Βρυξέλλες, 21 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ (UEF)
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (UEF) χαιρετίζει το γεγονός ότι μετά από τέσσερις ημέρες
εντατικών και πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων, οι εθνικές κυβερνήσεις συμφώνησαν στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα για την έναρξη του νέου ταμείου «Ευρωπαϊκής Ένωσης της
επόμενης γενιάς», όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο Sandro Gozi, πρόεδρος της UEF και Ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι "το Ταμείο διατηρεί τον
φιλόδοξο στόχο του, συνοδευόμενο από καινοτόμο χρηματοδότηση που έγινε δυνατή χάρη σε ένα
κοινό χρέος, μια νέα προσέγγιση η οποία επιτρέπει την παροχή συγκεκριμένων απαντήσεων σε αυτήν
την πολύ σοβαρή κρίση που διανύει η Ευρώπη , ενώ προσανατολίζει την ανάκαμψη προς ένα
φιλόδοξο σχέδιο οικολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας ».
Και συνεχίζει τονίζοντας ότι, « το κρίσιμο ζήτημα των ιδίων πόρων βρίσκεται επίσης στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και ως UEF ζητούμε ένα σαφέστερο και αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα για την
εφαρμογή τους. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία διατηρεί κάποια « σκοτεινά σημεία» που πρέπει να
διευκρινιστούν. Ειδικότερα το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση
με τις ενδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις προτάσεις της Επιτροπής, σχετικά κυρίως με τη
μείωση των προγραμμάτων για την υγεία, την έρευνα, την εξωτερική δράση και τη μετανάστευση,
στρατηγικές πολιτικές που θυσιάστηκαν για βωμός της «αυστηρότητας» των «λιτών» χωρών.
Επιπλέον, τα κράτη αυτά πέτυχαν σημαντικές «εκπτώσεις» στην συμμετοχή τους στο δημοσιονομικό
πλαίσιο, πρακτική που ήταν τόσο αγαπητή στην Margaret Thatcher (που την εγκαινίασε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση) και που είναι πραγματικά ενδεικτική της διακυβερνητικής και εγωιστικής
προσέγγισης. Για τα επόμενα βήματα, στηρίζουμε τις ελπίδες μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
θα πρέπει να ενισχύσει τη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίσει
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, πέρα από το επείγον της σημερνής κρίσης, να λειτουργεί και να
ενεργεί αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η χαλάρωση των
προϋποθέσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου είναι ένα σοβαρό ζήτημα, μια πραγματική
« πληγή» για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, σαν Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές, καλούμε την
Επιτροπή και τη Γερμανική Προεδρία να παρουσιάσουν το επόμενο διάστημα και να συζητήσουν μια
συγκεκριμένη και αποτελεσματική πρόταση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα".
Και συνεχίζει ο Sandro Gozi, «όπως επέδειξαν για άλλη μια φορά
τα κρίσιμα ζητήματα που
προέκυψαν κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, ο πραγματικός « κόμβος » που πρέπει να
επιλυθεί, είναι ότι το σύστημα της λήψης των αποφάσεων που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που είναι εντελώς ανεπαρκές. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι μια κοινότητα αξιών και
πεπρωμένου για όλους τους πολίτες της και εάν θέλει να είναι παρούσα και να γίνεται σεβαστή στον
κόσμο, δεν μπορεί να παραμείνει αιχμάλωτος διακυβερνητικών μηχανισμών που προσπαθούν να την
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περιορίσουν σε ένα σύνολο εθνών-κρατών. Για όσο διάστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διαθέτει
δημοσιονομική αυτονομία με δυνατότητα άμεσης δράσης, το δικαίωμα αρνησικυρίας κάθε κράτους
μέλους καθώς και η προτεραιότητα που τα κράτη μέλη δίνουν στις διαπραγματεύσεις για τα δικά
τους συμφέροντα και όχι για το κοινό συμφέρον, δεν θα μπορέσει να εξαλειφθεί, ούτε καν de facto,
προτού να είναι de jure ».
"Τώρα είναι λοιπόν η κατάλληλη χρονική στιγμή για να ξεκινήσουμε την διαδικασία αλλαγής των
Συνθηκών και να υποστηρίξουμε σταθερά τις πολιτικο-θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν,
πρώτα απ 'όλα, να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δημοσιονομική αρμοδιότητα και στη συνέχεια να
δεσμευτούμε σε μια πορείας προς την πολιτική ένωση μέσω μιας βαθιάς μεταρρύθμισης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να μας σταματήσουν εκείνοι που δεν είναι ακόμα έτοιμοι για να
συμμεριστούν το νέο όραμα της Ευρώπης. Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση θα πρέπει να
προσανατολίζουμε τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που ελπίζουμε να δούμε να ξεκινά το
συντομότερο δυνατό ».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (UEF) είναι μια πανευρωπαϊκή, μη-κυβερνητική, μηκομματική πολιτική οργάνωση, αφιερωμένη στην προώθηση της πολιτικής ενότητας της
Ευρώπης. Για πάνω από 70 χρόνια η UEF υπήρξε η κύρια φωνή για την προώθηση της
Ευρωπαϊκής ενότητας και αγωνίστηκε για κάθε μία από τις καίριες κατακτήσεις που
οδήγησαν στην δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, κατόπιν, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σήμερα η UEF δεσμεύεται να προωθήσει την ιδέα μιας ισχυρής, δημοκρατικής και
ομόσπονδης Ένωσης με ουσιαστικές εξουσίες και επαρκείς πόρους που θα της δίνουν την
δυνατότητα να δρα αποτελεσματικά στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η UEF συνεργάζεται με
την ομάδα Spinelli (Spinelli Group) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ διαθέτει πάνω από
30.000 μέλη με 25 εθνικά τμήματα και 400 τοπικές ομάδες, που συντονίζονται από την
Ευρωπαϊκή γραμματεία που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Διαθέτει επίσης και Οργάνωση νέων με
13.000 μέλη – οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές (Young European Federalists).
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