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ΑΠΟ

Οι προτάσεις Σολτς
και το βέτο

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ

Η ομιλία Σολτς συνιστά σημαντική
συμβολή στον Διάλογο για το

Μέλλον της Ευρώπης όπου κυριαρχούν

οι προτάσεις Μακρόν
Αντίθετα από την προτεραιότητα

Μακρόν στην εμβάθυνση ο
Σολτς προτείνει διεύρυνση μαζί
με εμβάθυνση της Ε.Ε Αμφότεροι
ορθώς αποβλέπουν σε μια ισχυρή

και κυρίαρχη Ε.Ε ικανή
να υπερασπιστεί την ασφάλεια
και τα συμφέροντά της λαμβάνοντας

συλλογικές αποφάσεις Ο
Σολτς αντιτίθεται στα σχήματα
της ενισχυμένης συνεργασίας
Προτείνει πλήρη μετάβαση από
την ομοφωνία στην ειδική ενισχυμένη

πλειοψηφία των κρα
τών-μελών Βέβαια η κατάργηση
της ομοφωνίας προϋποθέτει αλλαγή

των Συνθηκών που απαιτεί
ομοφωνία Μια ισχυρή Ε.Ε ενοποιημένη

στην εξωτερική πολιτική

και άμυνα θα ήταν ασπίδα
για μια χώρα όπως η Ελλάδα που
απειλείται από εταίρο του NATO
εκτός Ε Ε

Είναι δεδομένη η απροθυμία
μικρότερων κρατών-μελών να
θυσιάσουν το δικαίωμα του βέτο
στην εξωτερική πολιτική Υπάρχουν

βάσιμα επιχειρήματα υπέρ
του Η διατήρηση του βέτο εξασφαλίζει

ότι οι αποφάσεις της
Ε.Ε παραμένουν συμπεριληπτι
κές Η απομόνωση κρατών-μελών

σε μειοψηφία σε καίρια ζητήματα

εξωτερικής πολιτικής θα
αποδυνάμωνε τη νομιμοποίηση
της Ε.Ε και την αποδοχή της στις
χώρες αυτές Παράλληλα η Ε.Ε
δεν θα είχε τρόπους να υποχρεώσει

μειοψηφούντα μέλη να συ¬

μπλεύσουν με μια πολιτική στην
οποία αντιτίθενται Από την άλλη

η δυνατότητα κρατών-μελών
να χρησιμοποιούν το βέτο για να
εκβιάσουν υπέρ τους αποφάσεις
οδηγεί σε παραλυσία ή αποφάσεις

χαμηλού κοινού παρονομαστή
αποδυναμώνοντας την Ε.Ε

Βλέπε αναλυτικά Σ Μπλαβούκος
και Γ Παγουλάτος Η Ευρώπη
μετά τον πόλεμο του Πούτιν Η
Ε.Ε στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική

ασφάλειας ΕΛΙΑΜΕΠ
Policy Paper 95/2022

Επομένως n ειδική πλειοψηφία
είναι η ορθή κατεύθυνση αλλά
η μετάβαση πρέπει να είναι σταδιακή

Τα μικρότερα κράτη-μέλη
χρειάζονται ισχυρή διαβεβαίωση

ότι θα μπορούν πάντοτε να
χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα

φρένα έκτακτης ανάγκης Η
μετάβαση στην ειδική πλειοψηφία

θα έπρεπε να συνιστά τελικό
στάδιο διαμόρφωσης ευρωπαϊκής

συναντίληψης για την εξωτερική

πολιτική όσον αφορά τις
μείζονες προκλήσεις ασφάλειας
και την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας

της Ε.Ε Υπό το φάσμα
του πολέμου στην Ουκρανία η
συζήτηση πολώνεται αλλά και
ωριμάζει

Προς το παρόν υπάρχουν αρκετά

να γίνουν για τη βελτίωση
της λειτουργίας του υπάρχοντος
θεσμικού πλαισίου εξωτερικής
πολιτικής και ασφάλειας της Ε.Ε
και την πλήρη αξιοποίηση των
υφιστάμενων δυνατοτήτων

0 κ Γιώργος Παγουλάτος
είναι καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο γενικός διευθυντής
ΕΛΙΑΜΕΠ
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Η νέα EE που οραματίζεται ο Σολτς
Αποφάσεις πλειοψηφίας χωρίς βέτο διεύρυνση και κοινές προμήθειες όπλων

Για το ορατό μέλλον π Ρωσία του Πούτιν θα προσδιορίζεται ως εχθρός της Ε.Ε τόνισε μεταξύ άλλων ο Γερμανός

καγκελάριος μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα

ΠΡΑΓΑ Μια Ευρωπαϊκή Ενωση
που θα αποφασίζει κατά πλειοψηφία

καταργώντας το δικαίωμα
βέτο σε πολλούς τομείς πολιτικής

οραματίζεται ο Γερμανός
καγκελάριος Σολτς όπως περιέγραψε

σε ομιλία του χθες σε ένα
από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια

της ηπείρου το Πανεπιστήμιο
του Καρόλου στην Πράγα
Για το ορατό μέλλον η Ρωσία

του Πούτιν θα προσδιορίζεται
ως εχθρός της Ευρωπαϊκής

Ενωσης Κάθε διαφωνία ανάμε
σά μας κάθε αδυναμία ο Πούτιν

θα την εκμεταλλευθεί είπε
ο Γερμανός καγκελάριος μιλώντας

ενώπιον φοιτητών Ο Σολτς
τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης
της Ε Ε στα Δυτικά Βαλκάνια
αλλά και στην Ουκρανία στη
Μολδαβία και μελλοντικά και
στη Γεωργία Ομως με κάθε νέο
κράτος-μέλος ο κίνδυνος ότι
ένα κράτος θα εμποδίσει με το
βέτο του όλα τα υπόλοιπα μεγαλώνει

προειδοποίησε Αν
η Ε.Ε δεν μεταρρυθμιστεί θα
είναι σαν να προσκαλεί όλους
όσοι στοιχηματίζουν ενάντια
στην ενωμένη Ευρώπη και θέλουν

να μας στρέψουν τον έναν
ενάντια στον άλλο

Κυρώσεις και δικαιώματα
Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο

η λήψη αποφάσεων
κατά πλειοψηφία μπορεί να ξεκινήσει

από τομείς όπως η επιβολή

κυρώσεων ή τα ζητήματα
ανθρώπινων δικαιωμάτων Επίσης

μπορεί να περιλαμβάνει τη
δυαρχία στην κορυφή κάποιων
διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Εχουμε καταλάβει
πόσο σημαντικό είναι για κάθε
χώρα να έχει τον δικό της επίτροπο

Τίποτα όμως δεν απαγορεύει
να διοικούν δύο επίτροποι

μία γενική διεύθυνση είπε

Προτείνει
οι μεταβιβάσεις πόρων
να συνδέονται
με το κράτος δικαίου και
να διατηρηθεί ζωντανή
η υπόσχεση ειρήνης
στην Ευρώπη
Στο θέμα της δημοκρατίας και
του κράτους δικαίου ο Γερμανός

καγκελάριος υποστήριξε ότι
οι μεταβιβάσεις πόρων πρέπει
να συνδέονται με τη διατήρηση

του κράτους δικαίου επαναφέροντας

στο προσκήνιο τη
σύγκρουση των Βρυξελλών με
χώρες όπως η Ουγγαρία

Στον τομέα της άμυνας ο
Σολτς υποστήριξε ότι πρέπει να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες για

τη δημιουργία του ευρωπαϊκού
σώματος ταχείας επέμβασης
στον πυρήνα του οποίου θα βρίσκεται

η Γερμανία Επίσης σημείωσε

ότι πρέπει να ενταθούν
οι προσπάθειες για κοινές ευρωπαϊκές

προμήθειες οπλικών
συστημάτων ενώ κάλεσε τις χώρες

πέριξ της Γερμανίας Πολωνία

βαλτικές και σκανδιναβικές
χώρες Ολλανδία Τσεχία Σλοβακία

να συμμετάσχουν στη
δημιουργία κοινού συστήματος
αεράμυνας

Ο Γερμανός καγκελάριος
αναφέρθηκε στη συμβολή της
ενωμένης Ευρώπης στη διατήρηση

της ειρήνης στην ευρωπαϊκή

ήπειρο και χαρακτήρισε
την οικονομική και στρατιωτική

υποστήριξη του Κιέβου ως
το νέο ευρωπαϊκό ειρηνευτικό
σχέδιο Σήμερα είναι στο χέρι
μας να διατηρήσουμε ζωντα¬

νή την υπόσχεση της ειρήνης
επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή

Ενωση να διασφαλίσει την
ανεξαρτησία και τη σταθερότη
τά της απέναντι σε εξωτερικές
προκλήσεις Αυτή είναι η νέα
ευρωπαϊκή ειρηνευτική αποστολή

σημείωσε

Μείωση χρέους
Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε

επίσης στην ανάγκη
μιας νέας συμφωνίας για τη μείωση

του υψηλού δημόσιου χρέους

πολλών ευρωπαϊκών χωρών
Η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι

δεσμευτική να διευκολύνει
την ανάπτυξη και να μπορεί να
γίνει αποδεκτή πολιτικά Την
ίδια στιγμή πρέπει να επιτρέψει
σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε
να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες

τους μέσω επενδύσεων
REUTERS sz
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