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3,4,5 Απριλίου 1998 
∆ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ "ΠΑΡΩΝ" 
Εισηγητής: Νίκος Μπίστης 

 

Α. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση πέρασε και θα περάσει από διάφορες φάσεις και 
σήµερα βρίσκεται σε µια ενδιαφέρουσα στιγµή. Αυτή η στιγµή είναι ιδιαιτέρως κρίσιµη για την 
Ελλάδα. 

Η χώρα µας από την ένταξή της στην ΕΟΚ και µετέπειτα µε την παρουσία της στην ΕΕ, είχε 
σηµαντικά οφέλη παρά το γεγονός ότι δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει, µε βασική ευθύνη 
αυτών που κυβέρνησαν τη χώρα µετά την µεταπολίτευση, τις δυνατότητες που παρείχε η 
ένταξή της στο υπό διαµόρφωση ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις 
και ανεπάρκειες η χώρα µας βρέθηκε να αποτελεί µέρος ενός συνόλου που αντιπροσωπεύει 
σήµερα την πιο προχωρηµένη έκφραση της θέλησης των λαών για συνεργασία και της 
σύγχρονης τάσης για αλληλεξάρτηση των χωρών. Ενός δηµοκρατικού µορφώµατος που 
βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, παρά τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα που ολοένα οξύνονται 
και απαιτούν γενναίες αποφάσεως για την έγκαιρη αντιµετώπισή τους. Η Κοινοτική Ευρώπη 
συνέβαλε στην ειρηνική συµβίωση στην ήπειρό µας και µετά την άρση του χωρισµού της 
Ευρώπης βρίσκεται µπροστά στη µεγάλη πρόκληση της σταδιακής και οµαλής 
συσσωµάτωσης των νέων δηµοκρατιών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των 
Βαλκανίων στην ΕΕ ώστε κάποια στιγµή να γίνει πραγµατικότητα το όραµα της Ενωµένης 
Ευρώπης από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια. Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο η χώρα µας ωφελήθηκε 
και από οικονοµικής και κυρίως από πολιτικής άποψης, επειδή ήταν στον πυρήνα των χωρών 
οι οποίες θεσµικά τουλάχιστον αποφάσιζαν ισοτίµως για την πορεία της Ε.Ε. 

Η έναρξη από 1/1/99 της ΟΝΕ και η έναρξη διαδικασίας διεύρυνσης προς ανατολάς, σε 
συνδυασµό µε τα ανεπαρκή βήµατα της Συνθήκης του Άµστερνταµ για την πολιτική 
ενοποίηση της Ευρώπης θα διαφοροποιήσουν σηµαντικά τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και θα 
θέσουν σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό status της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα έµεινε έξω από την πρώτη φάση της νοµισµατικής ενοποίησης και η σιωπηρή 
µετάθεση των στόχων του προγράµµατος σύγκλισης από το 1999 στο 2001 δεν εγγυάται την 
είσοδό µας στη τρίτη φάση. Αντιθέτως είναι πιθανή µια παράταση των περιοριστικών 
πολιτικών µε παράλληλη παράταση της αδυναµίας της χώρας να µπει στην ΟΝΕ µε 
πολλαπλές αρνητικές συνέπειες τόσο για την κοινωνική συνοχή όσο και για τη διεθνή θέση 
της χώρας. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ είναι κολοσσιαίες γιατί 
διαχειρίστηκαν µια ευνοϊκή για τη χώρα µας περίοδο κατά την οποία συνέρευσαν εξαιρετικά 
αυξηµένοι για τα ελληνικά δεδοµένα πόροι από την ΕΟΚ και την ΕΕ (διαρθρωτικά ταµεία, και 
άλλες πολιτικές). Αυτή η περίοδος δεν αξιοποιήθηκε ώστε να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων η 
ελληνική οικονοµία, να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον και ικανή να 
παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να σταθεροποιήσει τη θέση της στην Ευρώπη. 

Β. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενώ η χώρα µας έχανε συνεχώς έδαφος η Ευρώπη βρισκόταν αντιµέτωπη µε σύνθετα και 
δισεπίλυτα προβλήµατα. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και ο σκληρός ανταγωνισµός 
από ισχυρές οικονοµικές δυνάµεις (ΗΠΑ-Ιαπωνία) και άλλες που στήριξαν την προσπάθειά 
τους σε ανελέητη εκµετάλλευση των εργαζοµένων, έθεσαν σε σκληρή δοκιµασία τόσο την 
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ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων όσο και το κοινωνικό κράτος. Οι δυνάµεις του 
νεοφιλελευθερισµού προσπάθησαν να µετακυλίσουν το βάρος της κρίσης στους 
εργαζόµενους και να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα στην αποδιοργάνωση του κοινωνικού 
κράτους και των εργασιακών σχέσεων. Οι δυνάµεις της Αριστεράς και του ευρύτερου 
δηµοκρατικού χώρου είτε από θέσεις αντιπολίτευσης είτε από θέσεις κυβερνητικής ευθύνης 
χωρίς να αγνοούν τα προβλήµατα που θέτει ο διεθνής ανταγωνισµός θέτουν σαν ζητήµατα 
διεκδίκησης, εξίσου σηµαντικό µε την επιτυχία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενοποίησης 
την καταπολέµηση της ανεργίας και ενίσχυση µε τον εκσυγχρονισµό του κοινωνικού κράτους. 

Η προώθηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης και της θεσµικής µεταρρύθµισης της 
είναι επίσης ένα σηµαντικό ζήτηµα άµεσα συνδεδεµένο µε το κρίσιµο θέµα της διαχείρισης της 
ΟΝΕ από τους θεσµούς της Ε.Ε. 

Σήµερα έχει γίνει κατανοητό και σε δυνάµεις πέραν της Αριστεράς ότι η λειτουργία της 
Νοµισµατικής Ένωσης και η διαχείριση των συνεπειών της για την οικονοµία και τα κοινωνικά 
συστήµατα των κρατών µελών δεν είναι δυνατόν να αφεθούν στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης 
των Τραπεζιτών. Σήµερα όλο και περισσότερο αντιλαµβάνονται ότι είναι αναγκαία µια νέα 
ώθηση στην ΕΕ µε µέτρα που θα συµπληρώνουν την εξέλιξη της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης µε πολιτικές και θεσµικές αναβαθµίσεις που θα ενισχύουν την 
κοινωνική συνοχή. Μέτρα που θα διαµορφώνουν συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης, δηµοκρατίας 
και πολυπολιτισµικής ανάπτυξης µε ισότητα αντιπροσώπευσης για όλα τα κράτη – µέλη και 
ισότητα ευκαιριών και δικαιωµάτων για όλους τους ευρωπαίους πολίτες ανεξαρτήτως 
χρώµατος, έθνους, φυλής, φύλου και καταγωγής. Απαιτείται ένας σχεδιασµός που θα 
διαµορφώνει ευρωπαϊκές, οικονοµικές πολιτικές οι οποίες θα έχουν στόχο την περιστολή της 
ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού, της νέας φτώχειας και θα οδηγούν προς µια νέα 
ευρωπαϊκή εποχή µε υψηλό επίπεδο απασχόλησης, µε µείωση του εργάσιµου χρόνου, µε 
εκσυγχρονισµό και όχι απορύθµιση του κοινωνικού κράτους, χωρίς γενίκευση αλλά µε 
περιορισµό της ευελιξίας της εργασίας στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις. Τέλος, η 
αλλαγή της εικόνας µιας Ευρώπης “οικονοµικού γίγαντα και πολιτικού νάνου” έθεσε επί 
τάπητος την ανάγκη διαµόρφωσης κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άµυνας από 
µέρους της Ευρώπης.Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ µέχρι τη Συνθήκη του Άµστερνταµ αυτά 
και άλλα σηµεία αναδείχθηκαν ως εκείνα στα οποία θα έπρεπε να υπάρξουν νέες βελτιωτικές 
ρυθµίσεις, ουσιαστικές και δεσµευτικές ώστε η αναγκαία πολιτική και οικονοµική ενοποίηση 
να αποκτήσει εκ νέου δυναµισµό, και να επαναδεσµευτούν στην υπόθεση αυτή µεγάλα 
τµήµατα του πληθυσµού της Ευρώπης που αποστασιοποιήθηκαν και έγιναν ευάλωτα σε 
εθνικιστικές και άλλες δηµαγωγίες. 

Γ. Ο ΣΥΝ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

Το όραµα για την Ευρώπη των λαών και των πολιτών 

Ο ΣΥΝ µε την από 17-18 Ιουνίου 1995 Απόφαση της ΚΠΕ, η οποία κατέστη συνεδριακή 
απόφαση του Β’ Τακτικού του Συνεδρίου, διατύπωσε τις προτάσεις του για την αναθεώρηση 
της Συνθήκης του Μάαστριχτ και τον ευρύτερο προβληµατισµό του για την προώθηση του 
οράµατος της Ενωµένης Ευρώπης των λαών και των πολιτών της. Επαναλαµβάνουµε και 
σήµερα τη θεµελιακή µας θέση ότι ο στόχος µιας Ευρώπης πολιτικά και οικονοµικά 
ενοποιηµένης σε οµοσπονδιακή προοπτική, που θα οικοδοµείται µε όρους δηµοκρατίας, 
κοινωνικής αλληλεγγύης, συνοχής και σύγκλισης, ειρήνης και ασφάλειας, απαντά σε αδήριτες 
ανάγκες της εποχής µας. Μιας Ευρώπης της αλληλεγγύης, της δηµοκρατίας και της 
ανεκτικότητας, µε ισχυρό µέτωπο στην ξενοφοβία, το ρατσισµό και τον ολοκληρωτισµό που 
αναβιώνουν. Μια Ευρώπη της Οικολογίας και των κοινωνικών κινηµάτων, της συµµετοχής και 
της συλλογικότητας σε αντίθεση µε την αλλοτρίωση, τον ατοµικισµό και τη θεοποίηση του 
ανταγωνισµού. 

Ο ΣΥΝ θεωρεί ότι τα δύσκολα προβλήµατα της Ευρώπης δεν αντιµετωπίζονται µε τη φυγή 
στο παρελθόν, µε την επιστροφή στον εθνικό αποµονωτισµό, την άρνηση ή επιβράδυνση της 
οικονοµικής ενοποίησης, τη φοβία απέναντι στην πολιτική ενοποίηση, την άρνηση τελικά του 
κοινοτικού κεκτηµένου. Τη θέση µας αυτή τη συνδυάσαµε µε την απόρριψη µιας παθητικής 
αποδοχής τετελεσµένων, µε την ανάγκη συντονισµού της δράσης των εργαζοµένων, των 
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συνδικαλιστών των οργανώσεων, των κοινωνικών κινηµάτων, των δυνάµεων της Αριστεράς 
και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Αυτή η δράση θα πολλαπλασιάσει τις δυνάµεις για 
να αντιµετωπιστεί η κυριαρχία µονοµερών οικονοµίστικων αντιλήψεων, να υπάρξουν 
πολιτικές εξισορρόπησης στο κοινωνικό πεδίο των όποιων αρνητικών επιπτώσεων από τη 
Νοµισµατική Ενοποίηση και να υπάρξει µια ενεργή παρέµβαση των δυνάµεων της 
δηµοκρατικής και ριζοσπαστικής αριστεράς για την αλλαγή των συσχετισµών στην πορεία 
προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. 

Από αυτές τις σταθερές θέσεις αξιολογεί ο ΣΥΝ τη συνθήκη του Άµστερνταµ και συνεκτιµά το 
βαθµό ανταπόκρισης των ειληµµένων αποφάσεων προς τις προτάσεις του ΣΥΝ, τις 
προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν σε θετική κατεύθυνση, τις προτάσεις των 
κοινωνικών κινηµάτων και των κινήσεων πολιτών. 

∆. Η Ι∆ΙΑ Η ΣΥΝΘΗΚΗ. ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Γενική εκτίµηση 

Ο ΣΥΝ µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του (21/6/97) στην πρώτη του εκτίµηση για τα 
αποτελέσµατα της ∆ιακυβερνητικής, µεταξύ άλλων επεσήµανε τα εξής: 

• Η αναγκαία κοινωνική και δηµοκρατική στροφή στην πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης, δεν έγινε στο Άµστερνταµ. 

• Οι συµβιβασµοί που τοποθετήθηκαν και αποτυπώθηκαν στη διαδικασία και τα 
κείµενα των πρωτοκόλλων και των ψηφισµάτων δεν θίγουν ουσιαστικά τον πυρήνα 
της µονόπλευρης αποκλειστικά νοµισµατικής φιλοσοφίας της συνθήκης του 
Μάαστριχτ, όπως επαναδιατυπώνεται στο Σύµφωνο σταθερότητας που υϊοθετήθηκε. 

• Σε επιµέρους τοµείς έγιναν δειλά και ανεπαρκή βήµατα για τη βελτίωση της συνθήκης 
του Μάαστριχτ. Βήµατα που υπολείπονται σηµαντικά από τις σηµερινές ανάγκες των 
πολιτών της Ευρώπης και τις απαιτήσεις των καιρών. 

• Ο ΣΥΝ µετέχει και στηρίζει ενεργά τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και των 
πολιτών της Ευρώπης που κορυφώθηκαν µε την πορεία του Άµστερνταµ. Ο αγώνας 
για την ένταξη και υϊοθέτηση των κοινωνικού και πολιτικού στοιχείου στις διαδικασίες 
ενοποίησης, επιβάλλεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. 

• Η ανάγκη εθνικού σχεδίου διαπραγµάτευσης µε πολιτικούς όρους εξακολουθεί να 
αποτελεί προτεραιότητα, κάτι που φαίνεται ότι η σηµερινή κυβέρνηση δεν µπορεί ή 
δεν θέλει, προκειµένου να αποτραπεί ο ορατός κίνδυνος να µείνει η Ελλάδα µόνη και 
έκθετη έξω από την ΟΝΕ. 

Αυτές οι πρώτες εκτιµήσεις, που συνάντησαν την οµοφωνία (4 λευκά) της ΚΠΕ, θεωρούµε ότι 
σε γενικές γραµµές επιβεβαιώθηκαν και από µία πιο αναλυτική προσέγγιση των κεφαλαίων 
της Συνθήκης και από τις µετέπειτα εξελίξεις όπως η Σύνοδος Κορυφής του Λουξεµβούργου 
για την ανεργία. 

Απασχόληση 

Η προσθήκη ενός τίτλου αφιερωµένου στην απασχόληση στο κείµενο της συνθήκης και η 
ρητή αναφορά στην προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας συνιστά σε σχέση µε το παρελθόν ένα θετικό αλλά πολύ περιορισµένο βήµα. Τα 
κράτη µέλη δεσµεύονται να επιδιώξουν την ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής για την 
απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποκτά δυνατότητα συστάσεων προς τα κράτη – 
µέλη που αρνούνται να εφαρµόσουν πολιτικές για την απασχόληση. Ο περιορισµός 
συνίσταται στη διατήρηση –παρά τις ρωγµές που υπέστη από την προσθήκη – της θέσης ότι 
η πολιτική για την απασχόληση αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών, µε 
συνέπεια να περιορίζεται αντικειµενικά ο απαραίτητος πανευρωπαϊκός συντονισµός και η 
άσκηση πολιτικών µε τα αντίστοιχα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 
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Τέλος η Επιτροπή Απασχόλησης έχει απλώς συµβουλευτικό χαρακτήρα, ενώ η δική µας 
πρόταση έβλεπε αυτή την επιτροπή σε παραλληλία µε την Νοµισµατική Επιτροπή και µε 
κύριο έργο την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την πραγµατική σύγκλιση. 

Κοινωνική Πολιτική 

Η ένταξη του Κοινωνικού Πρωτοκόλλου στις κανονιστικές διατάξεις της Συνθήκης αποτελεί 
θετικό βήµα. Θετικό είναι επίσης η υποχρέωση να εξασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής της 
ίσης αµοιβής για όµοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας. Ήταν δύο ώριµα αιτήµατα του 
συνδικαλιστικού κινήµατος, των δυνάµεων της Αριστεράς, αλλά και άλλων, των γυναικείων 
οργανώσεων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία όπως είναι φυσικό προωθούσε και ο 
ΣΥΝ. 

Για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, τους όρους εργασίας, την ενηµέρωση και 
διαβούλευση µε τους εργαζόµενους, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη µεταχείριση στην εργασία καθώς και την αφοµοίωση 
των αποκλεισµένων από την εργασία προβλέπεται η λήψη απόφασης µε ειδική πλειοψηφία 
και αφού προηγηθεί η διαδικασία συνεργασίας Συµβουλίου – Κοινοβουλίου. Οι οδηγίες 
σ΄αυτά τα θέµατα θα εγκρίνονται µε συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Συνεχίζει όµως να απαιτείται οµοφωνία για µείζονος σηµασίας θέµατα όπως η κοινωνική 
ασφάλεια, η προστασία των εργαζοµένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας, η συλλογική εκπροσώπηση εργαζοµένων και εργοδοτών, οι συνθήκες 
απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Κοινότητα και οι 
χρηµατικές συνεισφορές µε στόχο την προώθηση της απασχόλησης. Ταυτοχρόνως 
διατηρείται και ένας κατάλογος εξαιρέσεων σε πολύ σηµαντικούς τοµείς όπως οι αµοιβές, το 
δικαίωµα ανεργίας, το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωµα ανταπεργίας. 

Κοινή Εξωτερική Πολιτική. Πολιτική Αµυνας (ΚΕΠΠΑ) 

Ο πόλεµος στη Βοσνία, στο κατώφλι της ΕΕ απέδειξε την έλλειψη κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και την χρεοκοπία των διαδικασιών συντονισµού ανάµεσα στα κράτη – µέλη. Η 
πρόσφατη δε κρίση στον Περσικό, όπου η προεδρεύουσα Μ. Βρετανία είχε ταυτιστεί µε τις 
επιδιώξεις των ΗΠΑ, η Γαλλία προωθούσε ειρηνική λύση και η Ε.Ε. ως σύνολο σιωπούσε 
αµήχανα, επιβεβαίωσε αυτή την πραγµατικότητα.Η ανάγκη για τη διαµόρφωση µια συνεκτικής 
και αποτελεσµατικής εξωτερικής πολιτικής µε παράλληλη ενίσχυση των πολιτικών ασφάλειας 
και άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια της ενσωµάτωσης της ∆ΕΕ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την προσφορά εγγυήσεων για τα σύνορα της ΕΕ και των κρατών µελών της, 
απαιτούσε σοβαρά βήµατα κατά τη διάρκεια της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. Ειδικά σε αυτό 
το κεφάλαιο τα πράγµατα παρέµειναν µε οριακές αλλαγές ως είχαν µε συνέπεια να µην 
απέχει και πολύ της πραγµατικότητας η διαπίστωση ότι ουσιαστικά βρισκόµαστε µπροστά σε 
µια παλινδρόµηση εφ΄όσον η νέα συνθήκη επιβεβαιώνοντας το status quo διατηρεί για τα 
επόµενα έτη δοµές που έχουν αποδειχθεί απολύτως ανεπαρκείς. 

Πιο συγκεκριµένα: 

Η ΕΕ δεν θα έχει νοµική προσωπικότητα και συνεπώς το διεθνές καθεστώς της Ένωσης, το 
µέγεθος και η διαπραγµατευτική της ισχύς θα συνεχίσουν να είναι περιορισµένα. 

Όλες οι αποφάσεις, τα νέα όργανα και οι νέες διαδικασίες λήψης απόφασης, προσδιορίζουν 
απλώς ένα δυνητικό για τα κράτη µέλη πλαίσιο εφαρµογής και η εµπειρία οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι τα πράγµατα στους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και της άµυνας δύσκολα 
θα προχωρήσουν. 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διατηρείται η οµοφωνία για τις στρατηγικές και τις κατευθυντήριες 
γραµµές στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά όµως δεν έχουν τεθεί σαφή 
όρια τα οποία να καθορίζουν τη διαφορά µεταξύ µιας στρατηγικής και των συνεπαγόµενων 
µέτρων εφαρµογής της στρατηγικής αυτής, για τα οποία οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν 
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µε ειδική πλειοψηφία. Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι κάθε κράτος µέλος έχει τη 
δυνατότητα όχι µόνο να τηρήσει “εποικοδοµητική αποχή” (θέση που είχε υποστηρίξει και ο 
ΣΥΝ) αλλά και να αποτρέψει την εφαρµογή αποφάσεων που έχουν ληφθεί µε ειδική 
πλειοψηφία, προβάλλοντας σοβαρούς λόγους εθνικής πολιτικής. Αυτό σε συνάρτηση µε το 
γεγονός ότι η επίτευξη ειδικής πλειοψηφίας είναι δυσχερέστατη (65 ψήφοι και τουλάχιστον 10 
κράτη – µέλη) οδηγεί αβίαστα στο συµπέρασµα ότι το κεφάλαιο αυτό είναι από τα 
ασθενέστερα της συνθήκης. Η τοποθέτηση ενός νέου ανεξάρτητου “κυρίου ΚΕΠΠΑ”, χωρίς να 
στερείται σηµασίας, δεν συνιστά ποιοτική εξέλιξη προς την ενίσχυση της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής. 

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική έχει νόηµα και υπόσταση στο βαθµό που θα συµπληρώνεται από 
µια πλευρά αµυντικής πολιτικής και ένα αµυντικό οργανισµό που θα αναλάβει την εφαρµογή 
της πολιτικής αυτής. Η άρνηση της ∆ιακυβερνητικής να προχωρήσει στη σταδιακή 
ενσωµάτωση της ∆ΕΕ σύµφωνα µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα στην ΕΕ (πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε την οποία συµφωνεί ο ΣΥΝ), καθιστά αδύνατη την ανάδειξη 
ενός ευρωπαϊκού αµυντικού βραχίονα µε επιχειρησιακή ικανότητα. Με αυτό τον τρόπο 
ενισχύεται η υπαγωγή της Ευρωπαϊκής Άµυνας στο ΝΑΤΟ. Η ενσωµάτωση στην ΚΕΠΠΑ των 
αποστολών τύπου Petesberg αποτελεί µια θετική άλλα ήσσονος σηµασίας εξέλιξη. 

Θεµελιώδη δικαιώµατα και µέτρα κατά των διακρίσεων 

Σηµαντική πρόοδος σε σχέση µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, σύµφωνα µε την εκτίµηση και 
του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και των αντιρατσιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σηµειώθηκε σε αυτό τον τοµέα, κατά την αναθεώρηση των 
σχέσεων της Ένωσης µε τους Ευρωπαίους πολίτες. 

1. Οσον αφορά τους βασικούς στόχους της Ένωσης τροποποιήθηκε το άρθρο 6 ώστε 
να γίνεται ρητή αναφορά “στις θεµελιώδεις αρχές της δηµοκρατίας, της ελευθερίας, 
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου” όπως 
κατοχυρώνονται µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών. Επιβάλλονται κυρώσεις κατά των 
κρατών µελών, µέχρι και αναστολή του δικαιώµατος ψήφου του αντιπροσώπου της 
κυβέρνησης που παραβιάζει αυτές τις αρχές, µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων 
των µελών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

2. Προστέθηκε νέο άρθρο που προβλέπει ότι το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της 
Επιτροπής και αφού ζητήσει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µπορεί “να 
αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισµού”. Το αρνητικό εδώ όπως και σε άλλα άρθρα είναι ότι 
απαιτείται η οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου. Σε αυτή τη βάση για να υπάρξει 
συνέχεια στις δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν τον προηγούµενο χρόνο στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού έτους κατά του ρατσισµού, προωθείται σε ευρωπαϊκή κλίµακα ο 
συντονισµός των µη-κυβερνητικών οργανώσεων ώστε να ενεργοποιηθεί το νέο 
άρθρο, που κατακτήθηκε µετά και από τις δικές τους επίµονες και πολύχρονες 
προσπάθειες. 

3. Προστέθηκαν άρθρα σχετικά µε την προστασία του ατόµου όσον αφορά την 
επεξεργασία και ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδοµένων και έγιναν 
τροποποιήσεις που βελτιώνουν τις διατάξεις σχετικά µε τη δηµόσια υγεία και την 
προστασία των καταναλωτών. 

4. Τέλος ενσωµατώθηκε στον κοινοτικό πυλώνα, ένας τίτλος για την εδραίωση ενός 
“χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης” όπου διασφαλίζεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, σε συνδυασµό µε διατάξεις για το άσυλο και τη 
µετανάστευση. Παρόλο που πολλά ευνοϊκά µέτρα έχουν θεσµοθετηθεί σχετικά µε το 
δικαίωµα των πολιτών των κρατών – µελών να ζουν, να εργάζονται και να 
σπουδάζουν σε άλλες χώρες της ΕΕ, τίποτε δεν είναι αυτονόητο στο κρίσιµο και 
ευαίσθητο θέµα των προσφύγων και των µεταναστών. Απλώς η κοινοτικοποίησή του 
ανοίγει νέες δυνατότητες κοινής δράσης σε ένα ουσιαστικότατο για τη φυσιογνωµία 
της ΕΕ κοινωνικό ζήτηµα, που αφορά στο κατά πόσον η ίδια η ΕΕ θα είναι χώρος 
ανοιχτός και φιλόξενος ή περιχαρακωµένος και ξενόφοβος. Σε κάθε περίπτωση η 
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πάλη για να εξασφαλιστεί το πρώτο είναι εξαιρετικά σηµαντικό πεδίο παρέµβασης της 
ευρωπαϊκής αριστεράς και του ΣΥΝ. 

Σχετικά µε το ζήτηµα της Ισότητας των Φύλων 

Σηµαντική πρόοδο αποτελεί η ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στη νέα Συνθήκη, έτσι 
ώστε να παρέχεται µια επαρκής νοµική βάση για την εφαρµογή της ισότητας σε όλους τους 
τοµείς αρµοδιότητας της κοινότητας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 η ισότητα γίνεται ειδική αποστολή της Ένωσης, στο δε άρθρο 3 
απαριθµούνται οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την εξάλειψη των ανισοτήτων 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Αδύνατο σηµείο αποτελεί ο µη σαφής καθορισµός της διαδικασίας που θα εφαρµόζεται στο 
άρθρο 2 (οµοφωνία ή συναπόφαση). Ενδέχεται επίσης να προκαλέσει σύγχυση και νοµικά 
προβλήµατα το γεγονός ότι στο άρθρο 3 περί εισαγωγής των θετικών δράσεων δεν γίνεται 
ρητή αναφορά στις γυναίκες αλλά στο “υποαντιπροσωπευόµενο φύλο”. 

Σχετικά µε το Περιβάλλον 

Η αναθεώρηση του Άµστερνταµ περιέλαβε δύο νέες αρχές στους γενικούς στόχους της 
Ένωσης σχετικά µε την περιβαλλοντική πολιτική, που διαπερνούν όλο το υπόλοιπο κείµενο 
της Συνθήκης. Αναφέρονται ρητά στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης και ενός υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Στο ζήτηµα αυτό είχε ιδιαιτέρως 
επιµείνει το Ευρωκοινοβούλιο. 

Σε σχέση όµως µε άλλα συγκεκριµένα αιτήµατα του Ευρωκοινοβουλίου και του οικολογικού 
κινήµατος, όπως να δοθεί έµφαση στις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έγινε 
επίσηµη τροποποίηση αλλά η σπουδαιότητά τους αναγνωρίστηκε µε µια µη δεσµευτική 
δήλωση. Επίσης σε σχέση µε το αίτηµα να επιτραπείς τα κράτη µέλη να διαµορφώνουν 
αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές από αυτές της Ένωσης ως αντίβαρο στα 
συµφέροντα της Ενιαίας Αγοράς, το κείµενο είναι σαφέστερο από το προηγούµενο και δίνει τη 
δυνατότητα στα κράτη µέλη όχι µόνον να διατηρούν τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις αλλά και 
να προσθέτουν νέες που βασίζονται σε νέα επιστηµονικά στοιχεία. 

Το αρνητικό είναι ότι και σε ζητήµατα που σχετίζονται µε µια σειρά περιβαλλοντικών µέτρων 
µε φορολογικές, χωροταξικές και ενεργειακές επιπτώσεις, ενώ είχε αρχικά συµφωνηθεί η 
ειδική πλειοψηφία επανήλθε την τελευταία στιγµή των διαπραγµατεύσεων η απαίτηση της 
οµοφωνίας, µε αποτέλεσµα το Κοινοβούλιο να µην πετύχει τη συναπόφαση που ζητούσε για 
τα θέµατα αυτά. 

ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Με την επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης σε 24 νέους τοµείς, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποτελεί από κοινού µε το Συµβούλιο, ισότιµο συνοµοθέτη για το 70% περίπου 
της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ωστόσο για κρίσιµους τοµείς, όπως η γεωργική πολιτική, η 
πολιτική ανταγωνισµού, η φορολογική εναρµόνιση, η εναρµόνιση των νοµοθέσεων και η 
συµπλήρωση της Συνθήκης εξακολουθεί να εφαρµόζεται µόνο διαβούλευση µε το 
Κοινοβούλιο. Βασικό αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν ικανοποιήθηκε µε τη 
Συνθήκη του Άµστερνταµ ήταν η απαίτηση σύµφωνης γνώµης του στις αναθεωρήσεις των 
Συνθηκών. Η σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου επεκτάθηκε στον ορισµό του 
Προέδρου της Επιτροπής. 

Το Συµβούλιο  
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• Επέκταση της χρήσης της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία. 

Ο ΣΥΝ στην από 17-18 Ιουνίου 1995 απόφαση της ΚΠΕ είχε ενσωµατώσει στις θέσεις του το 
αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περιορισµό της αρχής της οµοφωνίας σε 
αποφάσεις “συνταγµατικού” χαρακτήρα (αναθεώρηση Συνθήκης, ίδιοι πόροι κοινότητας, 
ενιαίο εκλογικό σύστηµα, διεύρυνση της κοινότητας και οι περιπτώσεις του άρθρου 235). Στα 
υπόλοιπα ζητήµατα προτείναµε να ισχύσει η αρχή της ειδικής ή υπερενισχυµένης 
πλειοψηφίας, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και να µην ακινητοποιείται η 
Ευρώπη από µία χώρα. Μόνο στα θέµατα ΚΕΠΠΑ είχαµε ζητήσει εξαίρεση από αυτόν τον 
κανόνα για ευνόητους λόγους. Με δεδοµένη δε την επικείµενη διεύρυνση η χρήση ειδικής 
πλειοψηφίας καθίσταται αναγκαία για τη λειτουργία της Ένωσης. 

Παρά ταύτα η προοδευτική µείωση ων φιλοδοξιών όχι µόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
αλλά και της ίδιας της Προεδρίας του Συµβουλίου για την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας 
αποτέλεσε µία από τις πιο αρνητικές πτυχές της διακυβερνητικής διάσκεψης. Από τα 19 
θέµατα για τα οποία επροτείνετο η µετάβαση από την οµοφωνία στην ειδική πλειοψηφία, 
τελικώς επεκτάθηκε η ειδική πλειοψηφία µόνο σε µία ακόµη πολιτική, εκείνη της έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης. 

• Νέα στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο. 

Σ΄αυτό ιδιαιτέρως λεπτό θέµα που συνδέεται τόσο µε την ισορροπία µεταξύ των µεγάλων και 
µικρών χωρών στους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων της Ένωσης, όσο και µε τη 
δυνατότητα της Ε.Ε. µετά τη διεύρυνση να παίρνει αποφάσεις που να έχουν τη νοµιµοποίηση 
της πλειοψηφίας του συνολικού πληθυσµού της Ε.Ε., δεν δόθηκε λύση στο Άµστερνταµ, και η 
εξέταση του όλου θέµατος αναβλήθηκε για το µέλλον. Η θέση του ΣΥΝ είναι “ότι στη 
συγκεκριµένη φάση της πορείας της Ένωσης, αντιτάσσεται στην αναπροσαρµογή της 
στάθµισης των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε βάση την πληθυσµιακή αναλογία, γιατί 
αυτή η εξέλιξη θα φέρει σε µειονεκτική θέση τις µικρότερες χώρες”. Στις διαδικασίες η 
Ολλανδική προεδρία κατέθεσε πρόταση για νέα στάθµιση των ψήφων που ενίσχυε τα 
µεγαλύτερα κράτη, η πλειοψηφία των κρατών µελών προτιµούσε την εναλλακτική λύση της 
διπλής ψηφοφορίας, αλλά η άρνηση της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας οδήγησε σε 
αδιέξοδο. 

Η Επιτροπή 

Η συνθήκη του Άµστερνταµ επέφερε αναφορικά µε την Επιτροπή οριακές µόνο αλλαγές που 
δεν αλλάζουν τη σηµερινή κατάσταση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής όπως προαναφέραµε 
εγκρίνεται επισήµως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αριθµός των Επιτρόπων παραµένει 
ως έχει και για το θέµα αυτό εν όψει µάλιστα διεύρυνσης υπήρξαν αντιτιθέµενες απόψεις. Ο 
ΣΥΝ είχε ταχθεί υπέρ της διατήρησης της σηµερινής κατάστασης. 

Το ∆ικαστήριο 

Η συνθήκη του Άµστερνταµ δεν περιέχει καµµία από τις θεσµικές αλλαγές που πρότεινε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά µε το ∆ικαστήριο. Οι αλλαγές αυτές θα ήταν ευνοϊκές για 
την παραπέρα θεσµική ανάπτυξη, αλλά δεν συγκαταλέγονται στις µεταρρυθµίσεις από τις 
οποίες εξαρτάται αποφασιστικά η ικανότητα της Ε.Ε. να διευρυνθεί. Η συνθήκη του 
Άµστερνταµ διατηρεί πλήρως το δικαιοδοτικό σύστηµα των ευρωπαϊκών Συνθηκών, ενισχυει 
τη νοµιµοποίησή του και επεκτείνει την επιρροή του σε νέους τοµείς, τόσο στον κοινοτικό 
πυλώνα, όσο και στον τοµέα της διακυβερνητικής συνεργασίας. 

Στενότερη συνεργασία - "Ευελιξία" 

Πρόκειται για πολύ σύνθετο πρόβληµα. Ο ΣΥΝ ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι κάθε µη 
προσωρινή παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας ενέχει κινδύνους για τη διαδικασία της και 
συνεκτιµώντας το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό ότι µπορεί µία χώρα για 
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απροσδιόριστο διάστηµα να εµποδίζει την ενοποίηση, στην απόφαση της ΚΠΕ (17-18 Ιουνίου 
1995) διατύπωσε την εξής θέση: “Το πραγµατικό αυτό πρόβληµα µπορεί να βρει λύση µε την 
αποδοχή ότι διαφοροποιηµένη πορεία προς την Ένωση µπορεί να µεθοδεύεται µε κοινή 
συµφωνία, µε σαφή αποδοχή της γενικής κοινής κατεύθυνσης και µε θεσµική κατοχύρωση 
του δικαιώµατος της ισότιµης συµµετοχής στη διαχείριση της ενοποιητικής πορείας όλων των 
χωρών µελών που θα υπογράψουν τη νέα Συνθήκη. Ταυτοχρόνως αυτή η διαδικασία πρέπει 
να είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες µέλη που θα θελήσουν να προσχωρήσουν και οι τελευταίες 
θα πρέπει να έχουν την ενεργό αλληλεγγύη των πιο ισχυρών”. 

Τα κριτήρια που περιέχονται στη συνθήκη για τη συνεργασία θεωρούµε ότι δεν θέτουν σε 
αµφισβήτηση όσα µέχρι σήµερα έχουν επιτευχθεί στον τοµέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
δεν υπονοµεύουν τη δυναµική για µελλοντικά ενοποιητικά βήµατα, καθώς επίσης δεν 
προσβάλλουν τα συµφέροντα των κρατών µελών τα οποία δεν επιθυµούν ή δεν θέλουν να 
συµµετάσχουν σε ένα µέτρο. 

Αποκλείεται ρητά από την ευελιξία ο τοµέας των αποκλειστικών κοινοτικών αρµοδιοτήτων και 
η ιθαγένεια της Ένωσης, κάθε διακριτή µεταχείριση, φραγµός του εµπορείου, στρέβλωση του 
ανταγωνισµού ή άλλη προσβολή του κοινοτικού κεκτηµένου. 

Αντιθέτως η στενότερη συνεργασία µπορεί να προχωρήσει σε άλλους τοµείς όπως: 

• στον τοµέα της πολιτικής για την απασχόληση µε ουδέτερα από πλευρά 
ανταγωνισµού µέτρα στηρίξεως (π.χ. πιλοτικά προγράµµατα για τη δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης µέσω µείωσης χρόνου εργασίας. 

• στον τοµέα της φορολογικής πολιτικής µε την εναρµόνιση των κατηγοριών φόρων 
που δεν θίγονται από κοινοτικές ρυθµίσεις. 

• στον τοµέα της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής επιµόρφωσης του πολιτισµού µε 
πρόσθετα µέτρα στηρίξεως και σε άλλους τοµείς. 

Στον τοµέα τέλος της εξωτερικής πολιτικής, ισχύει η “εποικοδοµητική αποχή”. Ένα κράτος 
µέλος που κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος εξαιρείται της εκτέλεσης του µέτρου που 
αποφασίστηκε, αλλά το µέτρο καταλογίζεται στην Ένωση ως σύνολο. 

Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

• Συµβολικό βήµα - πενιχρά αποτελέσµατα 

Οι πιέσεις των εργαζοµένων και η άνοδος της Αριστεράς στην κυβέρνηση της Γαλλίας 
οδήγησαν στη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεµβούργου µε αποκλειστικό θέµα την απασχόληση. 
Η Σύνοδος έχει συµβολική κυρίως σηµασία γιατί για πρώτη φορά ένα θέµα ταµπού που 
εθεωρείτο της αποκλειστικής αρµοδιότητα των κρατών – µελών απασχόλησε συλλογικά τους 
ηγέτες της Ευρώπης. Οι εργαζόµενοι στο συνδικαλιστικό κίνηµα, οι δυνάµεις της πολιτικής και 
κοινωνικής αριστεράς µπορούν από ΄δω και µπρος να ανιχνεύουν τις δυνατότητες που 
ανοίγονται µπροστά τους για µία ουσιαστική παρέµβασή τους στο νέο υπό διαµόρφωση 
πλαίσιο.  

Αυτά καθ΄ αυτά τα αποτελέσµατα της Συνόδου ήταν πενιχρά. Αντανακλάται σ΄ αυτά η έλλειψη 
δεσµευτικότητας και η απουσία πρακτικών µέτρων που χαρακτηρίζει τις διατάξεις της ίδιας 
της Συνθήκης του Άµστερνταµ στα κεφάλαια για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική 
σε αντίθεση µε την αυστηρότητα που υπάρχει για τις δηµοσιονοµικού χαρακτήρα ρυθµίσεις. 
Την ίδια ώρα που παρέκκλιση από το σύµφωνο σταθερότητας – το οποίο θα διαιωνίσει 
περιοριστικές πολιτικές – προκαλεί αυστηρές ποινές για τα κράτη µέλη, µόνο συστάσεις είναι 
δυνατόν να απευθυνθούν στα κράτη µέλη τα οποία θα αποτύχουν ή δεν θα θελήσουν να 
υλοποιήσουν τους στόχους για την απασχόληση.  
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Η πρόταση των κυβερνήσεων Γαλλίας και Ιταλίας για την καθιέρωση του 35ωρου χωρίς 
µείωση αποδοχών, ως ενός µέτρου για την αντιµετώπιση της ανεργίας, δεν συζητήθηκε στη 
Σύνοδο. Αλλά η σταδιακή, έστω, καθιέρωσή τους σε Γαλλία και Ιταλία και η δύναµη των 
πραγµάτων είναι προφανές ότι θα επιβάλλουν τη µελλοντική συζήτηση του θέµατος αυτού. 
∆εν υπήρξε επίσης πρόοδος στον τοµέα της φορολογίας, ώστε να αποφεύγεται το 
φορολογικό ντάµπιγκ. 

Οι προτάσεις της Συνοµοσπονδίας των ευρωπαϊκών συνδικάτων, οι προτάσεις των κοµµάτων 
της αριστεράς στην Ευρώπη και µέσα σ΄ αυτές τα έντεκα σηµεία που προτείνει ο ΣΥΝ 
αλληλοσυµπληρώνονται και διαµορφώνουν ένα σταθερό πλαίσιο διεκδίκησης για το µέλλον. 

ΣΤ. Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

• Παθητικότητα αντί διεκδίκησης. 

Η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή αποδέχθηκε τη λογική της “µικρής 
αναθεώρησης”, λογική που προώθησαν οι συντηρητικές δυνάµεις και οι κυρίαρχοι οικονοµικά 
κύκλοι της ΕΕ, που δεν ήθελαν να θιγεί ο πυρήνας µιας µονόπλευρης αποκλειστικά 
νοµισµατικής φιλοσοφίας και παράλληλα να προχωρήσει µε γοργό βήµα η πολιτική 
ενοποίηση της Ευρώπης. Οι κινητοποιήσεις των εργαζοµένων, η δυσφορία ευρωπαϊκών 
λαϊκών στρωµάτων, οι κυβερνητικές αλλαγές σε Ιταλία και Γαλλία, οι δυσκολίες πολλών 
χωρών να ανταποκριθούν στο σύνολο των κριτηρίων της Συνθήκης, διαµόρφωσαν ευνοϊκό 
έδαφος και έδωσαν ευκαιρίες στη χώρα µας για να διαµορφώσει συµµαχίες, να αγωνιστεί για 
την ελαστικοποίηση των κριτηρίων, για προώθηση εξισορροπητικών πολιτικών, για µια 
πολιτική διαπραγµάτευση ώστε να µην αποκλειστεί από τις οµάδες των χωρών που θα 
συµµετάσχουν από 1/1/99 στο κοινό νόµισµα. Η κυβέρνηση παρέµεινε προσκολληµένη σε 
µια παθητική πολιτική και δεν αξιοποίησε τις θυσίες του ελληνικού λαού µε αποτέλεσµα να 
βρίσκεται η χώρα µπροστά στην πραγµατική και άµεση απειλή να µπει σε πορεία συνεχούς 
αποµάκρυνσης από το βασικό πυρήνα της ΕΕ και να χάνει πολιτικά και οικονοµικά 
πλεονεκτήµατα. Ο ΣΥΝ επεσήµανε εγκαίρως την ανάγκη για πολιτική διαπραγµάτευση, ώστε 
να αποτραπεί ο ορατός τότε κίνδυνος, που κατέστη εν τω µεταξύ βεβαιότητα να µείνει η χώρα 
µας µόνη έξω από το Κοινό νόµισµα, από τις χώρες που επιθυµούσαν τη συµµετοχή τους. 

Με δεδοµένη την αφετηριακή της αντίληψη για τη “µικρή αναθεώρηση” η ελληνική κυβέρνηση 
σε όλο το διάστηµα των διαπραγµατεύσεων και της προετοιµασίας για την αναθεώρηση 
αυτοπεριορίστηκε σε θέµατα σχεδόν αποκλειστικά ελληνικού ενδιαφέροντος. ∆εν 
ενδιαφέρθηκε ώστε σε συµµαχία µε άλλες χώρες, όχι υποχρεωτικά τις ίδιες κάθε φορά, να 
αναλάβει ή να στηρίξει πρωτοβουλίες είτε για θέµατα - κλειδιά πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
που περιέχονται στην αναθεώρηση, είτε για θέµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται τυπικά στην 
θεµατολογία της αναθεώρησης ήταν όµως παρόντα ως µείζονα οικονοµικά και κοινωνικά 
ζητήµατα (κριτήριο για ΟΝΕ, σύµφωνο σταθεροποίησης, 35ώρο). Ο ΣΥΝ δεν θα µηδενίσει τη 
σηµασία ρυθµίσεων της νέας συνθήκης όπως είναι οι “αναφορές στην ακεραιότητα της 
Ένωσης”, “στις αρχές για τα εξωτερικά σύνορα”, στην “πολιτική αλληλεγγύη των εταίρων”, 
θεωρεί όµως ότι αποτελούν ένα πολύ µικρό κέρδος σε µια πολύ περιορισµένη συνολικά 
αναθεώρηση. 

Ζ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ.  

• Θετικές επιπτώσεις και παρενέργειες 
• Προτάσεις του ΣΥΝ 

Ο ΣΥΝ έχει έγκαιρα επισηµάνει ότι η εισαγωγή του ευρώ γεγονός σηµαντικό για την 
προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης σε οµοσπονδιακή κατεύθυνση δε σηµαίνει και 
αυτόµατα την αντιµετώπιση των οικονοµικών και των διαρθρωτικών προβληµάτων της 
Ένωσης. Κυρίως δε της δίδυµης κρίσης της ανεργίας και του δηµόσιου χρέους. Έχει 
επισηµάνει ότι η προώθηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης µε µονοµερή έµφαση 
της οικονοµικής πολιτικής στη δηµοσιονοµική σταθερότητα και στον έλεγχο του πληθωρισµού 
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και χωρίς την ύπαρξη και λειτουργία αποτελεσµατικών µηχανισµών για την αύξηση της 
απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον περιορισµό των ανισοτήτων 
µεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών και κρατών µελών, 
είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε τέλµα και αποσύνθεση το ίδιο το εγχείρηµα της οικονοµικής 
και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. 

Η εισαγωγή του ευρώ θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµίας. 

Άµεσα οφέλη αναµένεται να προκύψουν: Από την επίτευξη και διατήρηση της δηµοσιονοµικής 
σταθερότητας µε µικρότερο κόστος. Η εξάλειψη του συναλλαγµατικού κινδύνου µειώνει τα 
επιτόκια και άρα και τις δηµόσιες δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους. Από τη 
µείωση του κόστους των συναλλαγών λόγω της κατάργησης των προµηθειών για πράξεις σε 
συνάλλαγµα και λόγω της εξάλειψης του συναλλαγµατικού κινδύνου. Από την ενίσχυση της 
διαπραγµατευτικής δύναµης της Ένωσης έναντι των άλλων µεγάλων εµπορικών δυνάµεων 
λόγω της µετατροπής του ευρώ σε διεθνές αποθεµατικό νόµισµα και νόµισµα 
πραγµατοποίησης διεθνών συναλλαγών, που αντικειµενικά θα περιορίσει τη θέση του 
δολλαρίου ως αποθεµατικού νοµίσµατος. Σηµαντικός αριθµός θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη εξαρτάται άµεσα από τη διαπραγµατευτική αυτή δύναµη και ικανότητα. Από τον 
περιορισµό της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών λόγω της 
κατάργησης σειράς νοµισµάτων. 

Η ευθύνη για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής φεύγει από τα κράτη µέλη που θα 
συµµετάσχουν στη ζώνη ευρώ και µεταβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.). 
Ταυτόχρονα περιορίζεται η επιρροή που ασκούσε η Κεντρική Γερµανική Τράπεζα στις 
νοµισµατικές πολιτικές των κρατών µελών της Ένωσης. Ουσιαστικά η ενιαία νοµισµατική 
πολιτική θα χαράζεται µε βασικό µεν στόχο τη σταθερότητα των τιµών, αλλά µε βάση τα 
οικονοµικά δεδοµένα όλων των κρατών µελών της ζώνης ευρώ. Για το λόγο αυτό η ενιαία 
νοµισµατική πολιτική αναµένεται να κινηθεί σε πλαίσια λιγότερο περιοριστικά και ευνοϊκότερα 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ένωση. 

Η συµφωνία στο Συµβούλιο Κορυφής του Λουξεµβούργου, ∆εκ. ’97, για τη σύσταση από τους 
δεκαπέντε, του EURO-X, ενός Συµβουλίου στα πλαίσια του οποίου θα συζητιόνται τα 
προβλήµατα οικονοµικής πολιτικής που θα παρουσιάζονται στα κράτη µέλη της ζώνης ευρώ 
αποτελεί ένα βήµα όσον αφορά το θέµα του δηµοκρατικού ελέγχου και της διαφάνειας στη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όµως εκκρεµεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της Ε.Κ.Τ. 

Από την άλλη πλευρά η εισαγωγή του ευρώ θα συνδεθεί και µε οικονοµικό και κοινωνικό 
κόστος για τις χώρες µέλη που θα συµµετάσχουν στη ζώνη του κοινού νοµίσµατος. 

Σηµαντικό πρόβληµα για την ισορροπηµένη λειτουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Ένωσης αποτελεί η έλλειψη µιας κεντρικής δηµοσιονοµικής αρχής εφοδιασµένης µε έναν 
προϋπολογισµό επαρκή για την άσκηση µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών διαταραχών στα κράτη µέλη της ζώνης ευρώ. Αλλά και για την 
προώθηση διαρθρωτικών πολιτικών για την αντιµετώπιση των λιγότερο αναπτυγµένων 
κρατών µελών και περιφερειών της Ένωσης. 

Η διατήρηση της ευθύνης για τη δηµοσιονοµική πολιτική στα κράτη µέλη στην τρίτη φάση της 
ΟΝΕ, σε συνδυασµό µε τις άτεγκτες ρυθµίσεις του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
µε βάση τις οποίες, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα των 
κρατών µελών της ζώνης ευρώ επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερα του 3% του ΑΕΠ, ενώ σε 
περίπτωση που δεν τηρείται ο περιορισµός αυτός µπορεί να υποστούν κυρώσεις µε τη µορφή 
προστίµων που µπορούν να φτάσουν µέχρι το 0,5% του ΑΕΠ, δηµιουργούν σοβαρά 
ερωτήµατα ως προς το κατά πόσον τα κράτη µέλη θα µπορούν να αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικά µία ύφεση. 
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Ιδιαίτερα προβλήµατα αναµένεται να προκαλέσει η ρύθµιση αυτή στα κράτη µέλη που δεν 
έχουν κατορθώσει να εξισορροπήσουν σε µεσοπρόθεσµη βάση τα δηµοσιονοµικά τους, 
καθώς και στα λιγότερα αναπτυγµένα κράτη µέλη των οποίων οι παραγωγικές δοµές και η 
διάρθρωση των εµπορικών τους συναλλαγών είναι διαφορετικές από αυτές των περισσότερο 
αναπτυγµένων χωρών της Ένωσης. Η περιορισµένη κινητικότητα του παραγωγικού 
κεφαλαίου και της εργασίας µεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων κρατών µελών 
της ζώνης ευρώ, λόγω παραγόντων όπως, η έλλειψη υποδοµών, η έλλειψη εκπαιδευµένου 
και ειδικευµένου προσωπικού, το ασταθές ρυθµιστικό πλαίσιο, οι πολιτισµικές διαφορές και οι 
διαφορές στη γλώσσα, δείχνει, ότι η λειτουργία της αγοράς από µόνη της δεν επαρκεί για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών διαταραχών (ύφεση, ανεργία) που συνήθως πλήττουν τις 
φτωχότερες περιοχές µε µεγαλύτερη ένταση. Γι΄αυτό είναι απαραίτητη η δηµιουργία 
εξισορροπητικών µηχανισµών, ώστε να αποφευχθεί η περιφερειακή και η κοινωνική πόλωση 
στα πλαίσια της Ένωσης. Η αντίδραση της Γαλλικής κυβέρνησης στο Σύµφωνο σταθερότητας 
και οι διάσπαρτες φωνές που όλο και δυναµώνουν στις άλλες κυβερνήσεις των χωρών της 
Ε.Ε., αποδεικνύουν ότι οι εργαζόµενοι και τα συνδικάτα έχουν δυνατότητες για ευρύτερες 
συµµαχίες στο θέµα αυτό. 

Ο ΣΥΝ για να διασφαλιστεί ότι η εισαγωγή του κοινού νοµίσµατος θα συνοδευτεί µε 
ανάπτυξη, µείωση της ανεργίας και ενίσχυση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής της 
Ένωσης προτείνει τις παρακάτω κατευθύνσεις πολιτικής: 

• Αναπροσανατολισµός των κατευθύνσεων της οικονοµικής πολιτικής σε επίπεδο 
Ένωσης µε έµφαση στους στόχους της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της 
απασχόλησης. 

• Ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο και τη 
διαφάνεια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

• Εγκατάλειψη των ρυθµίσεων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Βασική 
κατεύθυνση να είναι η εξισορρόπηση των τρεχουσών δαπανών του δηµοσίου, αλλά 
να επιτρέπεται η ελλειµµατική χρηµατοδότηση των επενδυτικών δαπανών µετά από 
έλεγχο και εισήγηση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο Υπουργών Οικονοµικών 

• Αύξηση των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισµού από το 1,2% του κοινοτικού 
ΑΕΠ στο 5% για να είναι δυνατή η αντιµετώπιση των οικονοµικών διαταραχών σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και η άσκηση αποτελεσµατικότερων διαρθρωτικών 
πολιτικών. 

Ο ΣΥΝ εντοπίζοντας τις ανισορροπίες του ρυθµιστικού πλαισίου της ΟΝΕ και προτείνοντας 
συγκεκριµένα µέτρα για την αλλαγή του προς κατευθύνσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, την 
κοινωνική συνοχή και την απασχόληση, επισηµαίνει ταυτόχρονα την ανάγκη ύπαρξης 
κατάλληλων οικονοµικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, ώστε να µεγεθυνθούν τα οφέλη από 
την εισαγωγή του κοινού νοµίσµατος και να µετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις.  

Η. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΟΝ 

Με όλα αυτά τα δεδοµένα ο ΣΥΝ θεωρεί ότι τα αποτελέσµατα της Συνθήκης του Άµστερνταµ 
υπολείπονται σηµαντικά από τις σηµερινές ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης και από τις 
απαιτήσεις των καιρών. Σε επιµέρους τοµείς έγιναν βεβαίως βήµατα για τη βελτίωση της 
συνθήκης του Μάαστριχτ, βήµατα αξιοποιήσιµα, κυρίως στο κεφάλαιο για τα δικαιώµατα του 
πολίτη, αλλά αυτή η βελτίωση συνολικά κρινόµενη είναι οριακή και δυσδιάκριτη για τους 
ευρωπαίους πολίτες. Αντιθέτως η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων που θα 
δροµολογούσαν µία δηµοκρατική και κοινωνική στροφή στην πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης είναι ορατή και βαρύνουσα. 

Η καθήλωση του κοινοτικού προϋπολογισµού, η καθυστέρηση στη θεσµική µεταρρύθµιση, η 
ουσιαστική ανυπαρξία κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άµυνας, τα ανεπαρκή 
βήµατα που σηµειώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεµβούργου για την απασχόληση, η 
αδυναµία εξισορρόπησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε µία οικονοµική κυβέρνηση 
της Ε.Ε. είναι τα βασικά σηµεία που στοιχειοθετούν την παραπάνω διαπίστωση. 
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Ενώ η Ενιαία Πράξη και η Συνθήκη του Μάαστριχτ, παρά τα µεγάλα προβλήµατα της 
τελευταίας που από την αρχή επισηµάναµε, αποτέλεσαν ένα βήµα στην εξελικτική διαδικασία 
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, η Συνθήκη του Άµστερνταµ δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. 
Αυτός ο λόγος µαζί µε την επικείµενη διεύρυνση επιβάλλει και την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
αναθεώρησή της και έχουν ήδη αρχίσει οι σχετικοί προβληµατισµοί. 

Την ώρα που τα µεγάλα κοινωνικά και δηµοκρατικά ελλείµµατα επέβαλαν µία αναθεώρηση 
για “περισσότερη Ευρώπη”, η Συνθήκη του Άµστερνταµ κατέγραψε στασιµότητα. Χωρίς να 
συµφωνούµε µε καταστροφολογίες, χωρίς να αποδεχόµαστε την ηττοπαθή και αδιέξοδη 
άποψη ότι έκλεισε ο δρόµος για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, ακριβώς επειδή πιστεύουµε 
βαθειά σ΄αυτή την προοπτική και θέλουµε να ανανεωθεί η εµπιστοσύνη των εργαζόµενων και 
των πολιτών στο ευρωπαϊκό όραµα, δεν µπορούµε να επικροτήσουµε τα αποτελέσµατα της 
Συνθήκης. 

Με αυτό το σκεπτικό η Πολιτική Γραµµατεία προτείνει στην ΚΠΕ και την Κοινοβουλευτική 
Οµάδα να µην δοθεί θετική ψήφος κατά τη ψηφοφορία στη Βουλή για την επικύρωση της 
Συνθήκης. Το ναι στη Συνθήκη θα σήµαινε αποδοχή της στασιµότητας, συµβιβασµό χωρίς 
προωθητική δύναµη, ανοχή στη διαπραγµατευτική νωθρότητα που επέδειξε η κυβέρνηση. 

Η αντίθεσή µας στα ανεπαρκή βήµατα της συνθήκης του Άµστερνταµ σύµφωνα µε την 
πρόταση της Πολιτικής Γραµµατείας δεν πρέπει να εκφραστεί µε αρνητική ψήφο στη Βουλή. 
Στις συνθήκες της χώρας µας και µε δεδοµένη την πολιτική γεωγραφία το “όχι στη συνθήκη” 
θα µεταφραζόταν από πλατιά λαϊκά στρώµατα σε “όχι στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση” θα 
ενίσχυσε αδιέξοδες στρατηγικές που ζητάνε “λιγότερη Ευρώπη” αρνούνται τη σηµασία της 
πολιτικής και οικονοµικής Ενοποίησης. Οι φορείς αυτών των απόψεων όχι µόνο δεν 
κατανοούν τις αρνητικές συνέπειες από µία τέτοια εξέλιξη, αλλά αντιθέτως επιδιώκουν την 
αποµάκρυνση της Ελλάδας από τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η δική µας 
αυστηρή κριτική γίνεται από τελείως διαφορετικές θέσεις και µε τελείως διαφορετική στόχευση 
και κατά συνέπεια θα λειτουργούσε τελείως αποπροσανατολιστικά η άθροισή µας µε αυτές τις 
δυνάµεις στο “όχι”. 

Η Πολιτική Γραµµατεία εισηγείται να εκφραστεί η συνολική θέση του ΣΥΝ για τη συνθήκη του 
Άµστερνταµ κατά τη συζήτηση στη Βουλή µε τη λέξη “παρών”. 

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό παρόν και εκφράζει τη βούλησή µας να είµαστε παρόντες και 
δραστήριοι στις παραπέρα εξελίξεις. Συµπυκνώνει την απόφασή µας να απορρίψουµε τόσο 
παθητικές στάσεις και αντιλήψεις περί µονόδροµου που υπονοµεύουν τελικά την πορεία προς 
µία ενοποιηµένη, οµοσπονδιακή και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη όσο και στρατηγικές 
επιστροφής στον εθνικό αποµονωτισµό µε την καλλιέργεια του αδιέξοδου αντιευρωπαϊσµού. 

Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Ήδη τρεις κυβερνήσεις (Γαλλία-Βέλγιο-Ιταλία) έχουν θέσει το θέµα της αναθεώρησης. Η ίδια η 
επικείµενη διεύρυνση σε συνάρτηση µε τις ανεπάρκειες και τα κενά της συνθήκης στα θεσµικά 
θέµατα, θέτει επί τάπητος την ανάγκη αυτή. Ο ΣΥΝ ενώνει τη φωνή του για την άµεση 
προώθηση του αιτήµατος της αναθεώρησης της συνθήκης του Άµστερνταµ. 

 


