίρουν της 

ισχυρότερης στήριξης μεταξύ των μελών 
της ΕΕ των «27»: η συνεργασία σε θέματα 
αμυντικής πολιτικής και η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (βλ. γράφημα σελ. 8-9).

Όπως και στο παρελθόν, η εφαρμογή 
της συμφωνίας που παρουσιάζεται στην 
έκθεση θα οδηγούσε σε μια περισσότερο 
διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, με 
διαφορετικές ομάδες κρατών μελών να 
εντείνουν τη συνεργασία τους σε διαφορετικά 
πεδία πολιτικής. Υποβοηθούμενη από την 
επιθυμία για επίτευξη προόδου, η μεγαλύτερη 
διαφοροποίηση θα κατευθυνόταν από 
λειτουργικές και πραγματικές ανάγκες και 
όχι από την επιθυμία να δημιουργηθεί 
ένας κλειστός «πυρήνας της Ευρώπης» 
(Kerneuropa) με συμμετοχή μερικών  
μόνο χωρών της ΕΕ. Η δημιουργία μιας 
Ευρώπης δύο ταχυτήτων με διαφορετικές 
κατηγορίες μελών δεν είναι ούτε πιθανή ούτε 
επιθυμητή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ

Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός συμβιβασμού 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 27 είναι 
αναγκαία αλλά δεν αποτελεί παρά ένα μόνο 
βήμα. Η παρούσα έκθεση επιβεβαιώνει 
ότι ο κίνδυνος μιας περισσότερο 
οπισθοδρομικής, εθνικιστικής, κλειστής 
αντιφιλελεύθερης και αυταρχικής Ευρώπης 
είναι πολύ οξύς. Η απόκριση πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα φάσμα προσπαθειών σε 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Καθώς 
δεν υπάρχει καμία «μαγική συνταγή» η οποία 

να μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό, 
η έκθεση παρουσιάζει τέσσερις αρχές 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν 
αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισης του 
αυταρχικού λαϊκισμού.

q Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραγάγει 
αξιόπιστα αποτελέσματα και να ενισχύσει 
τον ρόλο της ως «δημοκρατικού επόπτη», 
αντιμετωπίζοντας με συγκεκριμένο τρόπο 
τα πολυάριθμα φαινόμενα ανασφάλειας 

Εμβάθυνση της 
συνεργασίας 
στον τομέα της 
εσωτερικής 
και εξωτερικής 
ασφάλειας θα 
μπορούσε να 
συμβάλει στη 
σύναψη μιας 
συνολικής 
συμφωνίας μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ 
των «27».

Η μεγαλύτερη 
διαφοροποίηση 
θα κατευθυνόταν 
από λειτουργικές 
και πραγματικές 
ανάγκες και όχι 
από την επιθυμία 
να δημιουργηθεί 
ένας κλειστός 
«πυρήνας της 
Ευρώπης».

Ελικόπτερο του γαλλικού 
στρατού μεταφέροντας 

πεζοναύτες της Ναυτικής 
Δύναμης της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης - EUNAVFOR-
Σομαλία. 

(AYMERIC VINCENOIT / AFP)
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Η παρούσα έκθεση 
επιβεβαιώνει ότι 
ο κίνδυνος μιας 
περισσότερο 
οπισθοδρομικής, 
εθνικιστικής, 
κλειστής 
αντιφιλελεύθερης 
και αυταρχικής 
Ευρώπης είναι 
πολύ βαθύς.

Η συμφωνία που 
παρουσιάζεται 
στην παρούσα 
έκθεση θα 
μπορούσε να 
συνεισφέρει 
στη σύλληψη 
και προώθηση 
μιας τέτοιας 
περιεκτικής 
διαδικασίας, 
καθώς έχει 
καταρτιστεί 
λαμβάνοντας 
υπόψη ειδικά τα 
συμφέροντα, τους 
προβληματισμούς 
και τις φιλοδοξίες 
των χωρών της ΕΕ 
των «27».

Σήμερα είναι η 
ώρα για όλους 
τους Ευρωπαίους 
να καταδείξουν 
τον ηγετικό ρόλο 
της Ευρώπης.

που τροφοδοτούν τον αυταρχικό λαϊκισμό, 
αποφεύγοντας την καλλιέργεια προσδοκιών 
στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί, 
τερματίζοντας το παιχνίδι του καταλογισμού 
ευθυνών στις Βρυξέλλες, το οποίο και 
εξυπηρετεί τους λαϊκιστές, καταδεικνύοντας 
ότι η ΕΕ δεν είναι φορέας μιας «απρόσκοπτης» 
παγκοσμιοποίησης και ενδυναμώνοντας 
την ικανότητά της να αντιδρά σε σοβαρές 
παραβιάσεις των θεμελιωδών αρχών της, όταν 
οι κυβερνήσεις παραβαίνουν τις υποχρεώσεις 
τους ως μέλη της Ένωσης.

q Οι πολιτικοί πρέπει να πείθουν 
τους πολίτες χωρίς να μιμούνται τους 
αυταρχικούς λαϊκιστές, προτείνοντας ένα 
πειστικό και θετικό αντίθετο αφήγημα 
βάσει ενός αξιόπιστου συνόλου δράσεων 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αντί να 
αντιγράφουν την πολιτική ρητορική και τις 
πολιτικές επιταγές των αυταρχικών λαϊκιστών, 
δείχνοντας στους πολίτες γιατί η ευρωπαϊκή 
συνεργασία εξακολουθεί να αποτελεί 
αμοιβαία επωφελή λύση από εθνική σκοπιά 
και προάγοντας την ικανότητα των πολιτών 
να «βιώνουν την Ευρώπη».

q Οι υπερασπιστές της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας πρέπει να αναγνωρίζουν 
τους εύλογους προβληματισμούς των 
πολιτών και να τονώνουν τη συμμετοχή 
τους στο δημοκρατικό διάλογο, 
παίρνοντας τις ελπίδες και τους φόβους 
τους στα σοβαρά και όχι απορρίπτοντάς 
τους ως παράλογους, υπερβολικούς ή 
άσχετους, μέσω της ακρόασης και των 
αντίστοιχων προβληματισμών από άλλες 
χώρες της ΕΕ, δεδομένης της αυξανόμενης 
αλληλεξάρτησής μας, και μέσω της 
ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ.

q Πρέπει ανά πάσα στιγμή να 
υπενθυμίζονται στους πολίτες η 
πραγματική φύση και οι στόχοι των 
αυταρχικών λαϊκιστών με την αποκάλυψη 
ότι αυτοί επιθυμούν να διαιρούν τις 
κοινωνίες μας και να υπονομεύουν τους 
βασικούς πυλώνες της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας, ενώ πρέπει επίσης να 
καταδεικνύεται ότι οι περισσότερες από τις 
προτάσεις τους είναι είτε μη ρεαλιστικές είτε 
οικονομικά παράλογες.

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η εκπόνηση και η επακόλουθη εφαρμογή 
μιας συνολικής συμφωνίας για την ΕΕ των «27» 
προϋποθέτει μια ισχυρή ώθηση προερχόμενη 
από μια ουσιαστική γαλλογερμανική 
πρωτοβουλία. Ωστόσο, για να κερδίσει ευρεία 
στήριξη, μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη και τις απόψεις άλλων 
κρατών μελών και να τους δίνει ευρείες 
δυνατότητες συμβολής στο αποτέλεσμα 
μιας συλλογικής διαδικασίας. Η συμφωνία 
που παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση 
θα μπορούσε να συνεισφέρει στη σύλληψη 
και προώθηση μιας τέτοιας περιεκτικής 
διαδικασίας, καθώς έχει καταρτιστεί 
λαμβάνοντας υπόψη ειδικά τα συμφέροντα, 
τους προβληματισμούς και τις φιλοδοξίες των 
χωρών της ΕΕ των «27».

Η εξασφάλιση δημόσιας στήριξης για 
την εφαρμογή μιας αμοιβαία επωφελούς 
συνολικής συμφωνίας προϋποθέτει 
τη διενέργεια μιας πανευρωπαϊκής 
δημόσιας συζήτησης σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο. Αυτή πρέπει να 
ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό και να 
περιλαμβάνει πληθώρα ενδιαφερομένων 
παραγόντων,έτοιμων να συμμετάσχουν 
σε μια συζήτηση εξίσου κρίσιμη όσο και 
εποικοδομητική για το μέλλον της Ευρώπης. 
Η εμπειρία του «Νέου Συμφώνου για την 
Ευρώπη» έχει δείξει ότι οι συζητήσεις αυτού 
του είδους είναι ακόμη πιο εποικοδομητικές 
όταν βασίζονται σε απτές προτάσεις παρά σε 

μια ασαφή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το 
θέμα «περισσότερη ή λιγότερη» Ευρώπη.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ΕΕ των «27» 
θα κατορθώσει να επιτύχει ένα συμβιβασμό. 
Αυτό προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση 
και ακόμη περισσότερο πολιτικό θάρρος. 
Αυτή είναι όμως εν τέλει η ουσία του ίδιου 
του ηγετικού ρόλου: το να κατανοείς 
την ανάγκη για δράση, να αναγνωρίζεις 
τις ευκαιρίες, να προλαμβάνεις πιθανούς 
κινδύνους και να λαμβάνεις συγκεκριμένα 
επόμενα μέτρα έχοντας επίγνωση της 
συνολικής κατεύθυνσης. Σήμερα είναι η ώρα 
για όλους τους Ευρωπαίους να καταδείξουν 
τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης. Η παρούσα 
έκθεση έχει υπογραμμίσει ότι μένουν ακόμη 
να γίνουν πολλά, όπως και να ολοκληρωθούν 
αρκετές δράσεις, ότι υπάρχει ένα παράθυρο 
ευκαιρίας, ότι η αδράνεια ενέχει τον κίνδυνο 
μελλοντικών κρίσεων και ότι είναι εφικτή 
μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία για την 
επανενεργοποίηση της ΕΕ και την ενίσχυση 
της ικανότητάς της να προστατεύει τα 
μέλη και τους πολίτες της από μελλοντικές 
καταιγίδες. Εναπόκειται πλέον σε όλους μας να 
ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα, καθώς 
και στις μελλοντικές γενιές των Ευρωπαίων 
να μας κρίνουν.



Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο κίνδυνος μιας οπισθοδρομικής, εθνικιστικής, 
εσωστρεφούς , ανελεύθερης και αυταρχικής Ευρώπης 

είναι ουσιαστικός.

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

   Εντεινόμενη πόλωση των κοινωνιών

 Πραγματικά παράπονα των πολιτών

  
 Δυσφορία έναντι του κατεστημένου

  Δυσαρέσκεια με την αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία

  Νέοι δίαυλοι ενημέρωσης σε κλειστά  
κυκλώματα

«ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ»  
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
 Κοινωνικοοικονομικές ανασφάλειες και 
αυξανόμενες ανισότητες 

  
 Πολιτιστικές και κοινωνικές ανασφάλειες

 
Ανασφάλειες μεταξύ γενεών

  
 Τεχνολογικές ανασφάλειες 

  Αίσθηση απειλής προς τη ζωή και ασφάλεια των 
πολιτών

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
  Η ΕΕ ως «φορέας μιας απρόσκοπτης 

παγκοσμιοποίησης»

 
 Η ΕΕ ως ανίσχυρο και «επουσιώδες»  
οικοδόμημα

  Η ΕΕ ως μη δημοκρατικό, απόμακρο και 
«ελιτίστικο» εγχείρημα

  
  Η ΕΕ ως φορέας που χάνει την υψηλή ηθική  

του υπεροχή

ΜΙΑ ΑΝΕΠΙΛΥΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΡΙΣΗ 
Η πολυεπίπεδη κρίση της περασμένης δεκαετίας δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως. Η Ένωση άντεξε, αλλά δεν θα είναι για 
μεγάλο χρονικό διάστημα «ανθεκτική στην καταιγίδα». Μετά από πολλά, επώδυνα και δύσκολα χρόνια, 
 η ΕΕ των 27 πρέπει επίσης να επανορθώσει τις παράπλευρες απώλειες που προκλήθηκαν από την πολλαπλή κρίση.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
Η ΕΕ των 27 πρέπει να εκμεταλλευτεί το σημερινό παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο δεν είναι διάπλατα ανοικτό ούτε αναμένεται  
να παραμείνει ανοικτό για πολύ καιρό.   

Ενοποιητική επίδραση του Brexit

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η συμφωνία πρέπει να επιτυγχάνει μια δίκαιη εξισορρόπηση μεταξύ του στρατοπέδου «της ευθύνης και της 
ανταγωνιστικότητας» και του στρατοπέδου «της αλληλεγγύης και της φροντίδας», διατηρώντας ταυτόχρονα την αρχή 

της ενότητας μεταξύ των 27 της ΕΕ και των μελών της ευρωζώνης.

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΝΑ 

ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
 Επιτάχυνση της ένωσης κεφαλαιαγορών

 
 Εφαρμογή του κανόνα της μη οικονομικής 
διάσωσης μέσω της θέσπισης ενός αξιόπιστου 
μηχανισμού αναδιάρθρωσης του χρέους

  
Περιορισμός των ρυθμιστικών αβεβαιοτήτων και 
εμποδίων που υπονομεύουν τις διασυνοριακές 
επενδύσεις

 
  Εφαρμογή των κανόνων και υποχρεώσεων του 

Δημοσιονομικού Συμφώνου και του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης

  Καθιέρωση συμβολαίων μεταρρυθμίσεων και 
επενδυτικών συμφωνιών

  Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνικών 
μεταρρυθμίσεων και χρηματοδότησης από την ΕΕ

  Κλιμάκωση των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας

  Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για την ενίσχυση 
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

  Επιτάχυνση του έργου για περισσότερο 
ολοκληρωμένες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩ 

 
  Αποφυγή κάθε είδους διάκρισης βάσει του ευρώ

  Άνοιγμα νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των χωρών 
της ευρωζώνης και των χωρών εκτός ευρώ 

 

 Αποφυγή υπονόμευσης των υφιστάμενων 
υπερεθνικών θεσμών με τη δημιουργία 
παράλληλων δομών

  Ενημέρωση των χωρών εκτός ευρώ σχετικά με 
σημαντικές εξελίξεις στην ευρωζώνη

  Αποφυγή δημιουργίας φραγμών για τη 
μελλοντική συμμετοχή στην ευρωζώνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

  Ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης μέσω 
της σταδιακής θέσπισης ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων

  Μείωση του φόρτου των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων για τις τράπεζες

  Δυνατότητα του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
σταθερότητας να λειτουργεί ως αξιόπιστο 
αντιστήριγμα του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης 

  Καθιέρωση ενός μηχανισμού απορρόφησης 
των κραδασμών της κρίσης μέσω ενός 
συμπληρωματικού ευρωπαϊκού συστήματος 
αντασφάλισης της ανεργίας ή/και ενός ταμείου 
για τις δύσκολες περιόδους

  Εξαίρεση ορισμένων δημόσιων επενδύσεων από 
τον υπολογισμό του ελλείμματος μιας χώρας

  Τόνωση των επενδύσεων και της ζήτησης σε 
χώρες της ΕΕ με υπερβολικά πλεονάσματα

  Στήριξη των πολιτών που έχουν πληγεί δυσανάλογα 
από μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

  Εντατικοποίηση του αγώνα κατά της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής

  Διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς

 
  Θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων για την 

εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

  Γενική απογοήτευση λόγω αδυναμίας της  
ΕΕ να αντιμετωπίσει την πολλαπλή κρίση

  Αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και πολιτικές 
διαιρέσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών

  Διευρυνόμενες αποκλίσεις: πραγματικές 
(οικονομικό χάσμα) και αντιληπτικές (διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες των κρατών-
μελών αντιλαμβάνονται στην κατάσταση)

Για μια Επανεκκίνηση της Ευρώπης / Δέσμη προτάσεων για την ΕΕ των 27



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΛΑΙΚΙΣΜΟ

Για να αντιμετωπιστεί ο αυταρχικός λαϊκισμός, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τέσσερις αρχές:

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΕ  
ΩΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΗ» 

 
 Αντιμετωπίζουμε τις πολλαπλές ανασφάλειες 
που τροφοδοτούν τον αυταρχικό λαϊκισμό

  
  Αποφεύγουμε τη δημιουργία προσδοκιών στις 
οποίες η Ένωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί

 
 Τερματίζουμε το παιχνίδι του καταλογισμού ευθυνών 
στις Βρυξέλλες, το οποίο εξυπηρετεί τους λαϊκιστές

 
  Καταδεικνύουμε ότι η ΕΕ δεν είναι «φορέας της 

απρόσκοπτης παγκοσμιοποίησης»

  Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να λειτουργεί ως 
«δημοκρατικός επόπτης»

ΠΕΙΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΜΙΜΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥΣ 

ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ 

  
Δεν αντιγράφουμε την πολιτική ρητορική και τις 
επιταγές των αυταρχικών λαϊκιστών

 
  Προτείνουμε ένα θετικό και πειστικό αντίθετο 

αφήγημα

  Καταδεικνύουμε γιατί η ευρωπαϊκή συνεργασία 
είναι αμοιβαία επωφελής από εθνική σκοπιά

  Προάγουμε την δυνατότητα των πολιτών «να 
βιώνουν την Ευρώπη»

AΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

 

 Παίρνουμε σοβαρά τις ελπίδες και τους φόβους 
των πολιτών και δεν τους απορρίπτουμε ως 
παράλογους, υπερβολικούς ή ακόμη και άσχετους

  Ακούμε επίσης τους προβληματισμούς των 
ανθρώπων από άλλες χώρες της ΕΕ

 
  Τονώνουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ 
ΑΥΤΑΡΧΙΚΩΝ ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ 

  
  Οι αυταρχικοί λαϊκιστές επιδιώκουν τη διαίρεση 

και την πόλωση των κοινωνιών μας

 
  Οι αυταρχικοί λαϊκιστές επιδιώκουν να υπονομεύσουν 

τους βασικούς πυλώνες των φιλελεύθερων δημοκρατιών

  
  Οι προτάσεις που διατυπώνονται από τους αυταρχικούς 

λαϊκιστές είναι είτε μη ρεαλιστικές είτε οικονομικά 
παράλογες

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Η συμφωνία πρέπει να αντανακλά προβληματισμούς ως 
προς την ασφάλεια και την αλληλεγγύη ώστε να ενισχύσει 

την ιδέα μιας προστατευτικής Ευρώπης αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τις παγίδες της «Ευρώπης-οχυρό» και 

προλαμβάνοντας την περαιτέρω υποβάθμιση του Σένγκεν.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ  
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Αύξηση και επιτάχυνση των επιστροφών

 Επιτάχυνση των εθνικών διαδικασιών ασύλου

  Δημιουργία κέντρων εξέτασης αιτήσεων ασύλου 
σε βασικές χώρες διέλευσης για τον περιορισμό 
των αντικανονικών ροών

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
  Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης

  Προσπάθεια για σύγκλιση των ποσοστών 
παροχής ασύλου μεταξύ των κρατών μελών

  Παροχή κινήτρων σε δήμους για την υποδοχή 
προσφύγων ή αιτούντων άσυλο

  Καθιέρωση κέντρων υποδοχής αιτούντων άσυλο 
σε χώρες της Kεντρικής και Aνατολικής Ευρώπης

  Δημιουργία ενός «μηχανισμού ανταλλαγής» 
αιτούντων άσυλο

  Καλύτερη ενημέρωση των προσφύγων σχετικά 
με τις συνθήκες υποδοχής στα κράτη μέλη της ΕΕ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

 Τόνωση της (οικονομικής) στήριξης προς την Αφρική

 
 Καθιέρωση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού πλαισίου 
για τις μετεγκαταστάσεις

  Δημιουργία νόμιμων οδών (οικονομικής) 
μετανάστευσης

  Ενίσχυση της οικονομικής στήριξης για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών στη Λιβύη

  Μεταρρύθμιση των πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν 
αρνητικά τις χώρες καταγωγής και διέλευσης

Η μεταναστευτική και 
προσφυγική κρίση

Οι εξωτερικές και 
εσωτερικές απειλές

Η χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση και η 
κρίση της ευρωζώνης

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής και εσωτερικής 
ασφάλειας θα μπορούσε να βοηθήσει στη σύναψη μιας 

συνολικής συμφωνίας μεταξύ των 27 της ΕΕ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

 
 Καθιέρωση μιας φιλόδοξης και περιεκτικής 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (ΜΔΣ)

   
  Στήριξη της συνεργασίας στην άμυνα με επαρκή 

χρηματοδοτικά εργαλεία

  Συντονισμός της αξιολόγησης του εθνικού 
προγραμματισμού για την άμυνα

  Ενίσχυση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης

  Ενδυνάμωση της ικανότητας προγραμματισμού 
στρατιωτικών επιχειρήσεων

  Αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με την κοινή 
χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 Ενθάρρυνση μιας φιλοσοφίας διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ εθνικών υπηρεσιών 
πληροφοριών και αρχών επιβολής του νόμου

 
 Τόνωση των προσπαθειών για πρόληψη και 
αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη

  
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα ασαφή 
όρια μεταξύ εσωτερικής ασφάλειας και 
εξωτερικής άμυνας

Μετά από χρόνια πολλαπλών κρίσεων, η ΕΕ των 27 θα πρέπει να ενεργοποιήσει εκ νέου το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η ΕΕ των 27 θα πρέπει να έχει την πολιτική βούληση 
και το θάρρος να συμφωνήσει σε μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική και επωφελή για όλους συμφωνία για να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα και να αντιμετωπιστεί ο 
κίνδυνος μιας οπισθοδρομικής, εθνικιστικής, εσωστρεφούς, ανελεύθερης και αυταρχικής Ευρώπης.

 
 Κατακερματισμός και καχυποψία μεταξύ των 
κρατών μελών

  Ανικανότητα δίκαιης εξισορρόπησης των 
εθνικών συμφερόντων: «κρίση ηγεσίας»

 Ζημία στην εξωτερική φήμη της ΕΕ

  Η ευρωπαϊκή συνεργασία θεωρούμενη πλέον ως μη 
αμοιβαία επωφελής διαδικασία

  
Ενοποιητική επίδραση της 
εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ

  Επιστροφή στην οικονομική 
ανάπτυξη

  2017: δεν ήταν το πολιτικό annus 
horribilis που πολλοί φοβούνταν  
ότι θα είναι
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Εθνικοί Συνεργάτες

ΒΕΛΓΙΟ 
Egmont – Royal Institute for International Relations 

ΕΣΘΟΝΙΑ 
Open Estonia Foundation

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
Finnish Institute of International Affairs

ΓΑΛΛΙΑ 
EuropaNova

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Jacques Delors Institut - Berlin

ΕΛΛΑΔΑ 
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

IΤΑΛΙΑ 
Istituto Affari Internazionali

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Institute of Public Affairs

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Calouste Gulbenkian Foundation

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
GLOBSEC Policy Institute
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Ευρωπαϊκή Ομάδα Προβληματισμού

Janis A. Emmanouilidis 
Rapporteur and author

Director of Studies, 
European Policy Centre, 

Brussels

Riccardo Alcaro
Research Coordinator,
Head of the Global Actors Programme, 
Istituto Affari Internazionali, Rome

Andrei Liimets
Project coordinator, 
Open Estonia Foundation, Tallinn

Edouard Gaudot
Political Advisor, European Parliament
Member of the Steering Committee, 
EuropaNova, Paris

Giovanni Grevi
Senior Fellow, 
European Policy Centre, Brussels

Nicole Koenig
Head of Research, Senior Research Fellow, 
Jacques Delors Institut, Berlin

Juha Jokela
Director, European Union research 
programme, Finnish Institute  
of International Affairs, Helsinki

Péter Krekó
Executive Director, 
Political Capital Institute, Budapest

Jacek Kucharczyk
President of the Executive Board,  
Institute of Public Affairs, Warsaw

Alexander Mattelaer
Director, European Affairs programme, 
Egmont – Royal Institute for International 
Relations, Brussels

Henning Meyer
Editor-in-chief, Social Europe Journal
Research Associate, 
London School of Economics and Political Science

George Pagoulatos
Professor of European Politics and Economy, University  
of Economics and Business and ELIAMEP, Athens

Milan Nič
Senior Fellow, 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin
External Fellow, GLOBSEC Policy Institute, Bratislava

Eleonora Poli
Researcher, 
Istituto Affari Internazionali, Rome

Raquel Vaz Pinto
Researcher, 
Portuguese Institute of International 
Relations, University Nova, Lisbon

Οι απόψεις που εκφράζονται στην πλήρη έκθεση αντικατοπτρίζουν 
τα αποτελέσματα εργασιών και συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
Προβληματισμού του Νέου Συμφώνου για την Ευρώπη, εμπλουτισμένα από 
ανταλλαγές απόψεων με τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας του Νέου 
Συμφώνου για την Ευρώπη, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις 
του κάθε μέλους της ομάδας ή των ιδρυμάτων με τα οποία συνδέονται. 



Μετά από χρόνια πολλαπλών κρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 

(EΕ27) πρέπει να επαν-ενεργοποιήσει το Ευρωπαϊκό σχέδιο. Αυτή 

η τρίτη έκθεση για το Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη αποτελεί το 

επιστέγασμα πέντε ετών εργασίας, αποτυπώνοντας πάνω από  

120 εθνικές και διεθνικές συζητήσεις ανά την Ευρώπη. Υποστηρίζει 

ότι η ΕΕ των 27 θα πρέπει να αποκτήσει την πολιτική βούληση και 

το κουράγιο να συμφωνήσει σε ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό 

και αμοιβαίως επωφελές πλαίσιο συμφωνίας, προκειμένου να 

ξεπεραστούν τα αδιέξοδα και να καταπολεμηθεί ο κίνδυνος 

μιας οπισθοδρομικής, εθνικιστικής, κλειστής, ανελεύθερης και 

αυταρχικής Ευρώπης, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που 

αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Η πρωτοβουλία του Νέου Συμφώνου για την Ευρώπη ξεκίνησε 

το 2013 υπό τη διεύθυνση των ιδρυμάτων King Baudouin, 

Bertelsmann, Open Society Initiative for Europe και του European 

Policy Centre. Υποστηρίχθηκε από το ίδρυμα Calouste Gulbenkian, 

το Open Estonia Foundation, το BMW Foundation και το Δικτύο 

Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων, με στόχο την επανοικοδόμηση της 

εμπιστοσύνης μέσα από εθνικό και διεθνικό διάλογο και την 

ανάπτυξη νέου κοινού εδάφους για τη μελλοντική πορεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.


