Εσρωεκλογές 2019: Η νέα ηασηόηηηα ηης Ένωζης σπό διαμόρθωζη
Δλφςεη ησλ Δπξσεθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ, ε Δπξσπατθή Έλσζε αληηκεησπίδεη πνιχπιεπξεο
πξνθιήζεηο, θπξίσο ζηε δηάθξηζε κεηαμχ εζληθνχ θαη ππεξεζληθνχ επηπέδνπ θαηά ηε δηαδηθαζία
ιήςεσο απνθάζεσλ1 (Every CRS Report, 2018).
Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο απνηειεί ε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ2 (FLOW MONITORING
EUROPE, 2019), πνπ θαηέθπγαλ ζηα επξσπατθά εδάθε δηα ζαιάζζεο3 (Jean Quatremer, 2019)
(90%) είηε ιφγσ πνιέκνπ4 (UNICEF, 2016) (πξφζθπγεο) είηε ιφγσ δπζκελνχο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο (κεηαλάζηεο5) (BBC, 2019). Οη θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζήο6 (Needham, 2018) ηνπο
είλαη ε Σπξία, ην Ιξάθ, ην Αθγαληζηάλ, θαη ε λφηηα Αθξηθή. Η Διιάδα θαη ε Ιηαιία ππνδέρνληαη
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (75%), ελψ ε Ιζπαλία έρεη ζεκεηψζεη κεγάιε αχμεζε ηε ηειεπηαία
δηεηία (22%), γεγνλφο πνπ δξα αλαζηαιηηθά ζηηο εζληθέο ηνπο νηθνλνκίεο7 (Rafenberg, 2018).
Σηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη ην δήηεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο εγείξνληαο αλεζπρίεο ζηελ ΔΔ.
Σχκθσλα κε ηελ Europol8 (CNN Greece, 2016), απφ ην 2015 σο ην 2017 έγηλαλ 50
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα απφ δξάζηεο ππνζηεξηθηέο ηνπ Ιζιακηθνχ
Κξάηνπο. Κχξηνη ζηφρνη ησλ επηζέζεσλ ήηαλ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Ιζπαλία, ε Σνπεδία, ε
Γαιιία, ε Φηλιαλδία θαη ε Γεξκαλία, απαξηζκψληαο ζπλνιηθά 347 λεθξνχο θαη 705
ζπιιεθζέληεο9 (Europarl, 2018). Οη ελ ιφγσ επηζέζεηο έγηλαλ απφ κεκνλσκέλα άηνκα θαη φρη
απφ ηξνκνθξαηηθά δίθηπα απνζθνπψληαο ζηε καδηθή θαηαζηξνθή θαη φρη ζε αηνκηθέο απψιεηεο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνηξνπή κειινληηθψλ επηζέζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη
απζηεξφηεξνο δηαζπλνξηαθφο έιεγρνο θαη εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ
κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ελψ ζπλάκα γηα ηελ επίηεπμε πεξηζζφηεξεο ζηαζεξφηεηαο
θαη αζθάιεηαο ζπδεηείηαη ε δεκηνπξγία Δπξσζηξαηνχ10 (European Parliament Research
Service, 2018).
Ταπηφρξνλα, ην 2017 πάλσ απφ 5 εθαηνκκχξηα αξρεία δεδνκέλσλ ράλνληαλ ή θιέβνληαλ
θαζεκεξηλά σο απνηέιεζκα ησλ 4000 επηζέζεσλ κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Με ηελ ηαρέσο
εμειηζζφκελε ςεθηνπνίεζε θαη ηηο επεξρφκελεο Δπξσεθινγέο, ην ΔΚ θηλδπλεχεη λα γίλεη ζηφρνο
θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη δηάδνζεο ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ δεκφζην ρψξν11 (EU Cybersecurity
Agency, 2018).
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Δπηπξφζζεηα, ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ
ησλ θξαηψλ-κειψλ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ ΔΔ12 (EUROBAROMETER, 2013).
.
Σπγθεθξηκέλα, ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ Διιάδα (36,6%), ζηελ
Ιζπαλία (34,1%) θαη ζηελ Ιηαιία (31,6%), ελψ αληίζηνηρα ηα ρακειφηεξα ζηελ Τζερία (4,9%),
ζηε Γεξκαλία (6,1%) θαη ζηελ Οιιαλδία (6,9%)13 (EUROSTAT, 2019), ππνγξακκίδνληαο ηηο
δχν πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ηαρχηεηεο κεηαμχ Βνξξά-Νφηνπ, πνπ επεξεάδνπλ ην βηνηηθφ
επίπεδν ησλ πνιηηψλ θαη ην ζπλνιηθφ δεκνγξαθηθφ ηνπο απνηχπσκα.
Ωο θχξηνο ζηφρνο, ινηπφλ, ηεο ΔΔ ηίζεηαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ
ηνπ νξγαληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΔΣΑ) θαη ε άκβιπλζε ηεο
νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο κέζσ ησλ ππνβαιιφκελσλ απφ ηα θξάηε-κέιε Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ
Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) θαη εμεηαδφκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή14 (EUROPA, 2019).
Σην ίδην πιαίζην, ν επνπηηθφο ζπληνληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο απνζθνπεί
ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία ησλ
απνηακηεχζεσλ, ζηελ αχμεζε θξαηηθψλ εγγπήζεσλ γηα ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ζηε
ζπλνιηθή δηαηήξεζε ξνήο πηζηψζεσλ κε πξνζηηνχο φξνπο. Γηα ηελ εμάιεηςε εληάζεσλ ζηηο
αγνξέο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ηεο Δπξσδψλεο, ε ΔΔ δεκηνχξγεζε ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ
Σηαζεξφηεηαο (ΔΜΣ) κέζσ ηνπ νπνίνπ ζέζπηζε λένπο θαλφλεο, εμαιείθνληαο ηελ
δεκνζηνλνκηθή αζηάζεηα ελψ κε ην Σχκθσλν Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΣΑ) απνζθνπεί
ζηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ρξεψλ θαη ειιεηκκάησλ.
Θεκέιην αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο απνηειεί ε έληαμε θαη παξακνλή
ησλ λέσλ ζηελ αγνξά. Δηδηθφηεξα, πεξηζζφηεξνη απφ 3,3 εθαηνκκχξηα λένη (ειηθίαο 15-24 εηψλ)
είλαη άλεξγνη ην 2019 ζηελ ΔΔ ελψ αληίζηνηρα ην 2018 δελ κεηείραλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ
θαηάξηηζε (NEET) 5,5 εθαηνκκχξηα λένη15 (EUROPA, 2019). Γεληθά ηα επίπεδα απαζρφιεζεο
ησλ λέσλ θαη ηεο αλεξγίαο επεξεάδνληαη απφ ηε καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε16 (EUROPA,
2017), ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ηελ πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ησλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο λα πξνζθέξνπλ πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζε λένπο. Τν
πξφγξακκα «Δπέλδπζε ζηε λενιαία ηεο Δπξψπεο»17 (EUROPA, 2017), κηα δηαθξαηηθή
δέζκεπζε πξνζθνξάο πςειήο πνηφηεηαο εξγαζίαο ζε λένπο θάησ 25 εηψλ, ηνπ «Δπξσπατθνχ
Σψκαηνο Αιιειεγγχεο» ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο θαη ζηελ
δεκηνπξγία επθαηξηψλ εζεινληηθήο πξνζθνξάο ή εξγαζίαο ζε πξνγξάκκαηα18 (EUROPA, 2017).
Ωζηφζν, ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Δπξσζθεπηηθηζκνχ19
(EveryCRSReport, 2018), ππφ ηε κνξθή ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο εθάζηνηε
εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηψλ-κειψλ, σζψληαο ηνπο πνιίηεο ζηελ πηνζέηεζε αθξαίσλ
πεπνηζήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε θχζε ηεο Έλσζεο20 (Wright, 2016). Η ηάζε ακθηζβήηεζεο ηνπ
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επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο απνηππψλεη ηελ επηζπκία αχμεζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ
κειψλ ηεο, αθφκε θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΔ. Αλαιπηηθφηεξα, σο ην 2016, ζρεδφλ ην 50% ηνπ
εθινγηθνχ ζψκαηνο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο είρε παξνπζηάζεη
επξσζθεπηηθηζηηθέο ηάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ε έξεπλα ηνπ Pew Research Centre21 (Stokes, 2016)
ην ίδην έηνο, απνθάιπςε κηα κείσζε ππνζηήξημεο πξνο ηελ Έλσζε ζε 7 ρψξεο. Σε απηέο,
ζπγθαηαιέγνληαη ε Ιηαιία, ε Σνπεδία, ε Οιιαλδία, ε Οπγγαξία θαη ε Ιζπαλία, κε ηα
κεγαιχηεξα πνζνζηά ακθηζβήηεζεο λα παξνπζηάδνληαη ζηε Γαιιία κε 60% θαη ζηελ Διιάδα
κε 71%. Τα αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε θαζψο
θαη ηηο απμεκέλεο πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζπληέιεζαλ ζηελ άλνδν ηεο
αθξνδεμηάο22 (Vasilopoulou, 2009).
Η ίδηα σο ηδενινγία εδξάδεηαη ζην ζσβηληζκφ, δειαδή ζηελ πξνάζπηζε απζηεξά εζληθψλ
ζπκθεξφλησλ θαη ζηελ ηφλσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ, αληηζηεθφκελε ζηελ
πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ηεο Έλσζεο θαηά ηε ιήςε ππεξεζληθψλ απνθάζεσλ.Οη επηθεθαιήο
ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεηαθά ηα πξνβιήκαηα ηεο Έλσζεο εγείξνληαο
ην παηξησηηθφ θξφλεκα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο πξνο αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπο ζηηο
εθινγέο23 (Werts, 2012). Τα πεξηζζφηεξα, σζηφζν, επξσπατθά θφκκαηα- αζρέησο πνιηηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ- απνθεχγνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ αλνηρηά ππέξ ή θαηά ηεο Έλσζεο,
πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζνπλ ςεθνθφξνπο. Οη επξσζθεπηηθηζηέο ππνζηεξίδνπλ πνιηηηθά
θφκκαηα κε αθξαίεο απνζρηζηηθέο ηάζεηο2425 εληφο ηεο Έλσζεο, πέξαλ ηεο παξαδνζηαθά
κεηξηνπαζνχο πνιηηηθήο επξσπατθήο θαηεχζπλζεο. Τελ πην απηή έθθαλζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ζπληζηά ην Brexit, πνπ έρεη δηράζεη φρη κφλν ηε Μεγάιε Βξεηαλία αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ
επξσπατθψλ θξαηψλ, ζέηνληαο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα έθβαζήο ηνπ.
Η έιιεηςε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ Έλσζε
απνηππψλεηαη θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ, πνπ απαξηίδεηαη απφ 751
επξσβνπιεπηέο. Η αληζφηεηα ζηελ εθπξνζψπεζε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ζέηεη πιεζψξα αλεζπρηψλ
ζηνπο επξσπαίνπο ςεθνθφξνπο ελ φςεη ησλ επξσεθινγψλ. Δίλαη γεγνλφο φηη νη έδξεο εληφο ηεο
ΔΔ θαηαλέκνληαη θαηά αλαινγία πιεζπζκνχ θάζε θξάηνπο- κέινπο26. Δηδηθφηεξα, ε Γεξκάληα
απαξηίδεηαη απφ 81.197.537 θάηνηθνπο, θαηαιακβάλνληαο 96 ζέζεηο ζην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην27, ελψ ε Μάιηα, θξάηνο κηθξφηεξεο πιεζπζκηαθήο έθηαζεο 429.344 θάηνηθσλ,
εθπξνζσπείηαη απφ 6 επξσβνπιεπηέο. Η δηαπηζησκέλε δεκνγξαθηθή δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ
ρσξψλ αθνινπζείηαη απφ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, κε εμαίξεζε
ην Λνπμεκβνχξγν, φληαο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο. Παξάιιεια,
άμην αλαθνξάο είλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιινπλ ηα θξάηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ γηα ηελ
21

Pew Research Centre. (2016). Brexit Vote highlighted UK’s discontent with EU, but other European countries are
grumbling too. Available here
22
Sofia Vasilopoulou. (2009). Varieties of Euroscepticism: The Case of the European
Extreme Right. Available here
23
Han Werts, Peer Scheepers, Marcel Lubbers. (2012). Euro-scepticism and radical rightwing voting in Europe,
2002-2008: Social cleavages, socio-political attitudes and contextual characteristics determining voting for the
radical right. Available here.
24
Paul Hainsworth (2008). The extreme right in Western Europe. Publishing: Abingdon
Routledge.
25
Cas Mudde (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Publishing: Cambridge
University Press
26
EUROPA. (2019) Όιεο νη ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ ιίγα ιφγηα.Available here.
27
EUROPA. (2019) Αλαδήηεζε Δπξσβνπιεπηψλ αλά ρψξα.Available here

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ςεθηζκάησλ. Χψξεο φπσο ε Ιηαιία, πνπ έρεη
ζπλεηζθέξεη ζηελ Έλσζε ην ρξεκαηηθφ πνζφ 12 δηο επξψ, θαηέρνπλ αμηνζεκείσην αξηζκφ
εδξψλ, αληηζέησο, ε Σινβελία θαηαιακβάλεη 8 έδξεο έρνληαο πξνζθέξεη 293 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μηα ελδερφκελε έμνδνο ηεο Αγγιίαο απφ ηνλ ζεζκφ, ζα ζέζεη ζε δηαζεζηκφηεηα 27 έδξεο, πνπ ζα
δηαηεζνχλ ζε θξάηε άληζα εθπξνζσπνχκελα.
Μία επηπιένλ πξφθιεζε γηα ην ζεζκφ είλαη ε απνρή ησλ ςεθνθφξσλ θαηά ηηο εθινγέο, ε νπνία
αλέξρεηαη ζην 60%. Η πνιηηηθή απντδενινγηθνπνίεζε θαη ε ιεηηνπξγεία ησλ θνκκάησλ κε
γλψκνλα ην θέξδνο, πξνθαιεί ηελ απνγνήηεπζε ησλ πνιηηψλ εληζρχνληαο ην δεκνθξαηηθφ
έιιεηκκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αζθνχκελν νηθνλνκηθφ έιεγρν απφ κε εθιεγκέλνπο ηξαπεδίηεο
φπσο ην ΓΝΤ θαη ηνλ ΠΟΔ.
Παξά ηηο δηαθαηλφκελεο πξνθιήζεηο ε ΔΔ αθνινπζεί πξννδεπηηθή πνξεία ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σηα πιαίζηα απηά έρεη δηακνξθσζεί
ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο
επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Οη επελδχζεηο ζε πξάζηλεο ηερλνινγίεο πξνθξίλνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ
εθπνκπψλ αεξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλαλεψζηκεο πεγέο θαηά 20%, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε ελεξγεηαθή
απφδνζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ρξήζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα
επίπεδα28 (EUROPA, 2019). Δπίζεο, ε Έλσζε πξνσζεί δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή, δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάξηηζε ηφζν ηεο ΣχκβαζεοΠιαηζίνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC) φζν θαη ηνπ
Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη, πην πξφζθαηα, ηεο Σπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ.
Γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ν Δπξσπατθφο Χάξηεο Θεκειησδψλ
Γηθαησκάησλ ζπγθεληξψλεη φια ηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε έγγξαθα
θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηα
εθάζηνηε εζληθά δηθαζηήξηα, απνθάζεηο. Ο Χάξηεο πεξηιακβάλεη εμίζνπ ηελ πξνζηαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη βην-εζηθά πξφηππα29 (EUROPA, 2019). Τέινο, ε ΔΔ παξέρεη
ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο επίξξσζε ηεο επηζηεκνληθήο βηνκεραληθήο θαηλνηνκίαο ζε βαζηθέο
ηερλνινγίεο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε κεηαηξνπή ησλ ηερλνινγηθψλ
θαηλνηνκηψλ ζε βηψζηκα πξντφληα κε πξαγκαηηθέο εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο, κέζσ δηκεξψλ
ζπκπξάμεσλ ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ. Σπλνςίδνληαο, εμαηηίαο ησλ πθηζηάκελσλ
εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ πξνθιήζεσλ ηεο ΔΔ, ν κειινληηθφο ηεο ραξαθηήξαο ακθηζβεηείηαη
αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλή εκβάζπλζή ηεο30 (EUROPA, 2019).
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