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Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη 

Σύνοψη 

Tη τελευταία δεκαετία, το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε, 

διανύοντας μια περίοδο βαθιάς κρίσης που ανέδειξε σημαντικές ελλείψεις στο οικονομικό και πολιτικό 

οικοδόμημα. Επιχειρώντας να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καλείται να 

λάβει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για το μέλλον. 

Η ΕΕ έχει βιώσει αρκετές κρίσεις κατά το παρελθόν, αλλά ανέκαμψε και αναδείχθηκε πιο ισχυρή. Ωστόσο, 

έντονες είναι οι ανησυχίες για το αν η ιστορία θα επαναληφθεί. Η κρίση που συγκλόνισε την Ευρώπη από 

το 2008 έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το αν η ΕΕ και τα μέλη της μπορούν να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τα άμεσα προβλήματα, αλλά και να ανταποκριθούν στις μελλοντικές 

κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, θεσμικές ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες προκλήσεις. Σε μια εποχή 

μάλιστα που οι παγκόσμιες προκλήσεις ασκούν πίεση στους Ευρωπαίους να λάβουν από κοινού δράση, 

προκειμένου να διατηρήσουν τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διεθνή σκηνή.   

Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της, ατομικά και συλλογικά, έχουν κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο τα τελευταία 

χρόνια, εξαλείφοντας τους φόβους για το χειρότερο ενδεχόμενο, δηλαδή τη διάλυση της ευρωζώνης. Αλλά 

εάν οι Ευρωπαίοι θέλουν να ξεπεράσουν τις συνέπειες της κρίσης και να διαμορφώσουν σταθερές βάσεις 

που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής συνεργασίας εντός αλλά και εκτός 

της ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δύο αλληλένδετες προκλήσεις: αυτές που προκύπτουν από τις 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αποκλίσεις εντός και μεταξύ των κρατών και έχουν ως συνέπεια τον 

έντονο κατακερματισμό, και έπειτα την αναδυόμενη αντίληψη σε πολλά κράτη ότι η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση δεν είναι πλέον επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή έχει παύσει να αποτελεί ένα 

παίγνιο θετικού αθροίσματος. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ισχυρές ρωγμές που έχει δεχθεί το παραδοσιακό πλαίσιο των 

διαπραγματεύσεων των κρατών-μελών αλλά και μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της δημιουργούν πολλούς 

κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για την ΕΕ: από τη μία πλευρά , ο κατακερματισμός καθιστά την εξεύρεση 

συμβιβασμών μια πιο πολύπλοκη διαδικασία, που μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα της Ένωσης να 

δώσει επαρκείς πολιτικές απαντήσεις, και από την άλλη οι σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη και η άνοδος των λαϊκίστικών και ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων αυξάνει την πίεση προς τις 

εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις.  

Οι πολίτες επιθυμούν η ΕΕ να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να συμβάλει στην 

ευημερία, την ειρήνη και τη δημοκρατία, να βοηθήσει στην προστασία και διαφύλαξη του «ευρωπαϊκού 
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τρόπου ζωής» σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Μια διαιρεμένη Ένωση θα είναι δύσκολο να 

επιτύχει επαρκώς στους στόχους αυτούς.  

Η πρόκληση για την ΕΕ σήμερα είναι να βρει έναν τρόπο να αποκαταστήσει την ενότητα, να θεραπεύσει 

τις πληγές της κρίσης, να απαντήσει αποτελεσματικά στις πολλαπλές προκλήσεις και να αναπτύξει ένα 

νέο όραμα για το μέλλον . Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αποκατασταθεί η πίστη της κοινής γνώμης και 

των ομάδων συμφερόντων στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, βλέποντας το ως μέρος της λύσης και όχι ως μέρος 

του προβλήματος. 

Ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες των πολιτών, να αποκαταστήσει την εικόνα της ως ένα επωφελές εγχείρημα για όλα τα μέλη 

της και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις του μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος;  

 Μπορεί να «επιστέψει πίσω στα βασικά», δηλαδή να εγκαταλείψει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για 

την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η επιλογή αυτή δεν θα συμβάλει στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς η οπισθοχώρηση στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποδυναμώνει αντί να ενισχύει την ικανότητα των κρατών να 

παρέχουν αποτελεσματικές πολιτικές απαντήσεις.  

 

 Μπορεί να «προχωρήσει δυναμικά μπροστά», δηλαδή να κινηθεί ταχύτατα προς μια οικονομική, 

δημοσιονομική, κοινωνική και πολιτική ένωση. Πρόκειται, όμως, για ένα μη βιώσιμο εγχείρημα 

τουλάχιστον επι του παρόντος, δεδομένης της απροθυμίας της πλειονότητας των εθνικών 

πολιτικών ελίτ και των ευρωπαίων πολιτών να μεταβιβάσουν μεγάλο μέρος της εθνικής 

κυριαρχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 Μια άλλη επιλογή, που απολαμβάνει, αυτή τη στιγμή, την υποστήριξη των περισσότερων φορέων 

χάραξης πολιτικής στα κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά και στις Βρυξέλλες, είναι η σταθεροποίηση. 

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι καινοτομίες διακυβέρνησης 

που αναλήφθηκαν τα τελευταία έτη θα πρέπει να λάβουν περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν 

τα προσδοκόμενα. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης διατείνονται ότι είναι η μόνη 

ρεαλιστική επιλογή στο υφιστάμενο οικονομικό και πολιτικό κλίμα. Εκτιμούν ότι η ΕΕ πρέπει να 

πάρει ανάσα, αντί να είναι υπερβολικά φιλόδοξη. «Το να κάνουμε λιγότερα, αλλά να τα κάνουμε 

καλύτερα» είναι η κυρίαρχη αντίληψη στις Βρυξέλλες και σε πολλές εθνικές κυβερνήσεις, ενώ οι 

άμεσες απειλές της κρίσης και οι πιέσεις της αγοράς έχουν υποχωρήσει, κάνοντας εμφανή την 

έλλειψη φιλοδοξίας και τη μεταρρυθμιστική κόπωση. 
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Υπάρχουν πολλά εύλογα και κατανοητά επιχειρήματα που υποστηρίζουν την λογική της σταθεροποίησης. 

Αλλά αυτή η τακτική θα ήταν αρκετή για να αντιστραφεί η τάση προς τον κατακερματισμό, να αποτραπούν 

παρόμοιες ή χειρότερες κρίσεις στο μέλλον και να αποφευχθεί ο κίνδυνος να επαναληφθούν τα λάθη του 

παρελθόντος; Όταν υιοθετήθηκε το ευρώ, οι αρχιτέκτονες της ευρωζώνης γνώριζαν ότι το οικοδόμημα της 

δεν ήταν τέλειο, αλλά οι πολιτικές συνθήκες της εποχής εμπόδισαν τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν 

περαιτέρω. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν το ευρώ έπλευσε σε ταραχώδη νερά, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και 

οι πολίτες επλήγησαν από τις συνέπειες αυτών των ατελειών. Η κατάσταση μπορεί να φαίνεται ότι έχει 

βελτιωθεί σήμερα σε σχέση με το 2012, αλλά παραμένει ασταθής. Υπάρχει ο κίνδυνος οι Ευρωπαίοι  να 

αναρωτιούνται -πέντε, δέκα ή  είκοσι χρόνια μετά- γιατί σταμάτησαν στα μισά του δρόμου τη 

μεταρρυθμιστική διαδικασία και θα πρέπει να έχουν επίγνωση των πιθανών κινδύνων μιας τέτοιας 

επιλογής. 

 

Ένα νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη (A New Pact for Europe) 

Η εδραίωση απλώς των επιτευγμάτων του παρελθόντος δεν θα είναι επαρκής για να αντιστρέψει την 

κατάσταση. Η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει πέρα από την προσέγγιση του χαμηλότερου κοινού 

παρονομαστή. Η στενότερη συνεργασία θα είναι απαραίτητη, εάν η Ευρώπη θέλει όχι μόνο να ξεπεράσει 

την άμεση κρίση, αλλά και να δημιουργήσει μια νέα δυναμική που θα της επιτρέψει να αξιοποιήσει 

περισσότερο τις δυνατότητές της και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών. 

Απαιτείται μια ρεαλιστική, αλλά και φιλόδοξη προσέγγιση, προκειμένου να διαμορφωθεί μια νέα 

κατάσταση επωφελής για όλα τα μέρη, όπου η ΕΕ θα γίνει πάλι αντιληπτή ως ένα παίγνιο θετικού 

αθροίσματος για όλα τα μέλη της, στο πλαίσιο ενός «νέου συμφώνου για την Ευρώπη» μεταξύ των 

κρατών-μελών και μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της. 

Οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών υποκινούνται πρωτίστως από τον φόβο της κατάρρευσης ή της 

ακούσιας εξόδου από το ευρώ. Για να επιτευχθεί η ενεργός υποστήριξη, οι μελλοντικές εξελίξεις θα πρέπει 

να καθοδηγούνται πλέον από την εμπιστοσύνη και την ανανεωμένη φιλοδοξία. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο η επεξεργασία ενός νέου Συμφώνου θα πρέπει να αποτελεί βασικό στρατηγικό καθήκον για την νέα 

ηγεσία της ΕΕ: ένα σύμφωνο βασιζόμενο σε τρεις κύριους πυλώνες - μια «ικανή Ένωση», μια 

«υποστηρικτική Ένωση» και μια «συμμετοχική Ένωση» - καθώς και ένα νέο «μεγάλο πρόγραμμα» ως 

μέρος μιας συμφωνίας-πακέτου που εξισορροπεί τα συμφέροντα των κρατών-μελών και των εγχώριων 

ομάδων. 

Μια Ικανή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης μέσω της τόνωσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

σε εθνικό επίπεδο, την προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων και την ενίσχυση της συνολικής 



 

 

 

 

4 
 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω της υποστήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως σε 

κράτη που υστερούν, παραμένοντας σε μια πορεία προς τη δημοσιονομική εξυγίανση. Μέτρα για την 

ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των εθνικών οικονομιών -που θα εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη, αλλά 

θα υποστηρίζονται από τα μέσα της ΕΕ- θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τη δυναμική 

ανάπτυξης που συνεπάγεται ο συνδυασμός αυτός και η οποία είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών 

της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πόσο καλά ή άσχημα έχουν αντιμετωπίσει τη θύελλα της κρίσης. Οι «έξυπνες» 

επενδύσεις θα προσφέρουν στα κράτη αποτελεσματικότερα εργαλεία για να ενισχυθεί το ανθρώπινο 

δυναμικό τους μέσω μιας ατζέντας που θα επικεντρώνεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες. 

Μια Υποστηρικτική Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τη διάσταση της ΕΕ που ενδιαφέρεται και φροντίζει 

για τις ανησυχίες που συνδέονται με τις εξαιρετικά σκληρές επιπτώσεις της κρίσης σε ορισμένες χώρες 

και κοινωνικές ομάδες και οι οποίες τροφοδότησαν την αίσθηση της κοινωνικής αδικίας εντός και μεταξύ 

των κρατών-μελών. Τα πιθανά μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του άξονα αυτού είναι να σταλεί ένα 

σαφές μήνυμα στους ευρωπαίους πολίτες ότι οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση των εθνικών 

οικονομιών και των κοινωνικών συστημάτων θα πρέπει πάντα να σέβονται τα ελάχιστα κοινωνικά 

πρότυπα και δεν θα οδηγήσουν σε «εξίσωση προς τα κάτω». Αντ’ αυτού, ένα κοινωνικό συμβόλαιο, 

συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών κριτηρίων σύγκλισης και, πιο συγκεκριμένα, μέτρων για τη στήριξη 

εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση - όπως για παράδειγμα ένα συμπληρωματικό 

ευρωπαϊκό σύστημα ανεργίας, ένα υποχρεωτικό ελάχιστο καθεστώς στήριξης ή ένα ευρωπαϊκό ταμείο για 

την κινητικότητα- θα μπορούσε να πλαισιώσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Μια Συμμετοχική Ένωση πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, 

αυξάνοντας τη δημοκρατική της νομιμότητα. Δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο στα παραδοσιακά θέματα 

όπως οι αρμοδιότητες και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά 

και στην επέκταση των ευκαιριών για ειλικρινή συζήτηση στο εσωτερικό των κρατών-μελών και μεταξύ 

πολιτών των κρατών της ΕΕ. Η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να αφορά τους μηχανισμούς για την 

ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στο διάλογο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τον τρόπο 

ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και το πλαίσιο 

που θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες να γνωρίσουν τα άμεσα οφέλη από την ένταξη στην ΕΕ και 

θα προάγει την καλύτερη κατανόηση των ευρωπαϊκών ζητημάτων. 

Αυτοί οι τρεις πυλώνες σχεδιάστηκαν για να αποτελέσουν τα θεμέλια του νέου Συμφώνου, τις 

κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου διαπραγμάτευσης για να αντικατασταθεί το 

παλιό συναινετικό πλαίσιο, το οποίο έχει κλονιστεί κάτω από την πίεση της κρίσης. Στο σύνολό τους, τα 

μέτρα που προβλέπονται σε κάθε άξονα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ανησυχιών 

των κρατών και των εγχώριων ομάδων τους. Στο σύνολό τους, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
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αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας την ικανότητά της να παρέχει 

αποτελεσματικές λύσεις που ωφελούν όλα τα κράτη και τις κοινωνικές ομάδες της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας 

τα αίτια του κατακερματισμού και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εικόνας της ΕΕ ως ένα 

επωφελές εγχείρημα για όλα τα μέλη της. 

Εκτός από αυτούς τους τρεις βασικούς πυλώνες, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα διδάγματα 

της ιστορίας και να εφαρμόσει ένα νέο «μεγάλο πρόγραμμα». Στο υφιστάμενο πολιτικό και οικονομικό 

κλίμα, η Ενεργειακή Ένωση εκτιμάται ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ανάδειξη 

της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και την παροχή γνήσιων οφελών για πολλές διαφορετικές ομάδες των 

κρατών-μελών. Θα μπορούσε να είναι ένα τέλειο παράδειγμα της «μεγάλης διαπραγμάτευσης» που 

απαιτείται, με την προοπτική να προσφέρει ευεργετικές επιδράσεις διάχυσης σε ένα ευρύ φάσμα τομέων 

πολιτικής (οικονομική, βιομηχανική και περιβαλλοντική πολιτική, εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας) και να λειτουργήσει ως ενοποιητικός παράγοντας, πολιτικός καταλύτης για την αντιμετώπιση 

των ανησυχιών όλων των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών εκτός της ευρωζώνης που 

μπορεί να αισθάνονται ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κοινό νόμισμα και οι άλλες σημαντικές 

προκλήσεις παραμελούνται. 

Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο αυτού του νέου συμφώνου για την Ευρώπη είναι φιλόδοξα, αλλά 

όχι υπερβολικά. Σχεδόν όλα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες της ΕΕ, 

αν και ορισμένα μπορεί να απαιτούν πρόσθετες διακυβερνητικές συνθήκες/συμφωνίες. Ωστόσο, δεν 

πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη λύση, καθώς η ΕΕ και τα μέλη της θα πρέπει να αρχίσουν να 

προετοιμάζονται για τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ένα νέο Σύμφωνο θα 

μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για αυτή τη διαδικασία, βοηθώντας να αντιστραφεί το ρεύμα της κοινής 

γνώμης που εναντιώνεται στην ΕΕ, γεγονός απαραίτητο για να ξεκινήσει μια ρεαλιστική προσπάθεια για 

την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τις ουσιώδεις αλλαγές των συνθηκών της 

ΕΕ και την επικύρωσή της. 

Η ρεαλιστικά φιλόδοξη προσέγγιση που προάγει το Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη προϋποθέτει ότι οι 

ηγέτες της ΕΕ θα επιδείξουν την πολιτική βούληση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την 

Ένωση, εξοπλίζοντάς την με τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. 

Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί η μελλοντική πρόοδος να οικοδομηθεί σε στέρεες βάσεις, βασιζόμενη όχι 

μόνο στην αντιμετώπιση των φόβων για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν η Ευρώπη αποτύχει να δράσει, 

αλλά, κυρίως, στη δημιουργία ελπίδας και απτής προοπτικής για ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες 

της Ευρώπης. 


