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Η δήλωση του Παρισιού 
 

Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε 

 

Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη 
πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε 

 

Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ ζπλφδσλ θνξπθήο 

Ο πιαλήηεο καο βηψλεη έλαλ ζπλδπαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, 
νηθνινγηθήο θαη δεκνθξαηηθήο θξίζεο, κε ηελ αλεμέιεγθηε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο λα 

ζπληζηά απεηιή γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Η ζεκεξηλή θξίζε εληάζζεηαη ζε απηφ ην 

επξχηεξν πιαίζην. Απφ ηελ Αξαβηθή Άλνημε έσο ην ηζξαειηλφ θίλεκα δηακαξηπξίαο 
ησλ ζθελψλ θαη απφ ην θίλεκα θαηαιήςεσλ έσο ηηο πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ θαη ηνπο 
ππεξαζπηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη άλζξσπνη ζε νιφθιεξε ηελ πθήιην 

πξνβάιινπλ αληίζηαζε. Οη Πξάζηλνη ζπληάζζνληαη ζε πλεχκα αιιειεγγχεο κε απηέο 
ηηο πξσηνβνπιίεο. 

Βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε ηηο ζπλέπεηεο ελφο κνληέινπ κε βηψζηκεο αλάπηπμεο, ην 

νπνίν επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, παξαβιέπεη 
νηθνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ην ππεξβνιηθφ 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρξένο, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηελ απνξξχζκηζε. Απηέο νη θξίζεηο 
δηαβξψλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη νδεγνχλ ζηελ πνιηηηθή απνζχλζεζε ηεο 
επείξνπ, πεξηζσξηνπνηψληαο ηνλ ξφιν καο ζηνλ 21ν αηψλα. 

Η θξίζε απνθάιπςε ξήγκαηα ζην νηθνδφκεκα ηνπ επξψ θαη εμέζεζε ηηο πην αδχλακεο 
νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο ζηνλ θίλδπλν ηεο ρξενθνπίαο ππφ ην βάξνο ηνπ νηθείνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο, θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηε ιήςε πνιιαπιψλ έθηαθησλ κέηξσλ 
ζηήξημεο, ηα νπνία ελδέρεηαη, αθφκα θαη ζήκεξα, λα κελ είλαη επαξθή γηα ηελ 
αλαραίηηζε ηεο θαζνδηθήο πνξείαο. Η επίιπζε απηψλ ησλ εγγελψλ δηαξζξσηηθψλ 
πξνβιεκάησλ ζα απαηηήζεη ηε ιήςε ζεκαληηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ζα επεξεάζνπλ κε 
ηε ζεηξά ηνπο φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, είηε αλήθνπλ ζηελ επξσδψλε είηε φρη. 

Λφγσ ηνπ επαπεηινχκελνπ επξψ, θαίλεηαη λα θιπδσλίδνληαη ηα ζεκέιηα ηεο 
ζηαζεξφηεηαο, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε επξσπατθή θνηλσλία κεηά ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη δεμηνί ιατθηζηέο θαη ε κηζαιινδνμία θεξδίδνπλ έδαθνο, ελψ 

ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία κπαίλεη πνιχ ζπρλά ζην πεξηζψξην. Δζληθηζηέο ιατθηζηέο 
θιεξηάξνπλ κε ηελ εμνπζία πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. Δληνχηνηο, έρνπκε βάζηκνπο 
ιφγνπο λα είκαζηε ππεξήθαλνη γηα ηα επξσπατθά επηηεχγκαηα: ε νινθιήξσζε 

απέηξεςε ηελ αλαδσπχξσζε ζηξαηησηηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη 
πξνψζεζε ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη 
λα ππεξαζπηζηνχκε θαη λα αλαπηχμνπκε πεξαηηέξσ απηά ηα επηηεχγκαηα. 

Μέρξη ζηηγκήο, ε απάληεζε ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο 
απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο. Φαξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε νξάκαηνο θαη 
απνθαζηζηηθφηεηαο, δηφηη παξνπζηάζηεθαλ ειάρηζηεο πξνηάζεηο κε ππεξβνιηθή 

θαζπζηέξεζε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ επίκνλε άξλεζε ηεζζάξσλ αιεζεηψλ: 
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 νη ηαπηφρξνλεο θαη ζπληνληζκέλεο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο σο κνλαδηθή απάληεζε 

πνιηηηθήο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηελ Δπξψπε κφλν ζε νηθνλνκηθή χθεζε, 

επηδεηλψλνληαο ην πξφβιεκα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο αληί λα ην επηιχνπλ· 

 ε Διιάδα είλαη αθεξέγγπα, δηεξρφκελε επί ζεηξά εηψλ βαζηά χθεζε, θαη απηφο 
είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ πξφθεηηαη πνηέ λα απνπιεξσζεί νινζρεξψο ην 

δεκφζην ρξένο ηεο· 

 θακία λνκηζκαηηθή έλσζε δελ είλαη βηψζηκε ρσξίο ηζρπξή δεκνζηνλνκηθή θαη 
πνιηηηθή έλσζε· ν ζπληνληζκφο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη δξαζηηθφ 

ππνθαηάζηαην ηεο νινθιήξσζεο· 

 ηα κε δηαηεξήζηκα δεκφζηα νηθνλνκηθά ή ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο δελ 
ζπληζηνχλ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπκε: ζην επίθεληξν 

ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ε παγθφζκηα αχμεζε ηεο αληζφηεηαο ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηνπ πινχηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζψο θαη ε 

ππεξβνιηθή κφριεπζε θαη δηφγθσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο 

είλαη «εζηζκέλνο» ζην ρξένο θαη ηελ θεξδνζθνπία θαη επσθειείηαη απφ ξεηέο 
θαη άξξεηεο εγγπήζεηο ηνπ δεκνζίνπ. Απηφ νδήγεζε ζε κε βηψζηκε αχμεζε 

ησλ πηζηψζεσλ, ζε ζπζζψξεπζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζε παγθφζκηα αχμεζε ηεο 
αληζφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηνπ πινχηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

Παξφηη νη πξφζθαηεο ζχλνδνη θνξπθήο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη επξσπατθνί θνξείο 
ιήςεο απνθάζεσλ αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ απηέο ηηο άβνιεο αιήζεηεο, νη ελ 
ιφγσ θνξείο εμαθνινπζνχλ λα κεξνιεπηνχλ ζε ηδενινγηθφ επίπεδν: ε πξνζέγγηζή 

ηνπο φζνλ αθνξά ηα βηψζηκα δεκφζηα νηθνλνκηθά επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε 
πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ· ζεσξνχλ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζπλδέεηαη κφλν κε ηνπο 
ρακεινχο κηζζνχο· γηα ηνπο θνξείο απηνχο, νη αληζφηεηεο ζηελ θνηλσλία δελ 
απνηεινχλ πξφβιεκα· νη απνθάζεηο ηνπο θαζνδεγνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ 
θφβν ησλ αγνξψλ θαη ηηο δεκνζθνπήζεηο ηεο επφκελεο εκέξαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία 

δηακφξθσζαλ κηα απάληεζε ζηελ θξίζε ε νπνία φρη κφλν είλαη αλαπνηειεζκαηηθή, 

αιιά ηαπηφρξνλα επηβαξχλεη κε ην θφζηνο ηεο ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο ηεο 
θνηλσλίαο καο, εληείλνληαο ηηο νινέλα απμαλφκελεο αληζφηεηεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

κηαο θνηλσλίαο φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ. 

Η δξακαηηθή έιιεηςε νξάκαηνο θαη εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ επηδείμεη κέρξη 
ζηηγκήο θνξπθαίνη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηφζν ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ φζν θαη 
ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηξνθνδνηεί ηελ εληεηλφκελε δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ έλαληη ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ 
θαζαξνχο ζπλεηζθέξνληεο, φπνπ νη πνιίηεο έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη αλαιακβάλνληαη εμ 
νλφκαηφο ηνπο ρξεκαηνδνηηθέο δεζκεχζεηο ρσξίο ηε δένπζα αηηηνιφγεζε. Τν ίδην 

φκσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ πνπ δέρνληαη βνήζεηα έθηαθηεο 
αλάγθεο, φπνπ νη πνιίηεο αηζζάλνληαη αλήκπνξνη θαη εμνξγηζκέλνη απφ ηηο επηπηψζεηο 
ησλ άδηθσλ κέηξσλ ιηηφηεηαο, ελψ, ηελ ίδηα ζηηγκή, δελ αιιάδεη απνιχησο ηίπνηα ζηνλ 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. 

Οη δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο ζηνπο δξφκνπο πνιιαπιαζηάδνληαη απζφξκεηα θαη νη 
ζπκβαηηθέο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαίλεηαη πιένλ λα κελ ζπλδένληαη κε ηνπο πνιίηεο. 
Πξσηνβνπιίεο φπσο απηή ησλ «Indignados» ζηελ Ιζπαλία θαη ην θίλεκα ησλ 
θαηαιήςεσλ εμειίρζεθαλ ζχληνκα ζε πξαγκαηηθή δηεζλή έθθξαζε νξγήο, 
απνγνήηεπζεο θαη ελαληίσζεο ζε πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ηδενινγίεο 
νη νπνίεο ηηκσξνχλ ηνπο πνιινχο θαη επηβξαβεχνπλ ηνπο ιίγνπο. Αλαγλσξίδνπκε θαη 
ππνζηεξίδνπκε ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα ζηελ εηξεληθή δηακαξηπξία θαη, σο εθ 
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ηνχηνπ, απνδνθηκάδνπκε ηε ρξήζε βίαο θαηά εηξεληθψλ δηαδεισηψλ θαη θαηαιεςηψλ. 

Δθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγχε καο πξνο φινπο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο 
πξσηνβνπιίεο αλά ηνλ θφζκν. Όια ηα πξναλαθεξζέληα θηλήκαηα αμίδνπλ ηε ζηήξημε 

θαη ηελ αιιειεγγχε καο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη αληηκεησπίδνπκε ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο, ε παξνχζα θξίζε 

απνηειεί κηα κνλαδηθή επθαηξία λα ζεκεηψζνπκε έλα ηεξάζηην άικα πξνφδνπ, 

παξέρνληαο ζηνπο Δπξσπαίνπο ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ κηα θνηλσληθά 

δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζε κηα ζπκκεηνρηθή πνιπεζληθή, πνιπεπίπεδε 

δεκνθξαηία. Απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη ε αιιαγή πξνηχπνπ, ηνπνζεηψληαο ζην 

επίθεληξν ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο ηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ ζε έλα βηψζηκν 

πεξηβάιινλ, θαη λα κελ ζεσξνχκε φηη πξφθεηηαη κφλν γηα καθξνπξφζεζκν, απψηεξν 

ζθνπφ. Πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθή ζηηγκή αιήζεηαο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο: 
φια απηά είλαη ηα πξνεφξηηα ελφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Παξφηη δελ 
ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ έηνηκν ζρέδην δξάζεο γηα έλαλ βηψζηκν θφζκν ζηνλ 21ν 

αηψλα, νη Πξάζηλνη αλαγλσξίδνπκε ην βάζνο θαη ην εχξνο ησλ αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα 

επέιζνπλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, πξνηείλνπκε κηα πξάζηλε λέα ζπκθσλία γηα ηελ Δπξψπε – κηα 

νινθιεξσκέλε δέζκε πνιηηηθψλ, ε νπνία επηδηψθεη λα παξάζρεη θαηλνηφκεο θαη 
αιιειέλδεηεο ιχζεηο γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ 21ν 

αηψλα, θαη ε νπνία απαηηεί λέα πνιηηηθή αληίιεςε θαη λέα νηθνλνκηθά νξάκαηα. 

Πηζηεχνπκε φηη ε πξάζηλε λέα ζπκθσλία ζα δεκηνπξγήζεη έλα θχκα λέσλ πνηνηηθψλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επελδχζεσλ, νδεγψληαο ζε έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο. 

 

Μηα πξάζηλε ππμίδα: θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα κηα αμηφπηζηε απάληεζε 

Δλψ ε Δπξψπε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε απηήλ ηελ πξσηνθαλή θξίζε, εμαθνινπζνχλ 
λα εγείξνληαη νη δχν βαζηθέο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα: ε δηαζθάιηζε επεκεξίαο θαη 
θαιήο δηαβίσζεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πιαλήηε –θαη φρη κφλν γηα ηνπο 
ιίγνπο ηπρεξνχο– ηφζν ηεο ζεκεξηλήο γεληάο φζν θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, 
πξνζαξκφδνληαο ηαπηφρξνλα ην κνληέιν ηεο αλάπηπμήο καο ζηα θπζηθά φξηα ηεο 
πθειίνπ καο. Τν κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνλ πιαλήηε καο εμαξηάηαη απφ ηνλ 
ραξαθηήξα θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο παγθφζκηαο απάληεζεο ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ, θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο απάληεζήο καο ζηελ παξνχζα θξίζε, 

θαινχκαζηε λα αθνινπζήζνπκε ηηο εμήο θαηεπζπληήξηεο αξρέο: 

 Δάλ νη Δπξσπαίνη, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 7% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ, επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ –ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα 

αλαθηήζνπλ– ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλνπλ ην κέιινλ ηνπο θαη λα 

δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ξφιν πνπ ηνπο αλαινγεί ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο, πξέπεη λα 

δξάζνπλ απφ θνηλνχ σο εληαία κνλάδα. Η Δπξψπε ζπλνιηθά θαη ε επξσδψλε 

εηδηθφηεξα δηαζέηνπλ γεληθέο ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο αξρέο νη νπνίεο, παξφηη 

δελ είλαη ηδαληθέο, καο ηνπνζεηνχλ ζε επιφγσο ηθαλνπνηεηηθή ζέζε ζε 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν· πέξαλ ηνχηνπ, δηαζέηνπκε ηζρπξνχο πφξνπο –ηνπο 

πνιίηεο καο, ηηο γλψζεηο καο θαη ηηο δπλαηφηεηεο καο γηα θαηλνηνκία, ηνλ 

ζπιινγηθφ πινχην καο, ηελ πνιπκνξθία καο– πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

αληηδξάζνπκε ζπιινγηθά ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε. Απηφ ζεκαίλεη 
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φηη ζεσξείηαη απαξάδεθην νπνηνδήπνηε ζελάξην πεξί δηάζπαζεο ηεο 

επξσδψλεο, εμέιημε πνπ ζα απνηεινχζε ην πξψην βήκα ηεο πνιηηηθήο 

απνζχλζεζεο ηεο Δπξψπεο. Αληηζέησο, φκσο, ε πξννπηηθή ηεο εληζρπκέλεο 

πνιηηηθήο νινθιήξσζεο ηεο επξσδψλεο δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ 

εδξαίσζε κηαο Δπξψπεο δχν ηαρπηήησλ· είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί ε θνηλή 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ επξσδψλε, ρσξίο, σζηφζν, λα ζπλεπάγεηαη ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. 

 Οη θνηλσλίεο κεγαιχηεξεο ηζφηεηαο ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα: φια ηα εκπεηξηθά 

ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ηνπ πινχηνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή 

επεκεξία· θαηά ζπλέπεηα, νη ιχζεηο ηεο θξίζεο πξέπεη λα αληηζηξέςνπλ ηελ 

επηηαρπλφκελε πνξεία πξνο ηε κεγαιχηεξε αληζφηεηα εηζνδήκαηνο θαη 

πινχηνπ. 

 Τα βηψζηκα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο· πξέπεη λα εμηζνξξνπεζνχλ κε εχινγν ξπζκφ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη βειηηζηνπνηψληαο ηηο 

δαπάλεο θαη ηα εηζνδήκαηα, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη 

πςειά απφιπηα πνζνζηά δεκφζηνπ ρξένπο. Σε απηφ ην πιαίζην, ην ρξένο 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κφλν σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ πνπ 

απμάλνπλ απνηειεζκαηηθά ην πιηθφ θαη άπιν θεθάιαην πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε 

ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. 

 Έλα ζπζηεκηθφ πξφβιεκα απαηηεί ηελ εμεχξεζε ζπζηεκηθήο ιχζεο, ε νπνία ζα 

απνθαηαζηήζεη ηελ ππεξνρή ηεο πνιηηηθήο έλαληη ηεο θεξδνζθνπίαο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα αλαγθαζηεί λα επηζηξέςεη ζηνλ 

ξφιν ηνπ, ν νπνίνο έγθεηηαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη κε ηε ζεηξά ηνπ έλα κέζν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θαιήο δηαβίσζεο φισλ ησλ πνιηηψλ. Καηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ 

πξέπεη λα θαζνδεγεί ηηο απνθάζεηο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα είλαη ην απψηεξν θνηλσληθφ φθεινο. 

 Η αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη»: ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπκε 

ζήκεξα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν εθείλνη πνπ καο νδήγεζαλ κε ηηο 

πξάμεηο ηνπο ζε απηήλ θαη επσθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

ηξνθνδνηνχκελν απφ ην ρξένο θαη ηελ θεξδνζθνπία αλαπηπμηαθφ κνληέιν. 

Όηαλ νη θπβεξλήζεηο ρξεηάδεηαη λα παξέκβνπλ νηθνλνκηθά, πξέπεη λα αζθνχλ ηα 

(αθφκα θαη πξνζσξηλά) δηθαηψκαηα έλα θπξηφηεηάο ηνπο. 

 Τέινο, ε φπνηα ιχζε πξέπεη λα κεηψζεη θαη φρη λα απμήζεη ην εληεηλφκελν 

δεκνθξαηηθφ ράζκα, ηφζν ζε επξσπατθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν θξαηψλ 

κειψλ. 
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Βξαρππξφζεζκα: αλάγθε ιήςεο ηνικεξψλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ 

Η ππξθαγηά δελ έρεη ζβήζεη αθφκα· δελ πξφθεηηαη λα εμεπξεζεί βηψζηκε ιχζε εάλ δελ 
αλαραηηηζηεί ε θαζνδηθή πνξεία. Σπλεπψο, έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ε αιιειεγγχε 

θαη ε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζπκβαδίδνπλ, νη Πξάζηλνη δεηνχκε ηελ αλάιεςε 

ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ: 

1. Να θαηαζηεί βηψζηκν ην βάξνο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο: ε εμαγγειζείζα 

εζεινχζηα κείσζε θαηά 50% ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο πνπ δηαθξαηεί ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο είλαη αλεπαξθήο, δηφηη αθελφο δελ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη 

ηδηψηεο θάηνρνη νκνιφγσλ θαη αθεηέξνπ νη δεκφζηνη θάηνρνη νκνιφγσλ δελ 

ππφθεηληαη ζε κείσζε. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε πξαγκαηηθή κείσζε ηνπ ρξένπο 

θαηά κέγηζην πνζνζηφ 25%, ελψ εθείλν πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ζπλνιηθή κείσζε απηνχ ηνπ ρξένπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 60%, θάηη πνπ 

ζπλεπάγεηαη είηε πιήξε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηδησηψλ νκνινγηνχρσλ θαη ησλ 

νκνινγηνχρσλ ηνπ δεκνζίνπ είηε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν «θνχξεκα» ησλ 

νκνιφγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

2. Να θαηαζηεί ην Δπξσπατθφ Τακείν Φξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξφηεηαο 

(ΔΤΦΣ) –θαη ν κειινληηθφο επξσπατθφο κεραληζκφο ζηαζεξφηεηαο 

(ΔΜΣ)– απνηειεζκαηηθφ κέζν πξνζηαζίαο: ην πθηζηάκελν –θαη εμαηξεηηθά 

αζαθέο ζχζηεκα– γηα ηελ επέθηαζε ηνπ αληηθηχπνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξφηεηαο δελ παξέρεη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ θεξδνζθνπίαο επί ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη αμηφπηζην κεραληζκφ πξνζηαζίαο, ην ΔΤΦΣ 

πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ηξάπεδα, κε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ηακεηαθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, ελψ νη απνθάζεηο ηνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη βάζεη ηνπ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο. Η πξφηαζε καδηθήο 

πξνζθπγήο ζε ακθηζβεηνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηερληθέο κε ηε κνξθή 

αζθάιηζεο πηζηψζεσλ θαηά ην πξφηππν ησλ ζπκβάζεσλ αληηζηάζκηζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (CDS) ή εηδηθψλ επελδπηηθψλ κέζσλ θαηά ην πξφηππν ησλ 

εγγπεκέλσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (CDO) νπδφισο ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο. 

3. Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ: Τν πνζφ –109 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ– πνπ απνθαζίζηεθε ζηηο ηειεπηαίεο ζπλφδνπο θνξπθήο 

βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν φξην ηνπ πξαγκαηηθά αλαγθαίνπ πνζνχ γηα ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα· έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 300 

δηζεθαηνκκπξίσλ αληαπνθξίλεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ζηφρν. Πξσηίζησο πξέπεη ζπλεηζθέξνπλ νη ηδησηηθνί πφξνη, αιιά εάλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δεκφζην ρξήκα, ηα δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο θαη ν έιεγρνο πξέπεη 

λα κεηαβηβαζηνχλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο (κέζσ πξνζσξηλνχ δεκφζηνπ 

ειέγρνπ, επηηξέπνληάο θαηά ηνλ ηξφπν απηφλ ηε κεηάβαζε πξνο ηελ επξχηεξε 
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ακνηβαηνπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο). Πξέπεη 

λα επηβιεζνχλ ηζρπξφηεξνη φξνη, π.ρ. δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πιενλαζκάησλ ζηα δεκφζηα ηακεία 

ησλ θξαηψλ· δηαζθάιηζε ηεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηζνινγηζκψλ, θαηαξγψληαο πξσηίζησο ηηο πιένλ ξηςνθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη εμαζθαιίδνληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφλ φηη δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ν 

δαλεηζκφο ζην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο· ηεξκαηηζκφο ηεο 

ηδηνηεινχο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηηο 

ζπληάμεηο, ηηο πξηκνδνηήζεηο θαη ηηο απνδνρέο ηνπο· πξφιεςε ηπρφλ 

παξαβηάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο απφ ηξάπεδεο πνπ δηαζψδνληαη, π.ρ. πξφιεςε 

ηεο θνξνδηαθπγήο. Δπηπιένλ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθά είλαη ηα κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή ελδερφκελεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο πηζηψζεσλ. Σε πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πησρεχζεηο ηξαπεδψλ απεηινχλ ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο, ε ΔΚΤ θαη ην ΔΤΦΣ πξέπεη 

λα εθαξκφδνπλ ζεηξά κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θξάηνπο απφ 

ηελ ελ ιφγσ αλαθεθαιαηνπνίεζε. 

4. Δπαλεμηζνξξφπεζε ηεο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε 

ιηηφηεηα: παξφηη αλαγλσξίδνπκε ηελ αλάγθε βηψζηκσλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

ζχκθσλα κε ηηο Σπλζήθεο, νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ πνιηηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο 

ηεο «Τξφηθαο» είλαη θνηλσληθά άδηθα· νη φξνη πνπ επηβάιινπλ ρξήδνπλ 

επαλεμηζνξξφπεζεο, απνδίδνληαο έκθαζε ζηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ 

εζφδσλ ησλ πιένλ εχπνξσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη θαηαξξίπηνληαο ηακπνχ 

θαη θαηαξγψληαο πξνλφκηα φπσο ε αζπιία ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζηελ 

Διιάδα ή ηεο Δθθιεζίαο ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα θαη ε Ιηαιία. Δθηφο απηνχ, ε 

ΔΔ πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηνπο κε ρξεζηκνπνηεζέληεο πφξνπο απφ ην Τακείν 

Σπλνρήο, κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα θξάηε κέιε 

πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο βνήζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ψζεζε ζε ρξήζηκεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε κεηαζηξνθή απφ ηε 

κνλφπιεπξε ιηηφηεηα ζε θνηλσληθά δίθαηεο θαη βηψζηκεο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. 

 

Μεζνπξφζεζκα/καθξνπξφζεζκα: επηδίσμε ξηδηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

Η βξαρππξφζεζκε δξάζε δελ ππνθαζηζηά ηηο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη ζεκειηψδεηο 

απαληήζεηο, νη νπνίεο ζα ζέζνπλ ηελ Δπξψπε ζε ηξνρηά βηψζηκεο αλάθακςεο. 

Παξαηίζεληαη αθνινχζσο ηα νπζηψδε, θαηά ηελ άπνςε ησλ Πξαζίλσλ, ζηνηρεία απηήο 

ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο: 

5. Ιζρπξή εθ λένπ ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξψπεο: Η 

Δπξψπε δελ πξέπεη λα δηζηάζεη λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο 

«Βαζηιείαο III», κέζσ ηεο επηβνιήο θηιφδνμσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (15%), 

απφιπηνπ νξίνπ ζηνλ δείθηε κφριεπζεο θαη δεζκεπηηθψλ απαηηήζεσλ 
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ξεπζηφηεηαο. Καηά ηελ άπνςή καο, ηα ηδξχκαηα πνπ είλαη «ππεξβνιηθά κεγάια 

γηα λα θαηαξξεχζνπλ» είλαη απιψο «ππεξβνιηθά επηθίλδπλα γηα λα πθίζηαληαη»· 

πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ επθαηξία θαη λα αλαιάβνπκε δξάζε γηα λα ηα 

ζπξξηθλψζνπκε ζε δηαρεηξίζηκν κέγεζνο, δηαζθαιίδνληαο φηη ε πηψρεπζε 

νπνηνπδήπνηε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζπλεπάγεηαη ειάρηζηεο δεκίεο γηα 

ην επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ νηθνλνκία. Δπίζεο, νη θαλφλεο 

πξέπεη λα επηηχρνπλ απφιπην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πεξηνξηζκέλνπ θάζκαηνο (narrow banking) πνπ εμππεξεηνχλ 

ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνβαίλεη ζε 

πην ξηςνθίλδπλεο επελδχζεηο – θαη είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπρλά 

θεξδνζθνπηθή. Καηαξρήλ, πξέπεη λα απαγνξεπζνχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξντφληα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ απνδείμεη φηη 

απνθέξνπλ θνηλσληθφ ή νηθνλνκηθφ φθεινο· πξέπεη λα απαγνξεπζεί ή 

ηνπιάρηζηνλ λα ππαρζεί ζε απζηεξέο ξπζκίζεηο ε ρξήζε ηερληθψλ φπσο νη 

αθάιππηεο ζπλαιιαγέο θαη νη ζπλαιιαγέο κε δαλεηζκέλα πξντφληα. Τέινο, 

πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ζηαδηαθά ε δηνρέηεπζε θεθαιαίσλ ζην ζθηψδεο 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κέζσ απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηε ξεπζηφηεηα 

θαη ηα αδηαθαλή ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

αλεμάξηεηνο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνο επξσπατθφο νξγαληζκφο 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ν νπνίνο ζα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ ρξένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνινγηθήο ηνπ 

βησζηκφηεηαο.  

 

6. Μηα νινθιεξσκέλε επξσπατθή θνξνινγηθή ζηξαηεγηθή: ε επίηεπμε πγηψλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, εληζρπκέλεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

βησζηκφηεηαο είλαη αδχλαηε ρσξίο ηνλ ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Πξέπεη λα αλαιεθζεί 

δξάζε ζε επίπεδν ΔΔ ψζηε λα επηβιεζεί επξσπατθφο θφξνο επί ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ (ΦΦΣ), επξσπατθή θιηκαηηθή/ελεξγεηαθή 

ζπλεηζθνξά, θνηλή ελνπνηεκέλε βάζε θνξνινγίαο εηαηξεηψλ (ΚΔΒΦΔ), ε νπνία 

ζα ζπλδέεηαη κε ειάρηζην απνδνηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε δίθαηε ζπλεηζθνξά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ. Η ΔΔ πξέπεη 

λα αλαπηχμεη κηα «ζπλζήθε θνξνινγηθνχ αθνπιηζκνχ», βάζεη ηεο νπνίαο ηα 

θξάηε κέιε ζα θαηαξγήζνπλ ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο πνπ έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ηνπο θαη ζα δεζκεπζνχλ ππέξ ηεο 

δξαζηηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

δπλαηνηήησλ θνξναπνθπγήο ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο επξσπατθήο 

ζηξαηεγηθήο. Η πινπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ηεο νκνθσλίαο ζε θνξνινγηθά δεηήκαηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ θαη λα ππφθεηληαη 

ζηε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο κεηαμχ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Σε εζληθφ επίπεδν, πξέπεη λα 
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απμεζεί ε πξννδεπηηθφηεηα ηεο θνξνινγίαο επί ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο.  

 

7. Γεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

εθδίδεη επξσνκφινγα, δπλαηφηεηα πνπ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ, θαζηζηψληαο ηελ 

ηαπηφρξνλα πην ξεπζηή θαη πην αλζεθηηθή, απνηξέπνληαο παξάιιεια εζηθνχο 

θηλδχλνπο κέζσ ηεο επηβνιήο ζαθψλ φξσλ ζπκκεηνρήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε 

δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία. Απηφ ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Τακείν (ΔΝΤ) 

πξέπεη λα ζπζηαζεί σο θνηλνηηθφ (θαη φρη δηαθπβεξλεηηθφ) κέζν, ην νπνίν ζα 

ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο έλαληη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, αλαιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ πθηζηάκελνπ Δπξσπατθνχ 

Τακείνπ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξφηεηαο σο κέζνπ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ. 

Η πεξαηηέξσ εθαξκνγή κέηξσλ δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, θαζψο θαη ν 

εθδεκνθξαηηζκφο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΓΝΤ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 

εμέηαζεο ηνπ ελδερφκελνπ ηεο πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζεο, παξέρνληαο 

βνήζεηα ζε νηθνλνκίεο πνπ ρξεηάδνληαη δάλεηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη 

δηαξζξσηηθέο εληζρχζεηο.  

 

8. Να θαηαζηεί ην πιαίζην καθξννηθνλνκηθήο επνπηείαο ιεηηνπξγηθφ θαη πην 

ηζνξξνπεκέλν: ην ελ ιφγσ πιαίζην, ην νπνίν ζεζπίζηεθε απφ ηελ «εμάδα» 

λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ Σεπηεκβξίνπ, πξέπεη λα εθαξκνζηεί κε 

ηζνξξνπεκέλν ηξφπν. Πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ακθφηεξεο ηηο 

ρψξεο κε πιεφλαζκα θαη ηηο ρψξεο κε έιιεηκκα, δεδνκέλνπ φηη 

αιιεινεπεξεάδνληαη, θαη λα εηζαγάγεη θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκία, φπσο νη αληζφηεηεο ησλ 

εηζνδεκάησλ, νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο, ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα ή ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ. 

9. Να θαηαζηεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ κέζν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: 

Κακία λνκηζκαηηθή έλσζε δελ είλαη επηηπρήο ρσξίο αμηφπηζην θνηλφ 

πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο κέζν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Καηά 

ζπλέπεηα, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο ζαθψο πην θηιφδνμνο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ, ρξεκαηνδνηνχκελνο απφ ηδίνπο πφξνπο, νη νπνίνη ζα 

απνηεινχλ πξντφλ ζπλαπφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΦΦΣ θαη ηελ θιηκαηηθή/ελεξγεηαθή 

ζπλεηζθνξά, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο ειάθξπλζεο ησλ 

ζπλεηζθνξψλ απφ ηα θξάηε κέιε. Σηε ζπλέρεηα, ν πξνυπνινγηζκφο ζα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ νκφινγα ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, 

φπσο παλεπξσπατθέο ππνδνκέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ή ε αλάιεςε 

εγεηηθνχ ξφινπ απφ ηελ Δπξψπε ζηε δεκηνπξγία ιχζεσλ απνδνηηθψλ ιχζεσλ 

ζε επίπεδν πφξσλ θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη έλα 
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ηζρπξφ θαη ζεκαληηθφ επξσπατθφ δεκφζην ηακείν.  

 

10. Μηα πξάζηλε λέα ζπκθσλία γηα ηελ Δπξψπε: ε απνθιεηζηηθή πξνζήισζε 

ζηε ιηηφηεηα ζπληζηά απηνθαηαζηξνθηθή ζηξαηεγηθή. Η «εθπνίεζε» ησλ κέζσλ 

ηεο κειινληηθήο παξαγσγηθφηεηαο ππέξ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ εμσξατζκνχ ηεο 

θαηάζηαζεο δελ απνηειεί νξζφ ηξφπν δηνίθεζεο κηαο εηαηξείαο, πνιχ 

πεξηζζφηεξν κάιηζηα κηαο ρψξαο. Οη απνηακηεχζεηο ησλ επξσπατθψλ 

λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ έρνπλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αχμεζε: απηή 

είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί θαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 

(πεξηνξηζκέλε) επελδπηηθή ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ ζην πιαίζην κηαο 

παλεπξσπατθήο πξάζηλεο λέαο ζπκθσλίαο ε νπνία ζα ζηνρεχεη ζε επελδχζεηο 

γηα ηνλ νηθνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ καο ηνκέα, ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ καο, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θπζηθψλ καο πφξσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Απηή ε θηλεηνπνίεζε απαηηεί έλα ζπλεθηηθφ 

ζρέδην, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο φπσο νη αθφινπζεο: 

α. ηνπνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΔ 2020 ζε ηζφηηκε βάζε κε 

ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη 
αλάπηπμεο, ζηνηρείν πνπ ζα εληείλεη ηηο πηέζεηο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ πξνο ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

βησζηκφηεηα· 

β. απνηειεζκαηηθφηεξε ηηκνιφγεζε ηνπ CO2 κέζσ ηεο απφπεηξαο κείσζεο 
ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 30% έσο ην 2020, κε 
ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ άλζξαθα, ηελ επηβνιή θφξνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ε νπνία ζα θαιχπηεη ηνπο ηνκείο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, θαη 

ηνλ πιήξε εθπιεηζηεξηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ· 

γ. επηβνιή πξνζνκνηψζεσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, έληαμε ησλ θιηκαηηθψλ 

θηλδχλσλ ζηε λνκνζεζία σο ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ, πξνψζεζε 

πξάζηλσλ δεηθηψλ αλαθνξάο ζηνπο πφξνπο πνπ βαζίδνληαη ζε δείθηεο, 
αλάπηπμε ηνπ πξάζηλνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
πειαηψλ φζνλ αθνξά ην απνηχπσκα άλζξαθα ησλ επελδχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ ηνπο (κε ηελ παξνρή 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν)· 

δ. δπλαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο λα αλαρξεκαηνδνηεί 
νκφινγα πνπ εθδίδεη ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ νκφινγα ζηεξίδνπλ βηψζηκεο επελδχζεηο· 

ε. παξνρή εληνιήο ζηα δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη παξνρή 

θηλήηξσλ ζηα ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία γηα ηε δηάζεζε κέξνπο ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζε πξάζηλεο επελδχζεηο θαη εηαηξείεο· 

ζη. πινπνίεζε κηαο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε ελφο κέιινληνο κε αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο, εγθαηαιείπνληαο ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ππξεληθή ελέξγεηα θαη ηα νξπθηά θαχζηκα. 
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Πεξαηηέξσ ελνπνίεζε θαη εθδεκνθξαηηζκφο ηεο Δπξψπεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν 

Η πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ ζπλεπάγνληαη βαζηά αιιαγή 

ηεο πνιηηηθήο εζηίαζεο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη απαηηνχλ ηελ πεξαηηέξσ 

ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Δλεξγψληαο κεκνλσκέλα, ηα θξάηε 

κέιε δελ ζα είλαη θαηά πάζα πηζαλφηαηα ζε ζέζε λα ξπζκίζνπλ εθ λένπ ηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, λα επηιεθζνχλ ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ πνπ δηαθεχγνπλ 
νινέλα πεξηζζφηεξν ηνλ έιεγρφ ηνπο, λα θηλεηνπνηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο επελδχζεηο γηα 

κηα πξάζηλε λέα ζπκθσλία ή λα αληηκεησπίζνπλ ηηο παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο 
αγνξέο. Η επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο 
Σπλζήθεο ηεο ΔΔ. Καηά ηελ άπνςε ησλ Πξαζίλσλ, επηβάιιεηαη ε ελίζρπζε ηεο 
δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν φζν θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνηείλνπκε: 

11. Υπαγσγή ηεο ζέζπηζεο βαζηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζηε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο: επί ηνπ παξφληνο, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαζνδεγεί πξάγκαηη ηελ νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ 
Δπξψπε θαη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε. Γηα λα δηαζέηνπλ νη πνιηηηθέο απηέο 
δεκνθξαηηθέο βάζεηο, νη δξάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε πνιηηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα εγθξίλνληαη 
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλαπφθαζεο κεηαμχ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Υπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε πνιπεηήο 
νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή (επί ηνπ παξφληνο, ε ζηξαηεγηθή ΔΔ 2020), αιιά θαη νη 
εηήζηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο (επί ηνπ παξφληνο, ε 

εηήζηα επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

εμακήλνπ), πξέπεη λα θαηαζηνχλ λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο. 

12. Γηάζθεςε γηα κηα λέα Δπξψπε: απαηηείηαη νπζηαζηηθά έλαο λένο θχθινο 
κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Σπλζήθεο ηεο ΔΔ, μεθηλψληαο απφ ηελ έθθιεζε γηα ηε 

ζχγθιεζε κηαο λέα δηάζθεςεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κε ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, 
θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, κεηαμχ 

άιισλ κέζσ θαηλνηφκσλ κνξθψλ εθπξνζψπεζεο, ε νπνία ζα πξνεηνηκάζεη ην 

έδαθνο γηα νπζηψδεηο αιιαγέο ζηε Σπλζήθε πνπ ζα παξάζρνπλ ηε λνκηθή 

βάζε γηα ηηο πξάμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

δεκνθξαηηθή βάζε, ζπληζηνχκε ηε δηνξγάλσζε παλεπξσπατθνχ 

δεκνςεθίζκαηνο κε ζθνπφ λα απνθαζηζηνχλ αιιαγέο ζην πξφγξακκα 

δξάζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζε πεξίπησζε πνπ 

εγθξηζνχλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θξαηψλ. Οη αλαζεσξήζεηο 
ηεο Σπλζήθεο δελ κπνξνχλ επ’ νπδελί ιφγσ λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ κεηαμχ ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη 
θπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηβάιινληαη αδηαπξαγκάηεπηα ζηα 

θνηλνβνχιηα. 

 

Σπκπέξαζκα 

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζήκεξα ε Δπξψπε πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν είλαη 
εκπηζηνζχλε: εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, εκπηζηνζχλε κεηαμχ 
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ησλ θπβεξλήζεσλ, εκπηζηνζχλε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη θπβεξλήζεσλ, 

εκπηζηνζχλε ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, αιιά, πάλσ απφ φια, εκπηζηνζχλε ησλ 
πνιηηψλ καο ζηηο ηξάπεδέο ηνπο, ζηελ νηθνλνκία ηνπο, ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, ζην 

κέιινλ ηνπο. Καηά ηελ πεπνίζεζε ησλ Πξαζίλσλ, ηα κηθξά, δηζηαθηηθά, ζπκβαηηθά 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο δελ πξφθεηηαη λα απνθέξνπλ απνηειέζκαηα· ην κφλν 

πνπ ζα επηηχρνπλ είλαη λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 
πεξηβαιινληηθήο θαηάξξεπζεο. Μφλν εάλ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπκε έλα 

κεγάιν άικα πξνο ηα εκπξφο, πξνο ηελ πεξαηηέξσ πνιηηηθή θαη δεκνθξαηηθή 

νινθιήξσζε, πξνο ηνλ ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ 
καο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 
βησζηκφηεηαο, ζα έρνπκε πηζαλφηεηεο λα επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν καο. Οη πξνηάζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ηα πξψηα βήκαηα πξνο απηφλ ηνλ 
ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ· απηή είλαη ε πξνζθνξά καο πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο καο. 
Δίκαζηε πξφζπκνη λα βαζίζνπκε ην κέιινλ καο ζε απηέο. 

 



 

12 
Συνέδριο 2011 του ΕΠΚ  Η δήλωση του Παρισιοφ 

Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο 

1. Οη Δπξσπαίνη Πξάζηλνη είλαη πεπεηζκέλνη φηη ην επξσπατθφ εγρείξεκα πξέπεη λα 

απνθηήζεη λέν πξνζαλαηνιηζκφ θαη λέν ζθνπφ. Η απνμέλσζε ηεο θνηλήο 
γλψκεο απφ ηελ ΔΔ εληείλεηαη δηαξθψο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ 27 θξαηψλ 
κειψλ λα βξνπλ βηψζηκεο θαη πξννδεπηηθέο θνηλέο ιχζεηο ζηηο πνιιαπιέο 
θξίζεηο πνπ πιήηηνπλ ηνπο πνιίηεο. 

2. Η ππνβάζκηζε ηεο θνηλνηηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ πξνο φθεινο ησλ 
δηαθπβεξλεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπνπ επηθξαηεί ν λφκνο ηνπ ηζρπξφηεξνπ, 

ππνλνκεχεη ηνλ ξφιν ησλ επξσπατθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη νδεγεί ζε ειάρηζηεο 
δεκφζηεο ζπδεηήζεηο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη βάζεη απζηεξά 

θαζνξηζκέλσλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Η ηξέρνπζα βαζηά ρξεκαηνπηζησηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε θαηαδεηθλχεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο 
«δηαθπβέξλεζεο» είλαη παληειψο αλεπαξθήο. Τν αληίδνην ζε απηήλ ηε ζιηβεξή 

θαηάζηαζε είλαη πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία ζηελ Δπξψπε. 

3. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ πξφθεηηαη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλνρήο θαη 
ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο εάλ ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο 
Δπξσπαίνπο, ζπγθεθξηκέλα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ε Δπηηξνπή, 

εμαθνινπζνχλ λα παξαγθσλίδνληαη θαη εάλ νη αξκνδηφηεηέο ηνπο 
ππνλνκεχνληαη ζπλερψο, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνπο θνξπθαίνπο εγέηεο ηεο 
Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο πνπ κνλνπσινχλ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ εμνπζία. 

Αληηηαζζφκαζηε ζζελαξά ζηελ πξαθηηθή ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ, ην 

νπνίν επηδηψθεη λα ππνζθάςεη ηελ εζηίαζε ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ζηελ 

ςεθνθνξία κε εηδηθή πιεηνςεθία, παξεκβαίλνληαο ζε φια ηα ζέκαηα πνιηηηθήο. 
Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα ζεζκηθφ ή λνκηθφ δήηεκα, αιιά εμίζνπ γηα ηε 

δεκνθξαηηθή θαη δηαθαλή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπηζπκνχκε ηε ρξήζε 

ηεο θνηλνηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξάζηλεο λέαο ζπκθσλίαο θαη 
γηα ηελ νηθνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. 

4. Καηά ην παξειζφλ, νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ Σπλζεθψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ 

εθπξνζψπνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ζην πιαίζην δηαθπβεξλεηηθψλ δηαζθέςεσλ, 

θαηφπηλ νκφθσλεο απφθαζεο θαη ειάρηζηεο ή κεδεληθήο δεκφζηαο ζπδήηεζεο 
θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλερηζηεί ε εθαξκνγή 

κεηαξξπζκίζεσλ βάζεη δηπισκαηηθψλ δηαζθέςεσλ ππφ ηελ απνθιεηζηηθή 

δηαρείξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ. 

5. Οη πξφζθαηεο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνιηηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ην κέιινλ ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο πξέπεη λα 

απνθαζίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο θαη φρη απφ ηνπο εγέηεο ηνπο. 

6. Τν Δπξσπατθφ Πξάζηλν Κφκκα (ΔΠΚ) ππνζηεξίδεη ηελ πξφηαζε ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα θηλήζεη, φπσο δηθαηνχηαη λα 
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ην πξάμεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 48 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

δηαδηθαζία γηα ηε ζχγθιεζε λέαο δηάζθεςεο γηα κηα λέα Δπξψπε. Ωζηφζν, ε 

δηαδηθαζία πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή 

ε νινθιεξσηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο δηάζθεςεο απφ κηα 

αλαρξνληζηηθή δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε. Πξέπεη λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη θαη 
λέεο ζπκκαρίεο γηα ηελ εμάιεηςε απηνχ ηνπ ζπλερηδφκελνπ αδηέμνδνπ. 

7. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο κε ηίηιν «Αλάπηπμε ηνπ πξάζηλνπ 

πνιηηηθνχ ζεκαηνινγίνπ» πνπ ζπκθσλήζεθε ζηε Βνπδαπέζηε, ην ΔΠΚ 

απνθαζίδεη λα ζπγθξνηήζεη νκάδα εξγαζίαο ε νπνία ζα αλαιάβεη ην θαζήθνλ 
λα θαηαξηίζεη, έσο ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΔΠΚ, 

πξφηαζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο 
Σπλζήθεο ΔΔ, θαη ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη ηελ επξεία ζπκκεηνρή επξσπαίσλ 
πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο. 


