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Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι.
Πριν από εξήντα ένα χρόνια τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ, εμπνευσμένα από το όνειρο ενός ειρηνικού, κοινού μέλλοντος, ξεκίνησαν ένα
μοναδικό και φιλόδοξο ταξίδι ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συμφώνησαν
να επιλύουν τις διαφορές τους γύρω από ένα τραπέζι και όχι πια στο
πεδίο της μάχης. Άνοιξαν το δρόμο για τη συμμετοχή και άλλων χω ρώ ν
και, με τον τρόπο αυτό, ένωσαν ξανά την Ευρώπη και μας έκαναν
ισχυρότερους.
Η Ελλάδα δε θα μπορούσε να μην συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό
οικοδόμημα. Στις 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η συμφωνία
σύνδεσης Ελλάδας-Ε.Ο.Κ. Ωστόσο, η πορεία της Ελλάδας προς την
συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, θα ανασταλεί με την
επιβολή της δικτατορίας (1967-1974). Μετά την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ως πρωθυπουργός και
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, συνέχισε αυτή την πορεία, με
επισφράγισμα την υπογραφή της Σύμβασης Προσχώρησης, στις 28
Μαΐου 1979. Έτσι, η Ελλάδα τελικώς, έγινε πλήρες μέλος της ΕΟΚ την
1η Ιανουαρίου 1981.
Η ΕΕ είναι πλέον ο τόπος όπου οι Ευρωπαίοι μπορούν να
απολαμβάνουν μια μοναδική πολυμορφία πολιτισμών, ιδεών,
παραδόσεων, όπου μπορούν να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να
εργάζονται χωρίς να περιορίζονται από εθνικά σύνορα και χωρίς να
αλλάζουν νόμισμα.
Όμως, η Ευρώπη υφίσταται σήμερα πολλούς και σοβαρούς
μετασχηματισμούς , οι οποίοι είναι αναπόφευκτοι και μη αναστρέψιμοι.
Λόγοι όπως: 1/ η παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει σκληρά την
Ευρώπη 2/ η διεύρυνσή της και συρρίκνωσή της, με την Κροατία να
γίνεται το 28ο μέλος της ΕΕ το 2013 και την Αλβανία, την Τουρκία και τα
Σκόπια να επιθυμούν να γίνουν μέλη της, ενώ επίκειται η έξοδος της
Αγγλίας 3/ η κλιματική αλλαγή παραμένει στην κορυφή της ημερήσιας
διάταξης 4/ στις ευρωεκλογές το 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εξελέγησαν περισσότεροι ευρωσκεπτικιστές 5/η αναγκαιότητα μιας
νέας πολιτικής ασφάλειας 6/ ο θρησκευτικός εξτρεμισμός που οδηγεί σε
κοινωνική αναταραχή και πολέμους, που αναγκάζουν πολλούς
ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αναζητήσουν
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καταφύγιο στην Ευρώπη και 7/ οι τρομοκρατικές επιθέσεις και οι
ασύμμετρες απειλές γενικότερα.
Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, η Ευρώπη μπορεί είτε να
αφεθεί να την παρασύρουν τα γεγονότα αυτά, είτε να επιδιώξει να τα
ελέγξει. Πρέπει να αποφασίσουμε τώρα. Τα πέντε σενάρια που
διατυπώθηκαν στην λευκή
βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης
απεικονίζουν την πιθανή κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η Ένωση
το 2025 ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνουμε όλοι μαζί.
Σενάριο 1ο: Συνεχίζουμε κανονικά
Τα 27 κράτη μέλη (μετά την αποχώρηση της Αγγλίας) και τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ, ακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα δράσης. Η
νομοθεσία της ΕΕ ελέγχεται τακτικά όσον αφορά την καταλληλότητά της
για τον σκοπό για τον οποίο θεσπίζεται. Οι παρωχημένες νομοθετικές
πράξεις αποσύρονται.
Σενάριο 2ο: Τίποτα περισσότερο από την ενιαία αγορά
Η ΕΕ των 27 δεν εντείνει τις εργασίες της στους περισσότερους
τομείς πολιτικής. Η συνεργασία σε νέα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
αποτελεί αντικείμενο διμερούς διαχείρισης. Ενώ περιορίζεται ο
κανονιστικός φόρτος, καταργώντας δύο υφιστάμενες νομοθετικές
πράξεις για κάθε νέα προτεινόμενη πρωτοβουλία.
Σενάριο 3ο: Αυτοί που θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα
Η ΕΕ των 27 προχωρά όπως σήμερα, αλλά ορισμένα κράτη μέλη
που επιθυμούν να κάνουν περισσότερα με κοινή δράση, διαμορφώνουν
μία ή περισσότερες «συμμαχίες πρόθυμων κρατών» που συνεργάζονται
σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής όπως: η άμυνα, η εσωτερική
ασφάλεια, η φορολογία ή οι κοινωνικές υποθέσεις. Το καθεστώς των
άλλων κρατών μελών παραμένει ως έχει και τα κράτη αυτά διατηρούν τη
δυνατότητα να προσχωρήσουν σταδιακά στις τάξεις των πιο
«δραστήριων».
Σενάριο 4ο: Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο
Η ΕΕ των 27 είναι σε θέση να ενεργεί ταχύτερα και πιο
αποφασιστικά στους τομείς προτεραιότητας που επιλέγει. Για τις εν
λόγω πολιτικές παρέχονται στην ΕΕ των 27 ισχυρότερα μέσα για την
άμεση εφαρμογή και επιβολή των συλλογικών αποφάσεων.
Σε άλλους τομείς η ΕΕ των 27 σταματά να ενεργεί ή κάνει πολύ
λιγότερα.
Σενάριο 5ο: Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα
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Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μοιραστούν περισσότερες
αρμοδιότητες, πόρους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους
τομείς.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, μόνο τα τελευταία 25 χρόνια, οι Συνθήκες
του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας μεταρρύθμισαν και
μετασχημάτισαν ριζικά μια Ένωση η οποία υπερδιπλασιάστηκε σε
μέγεθος. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, και η δεκαετής συζήτηση που
προηγήθηκε της υπογραφής της, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, το οποίο ακόμη διαθέτει αναξιοποίητο δυναμικό στα
έντεκα χρόνια ύπαρξής της.
Πρωταρχικός στόχος δεν αποτελεί να προσδιορίσουμε ποιον ή
ποια θα πρέπει να ψηφίσουμε, αλλά να προωθηθεί η συμμετοχή και η
αξία της ψήφου. Δευτερευόντως βέβαια, οφείλουμε να επιλέξουμε
προσεκτικά τους εκφραστές του οράματός μας για την Ένωση. Η
σημασία της δημοκρατικής διαδικασίας μέσα από την πλήρη ενημέρωση
του πολίτη αποτελεί βασική προϋπόθεση. Μαζί να αποφασίσουμε το
μέλλον που θέλουμε για εμάς τους ίδιους, για τα παιδιά μας και για την
Ένωσή μας . Να γίνει κατανοητό ότι μόνη η ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο δεν αρκεί. Είναι η ώρα καθεμίας και καθενός από εμάς να πάρει
την ευθύνη για το καλύτερο αύριο, μέσω της ψήφου.
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