φλέγοντα ζητήματα για ιστορικές
ευρωπαϊκές εκλογές .
Οι πολίτες κατακτούν την Ευρώπη
Για μια πραγματική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης!
Το τωρινό σύστημα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης δεν είναι δημοκρατικό και
τώρα βλέπουμε που μπορούν να οδηγούν μη δημοκρατικά συστήματα μια ήπειρο: απώλεια
της ανεξαρτησίας, αποσταθεροποίηση των εξωτερικών σχέσεων και πόλεμο. Εξαιτίας της
κρίσης που μαστίζει την Ευρώπη από το 2009, η Ε.Ε. βρίσκεται στα πρόθυρα της
κατάρρευσης και έχει την επιλογή να βρεθεί υπό τον έλεγχο είτε ξένων δυνάμεων, είτε
εξτρεμιστικών δυνάμεων. Είναι καιρός, οι Ευρωπαίοι να πάρουν τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού
πλοίου, για χάρη της επιστροφής της ηπείρου στην ειρήνη, στην ευημερία, στην ανεξαρτησία
και στην θετική παγκόσμια επιρροή.
Οι προσεχείς Ευρωπαϊκές εκλογές παρέχουν την ευκαιρία για εμάς, τους πολίτες και για σας
τα πολιτικά κόμματα που διεξάγετε προεκλογική εκστρατεία, να επαναφέρουμε την Ευρώπη
στο σωστό δρόμο. Αυτές δεν είναι απλά οποιεσδήποτε εκλογές. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα
ιστορικό σταυροδρόμι και συνεπώς έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Υπό τις παρούσες
συνθήκες, τα πολιτικά κόμματα «υπέρ της Ευρώπης» και «υπέρ της δημοκρατίας» που
συμμετέχουν στις εκλογές δεν μπορούν απλώς να «ψιθυρίζουν» τα συνήθη θέματά τους:
πρέπει να είναι σαφή για τις θέσεις τους σχετικά με ορισμένα φλέγοντα ζητήματα, να
δεσμευτούν να μετατρέψουν αυτές τις θέσεις σε πολιτικές διαμάχες, και να βρουν τα μέσα
για να αυξηθεί η ικανότητα επιρροής τους όταν εκλεγούν. Χάρη σε σαφείς πολιτικές
δεσμεύσεις σχετικά με βασικά θέματα οι επερχόμενες εκλογές και τα κόμματα που
συμμετέχουν σε αυτές μπορούν να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες να πάρουν επιτέλους
τον έλεγχο της πορείας τους.
Για να θέσουν τις πραγματικές ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης σε αυτή την
εκστρατεία, το περιοδικό Newropeans με την στήριξη του Newropeans, της Association des
Amis de Franck Biancheri, LEAP, IRPA και FEFAP έχει συγκεντρώσει τα πιο επείγοντα
θέματα για την απαραίτητη δημόσια συζήτηση και έχει διατυπώσει για κάθε θέμα ερωτήσεις
προς τα κόμματα που συμμετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία. Το περιοδικό θα
δημοσιεύσει όλες τις απαντήσεις ως εργαλείο για τους Ευρωπαίους πολίτες και καλεί όλες τις
δυνάμεις που έχουν τις ίδιες ανησυχίες να αγωνιστούν μαζί για αυτό το πρόγραμμα έκτακτης
ανάγκης.
Αυτό το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή μας Franck Biancheri, ο οποίος έχει
αγωνιστεί για 30 χρόνια ώστε να δώσει βήμα στους ευρωπαίους πολίτες. Έχει δημιουργήσει
το Δημοκρατικό Μαραθώνιο και έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες συνέδρια με σκοπό να
θέσει τα πραγματικά ζητήματα για το μέλλον της Ευρώπης. Το περιοδικό Newropeans, το
πρώτο διευρωπαϊκό πολιτικό περιοδικό στο διαδίκτυο, έχει διαδραματίσει έναν ζωτικής
σημασίας ρόλο σε αυτό και χρησιμοποιεί αυτό το έργο ως έναυσμα για την «Πραγματική
Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης» για να σώσει το μέλλον των Ευρωπαίων.

Διεθνείς πολιτικές της ΕΕ υπό δημοκρατικό έλεγχο: η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων
– Ουκρανία – Η Ατλαντική Συμμαχία ( NATO )

I. Η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων
Η δημοκρατία σε κίνδυνο.
Η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων στοχεύει στο να εξαλείψει το τωρινό
μας κυβερνητικό και νομικό σύστημα. Δεν στοχεύει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των
ευρωπαίων πολιτών αλλά εκείνα των μειζόνων παγκόσμιων οικονομικών και χρηματικών
παικτών. Ωθείται από τον Obama ο οποίος αγωνίζεται να αποκτήσει εκ νέου την ταχεία
εξουσία (δηλ. η βουλή μπορεί μόνο να εγκρίνει ή όχι όλη τη συμφωνία) 1,επειδή η πολιτική
στήριξή του στη χώρα του είναι πολύ χαμηλή και εξαιτίας της απεγνωσμένης οικονομικής
κατάστασης των Η.Π.Α.. Ωθείται από την επιτροπή της Ε.Ε. η οποία έχει εξελιχτεί σε
μηχάνημα απελευθέρωσης, ενάντια των συμφερόντων των ευρωπαίων. Η διατλαντική
συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων διαπραγματεύεται από άτομα που δεν εκλέγονται, που
δεν είναι υπό κανενός είδους πολιτικού και δημοκρατικού ελέγχου και που απολαμβάνουν
ισόβια ασυλία για πράξεις που τελούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.2
Οι συνομιλίες της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων λαμβάνουν χώρα
μυστικά χωρίς να ελέγχονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ( το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ), το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τους Ευρωπαίους πολίτες. Το κείμενο της σύμβασης θα
δημοσιευτεί μόνο αφού υπογραφτεί και δεν επανεξετάζεται.3
Η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων θα εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό την
κυριαρχία της Ευρώπης και των Ευρωπαϊκών κρατών μελών. Θα επιτρέψει σε ιδιωτικές
εταιρίες να εγείρουν αγωγές ενάντια Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αν οι νόμοι και οι
κανονισμοί τους εμποδίζουν το βέλτιστο κέρδος αυτών των εταιριών. Διαπραγματεύεται παρά
τις συγκρουόμενες διατλαντικές σχέσεις σε πολλούς τομείς: ασφάλεια τροφίμων, Γενετικά
Τροποποιημένοι Οργανισμοί, κατασκοπευτικά προγράμματα της Υπηρεσίας Εθνικής
Ασφαλείας των ΗΠΑ, γεωργία, πολιτισμός…4
Στην Ευρώπη η αντίσταση ενάντια στην Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων
αυξάνεται και οργανώνεται. Αν η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων δεν γίνει
δεκτή από τα εθνικά κοινοβούλια ή από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αυτό πιθανώς θα
δημιουργήσει ισχυρές διπλωματικές εντάσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και των
Η.Π.Α..5

 Θα συμμετέχεις σε Ευρωπαϊκό Συνασπισμό κατά της Διατλαντικής
Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων αν κληθείς;
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ΙΙ. Η κρίση στην Ουκρανία - Ανεξαρτησία σε κίνδυνο
Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση στον παλιό κόσμο, στον οποίο τα
ευρωπαϊκά κράτη μάχονταν μεταξύ τους μέσω διπλωματίας και πολέμου. Σήμερα, 100
χρόνια μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, βιώνουμε μια κατάσταση, όπου
αυτός ο παλιός κόσμος έρχεται ξανά στην πραγματικότητα. Η τωρινή ΕΕ δεν έχει μια ισχυρή
πολιτική ηγεσία και έτσι κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από συμφέροντα των Η.Π.Α. Το
ευρωπαϊκό εργαστήριο Πολιτικής πρόβλεψης (LEAP) ονόμασε την Ουκρανική κρίση
«αντίδραση των Η.Π.Α για επιβίωση: να προκαλέσει ένα ψυχρό πόλεμο για να διευκολύνει
την προσάρτηση της Ευρώπης» και εξηγεί «Η ομάδα μας πιστεύει πως ο σκοπός αυτού του
εγχειρήματος δεν είναι κάτι άλλο παρά μια προσπάθεια προσάρτησης της Ευρώπης ( ειδικά
χάρη στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και
Επενδύσεων, αλλά πιο γενικά γεμίζοντας το ανυπολόγιστο Ευρωπαϊκό πολιτικό κενό και
μέσω της επανατοποθέτησης των Αμερικάνικων στρατευμάτων στο ευρωπαϊκό έδαφος που
λαμβάνει χώρα τώρα) για να εδραιώσει μια ζώνη δολαρίου που είναι υπό πλήρη κατάρρευση,
γνωρίζοντας πως εάν το δολάριο πάψει να είναι το κύριο νόμισμα για το διεθνές εμπόριο, οι
Η.Π.Α θα καταρρεύσουν αμέσως. Λοιπόν, πράγματι συζητάμε για επιβίωση.»6
Σε αυτή την κατάσταση το LEAP διατύπωσε οκτώ στρατηγικές συστάσεις και ζητάει μια
«συνάντηση των αρχηγών των κρατών της Ευρωζώνης για την ευρωπαϊκή ειρήνη και την
ανεξαρτησία».7

 Θα υποστηρίξεις μια σύμβαση των αρχηγών των κρατών της
ευρωζώνης για την Ευρωπαϊκή ειρήνη και ανεξαρτησία;

6

http://www.newropeans-magazine.info/US-reaction-for-survival-trigger-a-cold-war-to-make-it-easier-to-annexEurope_a86.html
7
http://www.newropeans-magazine.info/Ukrainian-crisis-Eight-strategic-recommendations_a89.html

Διεθνείς πολιτικές της ΕΕ υπό δημοκρατικό έλεγχο: η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου
και Επενδύσεων – Ουκρανία – Η Ατλαντική Συμμαχία ( NATO )

III. NATO - Η ειρήνη κινδυνεύει
Η Ευρώπη είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ειρήνης και συνεπώς είναι το έργο και η
υποχρέωση της Ευρώπης να λειτουργεί ειρηνικά στην παγκόσμια σκηνή. Το NATO είναι
λείψανο του παλιού κόσμου, που εμφανίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν
υπάρχει πλέον σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι δυνάμεις του
NATO τοποθετούνται ενάντια της Ρωσίας στο Ευρωπαϊκό μας έδαφος. Μια κατάσταση, που
θα μπορούσε να λυθεί στην ήπειρο μέσω συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, αλλά
αντιθέτως απειλεί να φέρει τον πόλεμο στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Αυτό επηρεάζει επίσης την αρχή της Ευρωπαϊκής ακεραιότητας. Στην Ε.Ε. το κάθε κράτος
μέλος ασφαλώς θα υπερασπιστεί από άλλα κράτη μέλη, εάν βρεθεί υπό την απειλή κάθε
είδους εξωτερικής επίθεσης. Αλλά η Ευρώπη δεν έχει κοινή άμυνα, λοιπόν το περιοδικό
Newropeans έχει αγωνιστεί στα πλαίσια του προγράμματός του για την δημιουργία μιας
Ευρωπαϊκής άμυνας.
Τώρα με την κρίση στην Ουκρανία βλέπουμε κράτη μέλη να διαπραγματεύονται σε διμερή
βάση με τις Η.Π.Α και το NATO την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων.

 Είσαι υπέρ της απόσυρσης όλων των μη ευρωπαϊκών ένοπλων
δυνάμεων από το Ευρωπαϊκό έδαφος και ειδικά της απόσυρσης
Αμερικάνικων πυρηνικών όπλων;
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ΙV. Εξουδετέρωση ή τοποθέτηση της
Εξωτερικής Δράσης υπό πολιτικό έλεγχο

Ευρωπαϊκής

Υπηρεσίας

Η Ευρωπαϊκή υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Ashton, είναι υπεύθυνοι για την
έναρξη της κλιμάκωσης στην Ουκρανία. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πολιτικής
Πρόβλεψης (LEAP) γράφει στη δεύτερη του στρατηγική πρόταση: « Για να πραγματοποιηθεί
αυτό, είναι απαραίτητο να τιμωρηθεί η πολιτική ανευθυνότητα της Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να της υπενθυμίσουμε το καθήκον της να θέσει σε
εφαρμογή τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
είναι μια ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία που δεν έχει την αρμοδιότητα να μιλήσει εκ μέρους
των Ευρωπαίων, πόσο μάλλον να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις των οποίων οι συνέπειες
είναι η καταστροφή των σχέσεων με τους γείτονες μας, η έναρξη των εμφύλιων σε γειτονικές
χώρες και η δημιουργία ρίσκων πολέμου ή σιδηρών παραπετασμάτων. Τόσο σε ουσία όσο και
σε μορφή δεν υπάρχει τίποτα ευκολότερο από το να υπενθυμίζεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσεως τα καθήκοντά της και να την συνδέεις με ένα σώμα λήψης πολιτικών
αποφάσεων πιο δημοκρατικά νόμιμο.»8

 Είσαι υπέρ της απόφασης να εξουδετερωθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής δράσεως ή να τεθεί υπό πολιτικό έλεγχο;
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Μια δημοκρατική Ευρωζώνη, ο δρόμος προς ανάπτυξη

V. Διεθνείς πολιτικές της EE υπό δημοκρατικό έλεγχο
Το Newropeans πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή διεθνής πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική
και νόμιμη μόνο όταν έχει ως στυλοβάτη δημοκρατικές διαδικασίες, που συνεπάγεται:
- Διαφανής λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις προϋποθέσεις των Ευρωπαϊκών διεθνών
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου των διεθνών εμπορικών πολιτικών και ειδικά τις
ευρωπαϊκές θέσεις σε σχέση με τα όργανα λήψης αποφάσεων των μεγάλων πολυπλεύρων
ιδρυμάτων ( ΟΗΕ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα,... ),
- Μια ετήσια δημόσια συζήτηση στο κοινοβούλιο σχετικά με τις πρακτικές Ευρωπαϊκής
εξωτερικής Πολιτικής των επόμενων ετών και επακόλουθη ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία,
- Ψήφισμα του κοινοβουλίου για κάθε αποστολή των Ευρωπαϊκών στρατευμάτων. Αυτό το
μέτρο είναι δυνατό να υιοθετηθεί μόνο εφόσον αποφασιστεί μια κοινή αμυντική πολιτική,
που ορίζει τις στρατιωτικές δομές των ευρωπαϊκών πολιτικών. Εν τω μεταξύ το περιοδικό
Newropeans προτείνει
ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου με απλή πλειοψηφία
αναφορικά με στρατιωτικές αποστολές σε ένα πολύπλευρο πλαίσιο (ΕΕ ή NATO),
- Ένα διευρωπαϊκό δημοψήφισμα με διπλή πλειοψηφία (πλειοψηφία των Ευρωπαίων
πολιτών και πλειοψηφία των κρατών μελών) για να αποφασιστούν σημαντικές αλλαγές των
συμφωνιών της κοινότητας και ειδικά για να αποφασιστούν επεκτάσεις.

 Υποστηρίζεις την πρόταση του Newropeans πως κάθε σημαντική
αλλαγή σε συμβάσεις της κοινότητας, ειδικά οποιαδήποτε επέκταση να
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω
διευρωπαϊκούδημοψηφίσματος;

Μια δημοκρατική Ευρωζώνη, ο δρόμος προς ανάπτυξη

VI. Δημοκρατική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης
Το περιοδικό Newropeans ασκεί εδώ και χρόνια κριτική στο μη δημοκρατικό σύστημα της ΕΕ
και στις «16 προτάσεις»9 του και στο πρόγραμμα 10 διατύπωσε μια εναλλακτική λύση.
Χρησιμοποιεί ένα μοναδικό εκλογικό νόμο, διευρωπαϊκά κόμματα και λίστες, έχοντας τις
μισές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγονται μέσω διευρωπαϊκών λιστών και το
κυβερνητικό σώμα εκλέγεται από ένα τέτοιο κοινοβούλιο, με πολυκεντρικότητα και
πολυγλωσσία. Όπως βλέπουμε στη τωρινή προεκλογική εκστρατεία και από το πιθανό
αποτέλεσμα των εκλογών, η εφαρμογή αυτής της πρότασης είναι απαραίτητη για ένα
Ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό σώμα.
Τωρινά, αντιμετωπίζουμε μια βαθιά πολιτική κρίση και μια έλλειψη πολιτικής ηγεσίας στην
ΕΕ με κίνδυνο να υπονομεύσει την επιτυχία της ένταξης. Η ΕΕ κυριαρχείται σε μεγάλο
βαθμό και μπλοκάρεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και μέσω αυτού από τις Η.Π.Α. Τώρα
καθώς και τα δυο είναι αποδιοργανωμένα , αυτή η ΕΕ καταρρέει. Για να προχωρήσει, το
Newropeans προτείνει να μην εστιάσουμε σε αυτό το Ευρωπαϊκό υπό κατάρρευση πλαίσιο
αλλά στην Ευρωζώνη.
Τα τελευταία χρόνια το Ευρώ, που έχει δημιουργηθεί άνευ πολιτικής ενοποίησης, δέχεται
επίθεση. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποφασίσει κατά του ευρώ και κατά της Ευρωζώνης και
προσπαθεί να αποτρέψει την ίδρυση μιας διοίκησης της Ευρωζώνης. Παρά ταύτα, τα πρώτα
ιδρύματα μιας ευρωπαϊκής διοίκησης έχουν δημιουργηθεί. Έτσι η Ευρωζώνη αναδύεται ως
ένας ανεξάρτητος φορέας, αλλά δεν είναι δημοκρατική, είναι μάλλον μια δημιουργία των
Εθνικών Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η οποία δεν είναι υπόλογη στους Ευρωπαίους πολίτες
ως σύνολο. Συνεπώς , το περιοδικό Newropeans μάχεται για τον εκδημοκρατισμό της
Ευρωζώνης.

 Υποστηρίζεις την πρόταση του περιοδικού Newropeans να
δημιουργηθεί μια δημοκρατική Ευρωζώνη;

9

http://www.newropeans.eu.greenhost.nl/spip.php?article=1321&lang=el
http://www.newropeans.eu.greenhost.nl/spip.php?article=1245&lang=el
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Contacts: Victoire Baeyaert
vbaeyaert@newropeans.eu
www.leap2020.net
www.fefap.eu
www.ir-pa.eu
www.franck-biancheri.eu
newropeans-magazine.info
www.newropeans.eu
Newropeans on facebook
Twitter: newropeans_eu
Tel: + 33(0)6.52.41.41.94

