Για μια κυρίαρχη και δημοκρατική ομοσπονδιακή Ευρώπη
Σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας, οι κοινωνίες, προκειμένου να αποφύγουν μια μη
αναστρέψιμη κρίση, πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τους θεσμούς τους ώστε
να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις των καιρών. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου,
η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφερε με τη δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης, να κάνει το
πρώτο σημαντικό βήμα για να προσαρμόσει τους θεσμούς της. Δεν μπόρεσε όμως να
συμφωνήσει σε μια πραγματική δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική για το ευρώ.
Αργότερα, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ενίσχυσε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, αλλά απέτυχε και πάλι να δημιουργήσει μια ισχυρή οικονομική και πολιτική
ένωση για την ολοκλήρωση του ευρώ.

Τούτο είχε ως συνέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καταφέρει να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στις πρώτες μείζονες προκλήσεις και κρίσεις του ΧΧΙ αιώνα, όπως η
οικονομική κρίση του 2008, η μεταναστευτική –προσφυγική κρίση του 2015-2016, η άνοδος
του λαϊκισμού, και το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην
ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κυβερνήσεων και κυρίως στη σημερινή υπερβολική
συγκέντρωση εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου λόγω των εθνικών βέτο δεν
μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, με αποτέλεσμα τη χρόνια αδυναμία ανάπτυξης μιας
κοινής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ ικανής να προάγει τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα
της Ευρώπης.
Σήμερα, ωστόσο, ζούμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Αντιμέτωπη με μια άνευ
προηγουμένου πρόκληση σε θέματα δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας και με την
κατάρρευση των οικονομιών της, η Ευρώπη αντέδρασε με ενότητα και αποφασιστικότητα,
δείχνοντας τον δρόμο για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: έθεσε τα θεμέλια,
ξεκινώντας από την πρωτόγνωρη κοινή στρατηγική εμβολιασμού για μια Ευρώπη της
Υγείας και εγκρίνοντας το πρωτοφανές σχέδιο ανάκαμψης που θα χρηματοδοτείται από
κοινό δανεισμό και θα εξοφλείται από τους νέους ευρωπαϊκούς φόρους που επιβάλλονται
στους ψηφιακούς και χρηματοοικονομικούς γίγαντες και στις βιομηχανίες που ρυπαίνουν.
Αυτό το ομοσπονδιακό σχέδιο είναι ένα μεγάλο άλμα προς τη δημιουργία μιας οικονομικής
και φορολογικής Ένωσης ικανής να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και ως εκ τούτου πρέπει να εδραιωθεί.
Τώρα, ως Ευρωπαίοι πολίτες, προσμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη της Διάσκεψης
για το μέλλον της Ευρώπης, μια εκδήλωση που έχει στόχο να φέρει κοντά πολίτες,
κορυφαίους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, συνδικάτα και
εκπροσώπους εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να συζητήσουν
και να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσαρμοστούν τα θεσμικά μας όργανα
ώστε να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση της Ομοσπονδιακής Ευρώπης. Θεωρούμε ότι οι
προσπάθειες τους πρέπει να διέπονται από την σαφή συνειδητοποίηση ότι οι θεμελιώδεις
αποφάσεις για τον κοινό δανεισμό και τη φορολογία δεν μπορούν να παραμείνουν επ’
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αόριστο στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά πρέπει να λαμβάνονται με
αποτελεσματικό, διαφανή και δημοκρατικό τρόπο.

Σήμερα, επομένως, χρειαζόμαστε και θέλουμε μια ισχυρή, νόμιμη και κατάλληλα
χρηματοδοτούμενη πολιτική Ένωση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες
διακρατικές προκλήσεις της εποχής μας, ενεργώντας αποφασιστικά σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων πολιτικής, από την κλιματική αλλαγή, τις αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, την
υγεία και τη μετανάστευση έως τις εξωτερικές υποθέσεις και την άμυνα. Επιπλέον, ζητάμε
μια ισχυρότερη πανευρωπαϊκή δημοκρατία, πραγματικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και
κινήματα και πραγματικές πανευρωπαϊκές εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές, με τη
δημιουργία πανευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας και διακρατικών εκλογικών καταλόγων
στους οποίους επικεφαλής θα είναι οι υποψήφιοι για την προεδρία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Αγωνιζόμαστε για μια Ένωση που να είναι, ταυτόχρονα, μια κοινότητα πεπρωμένων και
αξιών, και ένα πρότυπο για τον νέο κόσμο που τώρα διαμορφώνεται - ένα παράδειγμα του
πώς οι χώρες μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά, να αναπτύξουν διασυνοριακή και
κοινωνική αλληλεγγύη και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος
δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον μας βρίσκεται σε μια Δημοκρατική και Κυρίαρχη
Ευρώπη. Και τώρα είναι η ώρα για να την οικοδομήσουμε : ή τώρα ή ποτέ. Ας μην χάσουμε
αυτήν τη μοναδική ευκαιρία!
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