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Τέσσερα προκληθεί

Η

χώρα αποφοίτησε από μια τεράστια κρίση με ένα νέο
κεκτημένο πολιτικής υπευθυνότητας Εχρυμε ένα από

τα πλέον φιλευρωπαϊκά και μετριοπαθή κοινοβούλια
στην EE Αυτό περιλαμβάνει και την κυβέρνηση και τη μείζονα
αντιπολίτευση και τουλάχιστον δύο ακόμα μικρότερα κόμματα
της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης σήμερα
Η χώρα έχει διακομματικά κατακτήσει τον υψηλότερο
δείκτη πολιτικής υπευθυνότητας των τελευταίων δεκαετιών
Ομως οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η
χώρα μέσα στην ερχόμενη δεκαετία ξεπερνάνε τις δυνάμεις
μιας κυβέρνησης ή ακόμα και τις δυνάμεις
μιας χώρας
Η Ελλάδα έχει τέσσερις θεμελιώδεις
μπροστά της το 2030 οικονομική
ανάπτυξη και βιωσιμότητα κλιματική
αλλαγή μεταναστευτική πρόκληση και
εξωτερική ασφάλεια Και στις τέσσερις οι
υπεύθυνες εθνικές επιλογές είναι αναγκαία
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
προϋπόθεση αλλά ο ρόλος της EE θα είναι
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
καθοριστικός
Το πού θα βρίσκεται η Ελλάδα στην EE το
2030 έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με το πόσο πιο συνεκτική
ενοποιημένη ολοκληρωμένη θα είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση
προκλήσεις

Οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα χρέους
Συνδέεται με το Δημογραφικό και με τις εγχώριες μεταρρυθμίσεις
Με το πώς η χώρα θα επενδύσει για την ψηφιακή
σύγκλιση με την EE και την πράσινη μετάβαση Τι θα κάνουμε
με τις μεταρρυθμίσεις με την εκπαίδευση και κατάρτιση με
το Ασφαλιστικό κ.λπ
Συνδέεται επίσης με τις κρίσιμες αποφάσεις δημοσιονομικής
και χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης της ατελούς ακόμα
οικονομικής και νομισματικής ένωσης και της EE

Κλιματική αλλαγή

Θα είναι βαριές οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη
των ακραίων καιρικών φαινομένων για μια χώρα με τη
νησιωτικότητα της Ελλάδας τα θερμά κλίματα της Ελλάδας
που κινδυνεύει με ερημοποίηση περιοχών και άνοδο της
στάθμης των υδάτων η οποία θα καταπιεί τμήματα ολόκληρα
ελληνικών παραλιών Εδώ οι επιδόσεις της EE αλλά και ο
διακρατικός συντονισμός σε παγκόσμια κλίμακα θα κρίνουν

τα αποτελέσματα

Διαχείριση μεταναστευτικών ροών
Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου στην Ευρώπη Αυτό δεν θα
αλλάξει όσο παραμένουμε μια ανεπτυγμένη και σχετικά
ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα
Χρειάζεται στενότερη ενοποίηση στη μεταναστευτική πολιτική
και πολιτική ασύλου Επιμερισμός βαρών Το Νέο Σύμφωνο
που παρουσίασε η Επιτροπή είναι στη σωστή κατεύθυνση

Ασφάλεια απέναντι στην Τουρκία
Αμυντική αποτρεπτική δυνατότητα αλλά κυρίως πολιτι

κοδιπλωματική ισχύς
Εδώ χρειάζονται άλματα ενοποίησης στην ευρωπαϊκή κοινή
εξωτερική πολιτική πολιτική ασφάλειας κοινή αμυντική πολιτική
Από τα οποία έχουν να ωφεληθούν κατεξοχήν χώρες
που αντιμετωπίζουν εξωτερική απειλή όπως η Ελλάδα
Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με την επιδίωξη στρατηγικής
αυτονομίας της EE σε παγκόσμιο επίπεδο
Ο Πώργοβ Παγουλάτο5 είναι γενικόε διευθυντήε ΕΛΙΑΜΕΠ καθηγητήε στο
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