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Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μοναδικό 
εγχείρημα στην ιστορία της ηπείρου μας, μπορεί να διαμελιστεί, να 
διαλυθεί, ακόμα και να σταματήσει να υπάρχει. Η συνδυασμένη επίδραση 
της αναταραχής που προκλήθηκε από την ανεπαρκώς ρυθμιζόμενη 
παγκοσμιοποίηση, οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες 
της οικονομικής κρίσης, ο αντίκτυπος μιας πρωτοφανούς τεχνολογικής 
επανάστασης και η χαοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
έχουν ως αποτέλεσμα την προσπάθεια εκμετάλλευσης των ανησυχιών 
και του φόβου των προβληματισμένων και σε σύγχυση πολιτών από 
πολιτικές ή εξτρεμιστικές δυνάμεις. 

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα, μια βαθιά δημοκρατική και 
ριζική μεταρρύθμιση. Οι λαοί της Ευρώπης έχουν αποκλειστεί από 
το όραμα και το πεπρωμένο της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς τους λαούς της. 

Ήρθε η ώρα για τους Δημοκράτες της Ευρώπης να υψώσουν το 
ανάστημά τους.

Τα κόμματα που έχουν κυριαρχήσει στο Ευρωπαϊκό σκηνικό κατά 
τ ις πρόσφατες δεκαετίες δεν έχουν πλέον την ικανότητα να 
αναζωπυρώσουν την απίστευτη Ευρωπαϊκή δυναμική που κατάφεραν 
να δημιουργήσουν οι ιδρυτές της.

Έχουν κουραστεί και έχουν απογοητεύσει τον κόσμο: το χάσμα ανάμεσα 
στους πολίτες της Ευρώπης και τους θεσμούς της Ευρώπης ολοένα 
και διευρύνεται. Επιπλέον, γίνεται όλο και πιο σύνηθες οι ευρωπαϊκές 
πολιτικές να είναι ανεπαρκείς ή ελλιπείς. 

Ήρθε η ώρα οι Δημοκράτες να πάρουν τον έλεγχο. Είναι καθήκον 
μας να μοιραστούμε το ευρωπαϊκό μας όνειρο με τους πολίτες. Ο 
σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αρχή του κράτους δικαίου, 
η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα. Αυτές είναι 
οι αξίες μας, και αυτές τις αξίες στηρίζουμε. 
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Αυτές οι αξίες ενσωματώνονται στις κοινωνίες μας μέσα από τον 
πλουραλισμό, την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις, την ανοχή, τον 
σεβασμό για τις εθνικές και γλωσσικές μειονότητες, την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την επένδυση στους νέους και την εκπαίδευση.

Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα θέλει και πρέπει να εμπνεύσει τη 
δημιουργία ενός νέου πολιτικού αστερισμού, του οποίου ο στόχος είναι 
να επαναφέρει την Ευρώπη στη σωστή πορεία. 

Δεν υπάρχει έλλειψη προγραμμάτων. 

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής συγκαταλέγονται στις πιο φιλόδοξες παγκοσμίως. 
Ωστόσο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γυρίσει την πλάτη στις 
συμφωνίες των Παρισίων, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο 
επίπεδο, με ένα φιλόδοξο πλάνο μετάβασης στην πράσινη οικονομία, 
που θα χρηματοδοτηθεί από νέους ίδιους πόρους, δημιουργώντας 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Έχουμε δημιουργήσει ένα ενιαίο νόμισμα, το οποίο όμως ακόμα δεν 
έχει πολιτική ηγεσία. Αυτήν τη στιγμή, δεν υφίστανται τα μέσα ούτε 
οι οικονομικοί πόροι που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις χώρες 
της ευρωζώνης να συντονίσουν τις οικονομικές πολιτικές τους και να 
επωφεληθούν από την αλληλεγγύη των εταίρων τους σε περίπτωση 
δυσανάλογων οικονομικών πληγμάτων. 

Έχουμε δημιουργήσει μια οικονομική και νομισματική ένωση, αλλά 
επιτρέπουμε τον άγριο φορολογικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη 
μέλη, κυρίως αναφορικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. 

Διακηρύσσουμε την ισχυρή πρόθεσή μας να προστατεύσουμε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση από τις υπερβολές της παγκοσμιοποίησης, αλλά 
επιτρέπουμε στους βασικούς εξωτερικούς ανταγωνιστές μας να 
αναλαμβάνουν τον έλεγχο στρατηγικών εταιρειών ή υποδομών, και δεν 
προωθούμε την ανάδειξη ευρωπαϊκών βιομηχανικών γιγάντων, ικανών 
να αναμετρηθούν με τους γίγαντες των ανταγωνιστών μας. 

Οι μεγάλες πολυεθνικές ψηφιακών υπηρεσιών σημειώνουν σημαντικά 
κέρδη από το εμπόριο δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά τις 
φορολογούμε λιγότερο από τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
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Πρόσφατα προχωρήσαμε στην υιοθέτηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
για τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά συνεχίζουμε να μη διαθέτουμε 
επαρκή μέσα εναντίον του κοινωνικού ντάμπινγκ, αλλά ούτε και σχέδιο 
δράσης για την ενθάρρυνση της κοινωνικής σύγκλισης, ενός κεντρικού 
παράγοντα για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής. 

Έχουμε επίσημα καθιερώσει κοινά σύνορα, αλλά δεν τα διαχειριζόμαστε 
από κοινού και έχουμε αφήσει τα κράτη μέλη του Νότου να διαχειριστούν 
σχεδόν μόνα τους δεκάδες χιλιάδες χιλιομέτρων θαλάσσιων συνόρων 
και ακόμα δεν διαθέτουμε κοινούς κανονισμούς σχετικά με το άσυλο. 

Ασκούμε πίεση στα αφρικανικά κράτη προέλευσης ή διέλευσης 
μεταναστών για να περιορίσουν την αποχώρηση των υπηκόων τους 
προς την Ευρώπη, αλλά ακόμα δεν έχουμε εφαρμόσει το Σχέδιο 
Μάρσαλ, που είναι απαραίτητο στην Αφρική, για να διασφαλιστεί η 
ανάπτυξη μιας ηπείρου της οποίας ο πληθυσμός αυξάνεται ταχέως. 

Αν προσθέσουμε τους προϋπολογισμούς που δαπανώνται από τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ για την άμυνα, θα δούμε ότι ξοδεύουμε περισσότερα 
χρήματα από τη Ρωσία, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε 
ευρωπαϊκές δυνάμεις σε υπερατλαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, 
αν χρειαστεί, ούτε να αποτρέψουμε τη Ρωσία από την εφαρμογή των 
παράτολμων και πολεμοχαρών πολιτικών της εναντίον των Ευρωπαίων 
γειτόνων της.

Πρόκειται για μια μείζονος σημασίας πρόκληση και ένα επείγον ζήτημα.

Το EDP δέχεται την πρόκληση.

Εμείς θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης.



6

1



7

1.1  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.1.1 Υπερεθνικά ψηφοδέλτια
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ατελής δημοκρατία. Σαφώς και διαθέτει 
ένα Κοινοβούλιο, του οποίου οι εξουσίες έχουν αυξηθεί με τον καιρό. 
Αλλά, ωστόσο, οι εξουσίες του παραμένουν περιορισμένες! Δεν έχει 
καμία αρμοδιότητα στον τομέα του εισοδήματος, δεν έχει πραγματική 
δύναμη ανάληψης πρωτοβουλιών, διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο 
στην επιλογή μελών της ευρωπαϊκής εκτελεστικής αρχής.

Αλλά, πάνω από όλα, η σύνθεσή της είναι περισσότερο αποτέλεσμα 
εθνικού δυναμισμού, παρά έκφραση μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής 
δυναμικής.

Το EDP υποστηρίζει την καθιέρωση διακρατικών υπερεθνικών 
ψηφοδελτίων για την πλήρωση ενός σημαντικού αριθμού θέσεων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να επιλέγουν από 
διαφορετικά υπερεθνικά ψηφοδέλτια, υποστηρίζοντας προγράμματα 
για ολόκληρη την Ευρώπη.

1.1.2 Ενδυνάμωση της συμμετοχικής δημοκρατίας
Ένα υπερβολικά υψηλό ποσοστό πολιτών αντιλαμβάνονται την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν απρόσωπο γραφειοκρατικό μηχανισμό, 
αδιάφορο για τα προβλήματα και τις προσδοκίες τους, και αποσυνδε-
δεμένο από τα παράπονα και τα αιτήματά τους.

Το EDP θέλει να βοηθήσει να καλυφθεί αυτό το χάσμα. Καλεί την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τους απαιτούμενους πόρους για να 
διασφαλίσει ότι έχουν γνώση του δικαιώματός τους για αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, το EDP πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναθεώ-
ρησης και μετρίασης της αυστηρότητας των κανόνων της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών, η οποία τους επιτρέπει να ζητάνε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομοθετικής πράξης 
σχετικά με κάποιο ζήτημα που τους απασχολεί.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 
ΤΙ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΟΝΤΑ 
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1.1.3  Τιμωρία κατάχρησης εξουσίας από κράτος μέλος
Δεδομένων των κανόνων, οι οποίοι κάποιες φορές απαιτούν ομοφωνία, 
είναι απαράδεκτο κάποιο κράτος μέλος που μετακινείται προς λαϊκίστικες 
ή ακόμα και ολοκληρωτικές τάσεις να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τη 
βούλησή του σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι λαοί και τα έθνη σε ολοκληρωμένες δημοκρατίες σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει και δεν μπορούν να επιτρέπουν σε τέτοια πολιτεύματα να 
παραλύουν και να εμποδίζουν την Ένωση.

Το EDP υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την 
προστασία της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, ένα ψήφισμα που πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 
σκοπό την αύξηση της δυνατότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να αντιμετωπίζει τις παραβάσεις του κράτους δικαίου στα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 

Με δεδομένους τους κινδύνους του λαϊκισμού ή ακόμα και του ολοκλη-
ρωτισμού τους οποίους έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, η πρότασή 
μας είναι να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα όπου όταν καταπα-
τούνται οι θεμελιώδεις αξίες (άρθρο 7 της Συνθήκης της Λισσαβόνας), 
θα υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες:

> Ολοκληρωτικό πάγωμα κάθε ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας,

>  Η αναστολή όλων των δικαιωμάτων ψήφου σε αποφάσεις που λαμβά-
νονται ομόφωνα.

Ως προσωρινό μέτρο στη διαδικασία, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας, τα άτομα και οι οργανισμοί που πληρούν τις 
προϋποθέσεις σε κάθε κράτος μέλος μπορούν να υποβάλουν αίτημα 
για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

1.2 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάθε άλλη πολιτική κοινότητα, χρειάζεται 
κοινές αξίες και ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς που θα διασφαλίζουν τη 
συνοχή της, θα καθοδηγούν τις επιλογές της και θα τους προσδίδουν 
νόημα και αξιοπιστία. 

Οι αξίες αυτές, οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής μας ταυτό-
τητας, έχουν διαμορφωθεί μέσα από αιώνες ταραχώδους ιστορικής 
πορείας. Σε κάποιες εποχές παραμελήθηκαν, σε άλλες αψηφήθηκαν, 
αλλά στο τέλος πάντα θριάμβευαν.
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Πρόκειται γ ια ισχυρές αξίες: Ο σεβασμός γ ια την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, η αρχή του κράτους δικαίου, η ελευθερία, η ισότητα, η 
αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα. 

Ενσωματώνονται στις κοινωνίες μας μέσα από τον πλουραλισμό, την 
ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις, την ανοχή, τον σεβασμό για εθνικές 
και γλωσσικές μειονότητες, την ισότητα των φύλων και τη διάκριση των 
εξουσιών. Ακόμα και αν ήδη εμπεριέχονται στις ιδρυτικές συνθήκες, 
θα μπουν στη σωστή τους διάσταση μόνο όταν συμπεριληφθούν στο 
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στο οποίο προσβλέπουμε.

1.3 ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η εκπαίδευση και οι ανταλλαγές αποτελούν τα δύο βασικά κλειδιά για 
το μέλλον.

Η εντατικοποίηση των πολιτικών και πολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ 
πολιτών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και αναδεικνύει μορφές συνεργασίας ανάμεσα στους 
πολίτες της Ευρώπης.

Το Erasmus παίζει κρίσιμο ρόλο στην ενδυνάμωση και την αμοιβαία 
γνωριμία ανάμεσα στις διαφορετικές ευρωπαϊκές κουλτούρες για την 
οικοδόμηση κοινού τόπου αναφοράς, καθώς και στη δημιουργία της 
ταυτότητας ενός λαού της Ευρώπης.

Το EDP ζητάει αυξημένη στήριξη του Erasmus από πόρους του 
προϋπολογισμού, με στόχο περίπου την τριπλάσια αύξηση του ετήσιου 
προϋπολογισμού του, καθώς και τη διεύρυνση του προγράμματος για 
να εκτείνεται και σε νέους μαθητευόμενους, καλλιτέχνες και νέους 
επιχειρηματίες.

Χρειάζεται οι νέοι να δημιουργήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή ιστορία, για 
να γνωρίζουν και να κατανοούν το έργο που αναλαμβάνεται από τους 
κοινούς θεσμούς μας στη βάση της κοινής γεωγραφικής επικράτειας. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεπεράσουμε την έννοια των συνόρων, αν 
θέλουμε να προοδεύσουμε προς έναν ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα, χρησιμο-
ποιώντας μέσα επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να συνεισφέρουν 
στη δημιουργία μια ευρωπαϊκής κοινής σφαίρας, η οποία συμπληρώνει την 
εθνική, περιφερειακή και τοπική σφαίρα. Το EDP επιθυμεί τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού μέσου ενημέρωσης αφιερωμένου στη νεολαία, το οποίο 
θα αυξήσει την επίγνωση της κοινής μας συμμετοχής στην Ένωση και μπορεί 
να προωθείται από τις δημόσιες αρχές, όπως ήδη συμβαίνει με το Arte.
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2.1  ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ, ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

2.1.1 Μια δυνατή ευρωζώνη με δημοκρατική διακυβέρνηση
Από όλα τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρώ είναι αδιαμ-
φισβήτητα το πιο σημαντικό. Από τότε που δημιουργήθηκε, έχει πετύχει 
τους στόχους του όπως περιγράφονταν στις Συνθήκες: εξασφάλιση 
σταθερότητας τιμών και προώθηση του εμπορίου. Επιπλέον, λειτούργησε 
ως κυματοθραύστης στο σοκ που δημιούργησε η οικονομική κρίση του 
2008, υποστηρίζοντας τη διαχείριση των δημόσιων ελλειμμάτων και 
δημιουργώντας ρευστότητα για την ενίσχυση της ανάπτυξης. 

Παρόλο που η επιτυχία του ευρώ δεν συζητιέται ιδιαίτερα, η απόδοση 
της ευρωζώνης είναι πιο αμφιλεγόμενη. Στα πρόσφατα χρόνια, το 
ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη (η οποία περιλαμβάνει 19 χώρες) 
είναι σταθερά υψηλότερο συγκριτικά με τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου, και ακόμα και 
σήμερα, το ποσοστό αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
στην ευρωζώνη ήταν χαμηλότερο από ό,τ ι στις 28 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, μέσα στην ίδια την ευρωζώνη, οι χώρες 
μάλλον αποκλίνουν παρά συγκλίνουν ως προς την απόδοση.

Για τους πολίτες, το ευρώ αποτελεί ένα πραγματικό παράδοξο. 
Ενσαρκώνει όλα όσα είναι ακριβώς δίπλα τους (τα χρήματα στην τσέπη 
τους), αλλά και όλα αυτά από τα οποία είναι εντελώς αποξενωμένοι (το 
νόμισμα μιας απροσδιόριστης περιοχής, υπό τη διαχείριση μονοκρα-
τόρων σε αδιαφανείς θεσμούς).

Το μέλλον του ευρώ και της ευρωζώνης προϋποθέτει τη συμφίλιωση 
των διαφορών στις αντιλήψεις και την απόδοση.

Η πρόταση του EDP για την επανεκκίνηση της ευρωζώνης βασίζεται 
συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία ενορχηστρωμένης σύγκλισης αναφορικά 
με τα μέλη της ευρωζώνης που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
υπερασπίζονται την ανάληψη δράσης (από 5 έως 7 χώρες), συμπεριλαμ-
βανομένου του ζεύγους Γαλλίας-Γερμανίας. Αυτές οι χώρες μπορούν να 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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συνεργάζονται στην κοινή στοχοθεσία για τη ρύθμιση της οικονομίας, τις 
φορολογικές αρχές, τον κοινωνικό πυλώνα και την εργατική νομοθεσία. 
Μπορούν να συσκέπτονται για τον προγραμματισμό ενός ή δύο επενδυ-
τικών προγραμμάτων στον τομέα της καινοτομίας, των ψηφιακών 
υπηρεσιών ή τη βιομηχανία του μέλλοντος (για παράδειγμα, μια υπηρεσία 
πληροφοριών ψηφιακών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης). Μπορούν 
να συγκλίνουν προς αυτόν τον στόχο ελεύθερα η κάθε μία, μέσα από τις 
εθνικές διεργασίες τους, και σε παράλληλη πορεία μεταξύ τους κατά τη 
διάρκεια ενός σύντομου χρονικού διαστήματος. Εν συντομία, πρόκειται για 
ένα είδος παράλληλης σύγκλισης. 

Ο άλλος κρίσιμος παράγοντας για την επανεκκίνηση της ευρωζώνης 
είναι προφανώς η ανάπτυξη ίδιων πόρων, μέσα από την εθνική 
φορολόγηση, όπως ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
ή η φορολόγηση των GAFAN, δηλαδή των 5 μεγάλων διαδικτυακών 
εταιρειών, Google, Apple, Facebook, Amazon και Netflix. Αυτή η 
προσέγγιση θα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών και θα 
αναπληρώσει την απώλεια πόρων του προϋπολογισμού που προκαλεί 
το BREXIT. Επιπλέον, δεν τίθεται θέμα περί εισαγωγής ενός φοροει-
σπρακτικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή περί αύξησης της 
φορολογικής επιβάρυνσης για τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Περαιτέρω, το EDP θέλει και θεωρεί εφικτή, χωρίς να απαιτείται τροπο-
ποίηση των Συνθηκών, την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης στην 
ευρωζώνη με τα εξής μέσα:

>  Δημιουργία μιας διακοινοβουλευτικής επιτροπής χρηματοοικονο-
μικών για την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου από την ευρωζώνη. 
Αυτή η κοινοβουλευτική επιτροπή θα εστιάζει στα χρηματοοικο-
νομικά προβλήματα της ευρωζώνης και στον προϋπολογισμό της. 
Θα αποτελείται από μόνιμα μέλη των οικονομικών επιτροπών των 
εθνικών κοινοβουλίων και μέλη της επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Σκοπός της θα είναι η παρακολούθηση των αποφάσεων 
που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρωζώνη, αναφορικά με ζητήματα 
οικονομίας και προϋπολογισμού, καθώς και η βελτίωση της σύνδεσης 
ανάμεσα στα ζητήματα εθνικού και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

>  Διορισμός ενός Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με συγκε-
κριμένη ευθύνη για την ευρωζώνη, σε απευθείας συνομιλία με τα 
σχετικά εθνικά κοινοβούλια και τη διακοινοβουλευτική επιτροπή.

Για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, η ΕΕ πρέπει να ολοκλη-
ρώσει την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση με μια πλήρη Τραπεζική 
Ένωση, καθώς και ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. 
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2.1.2 Επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία
Η έρευνα και η καινοτομία πάντα διαδραμάτιζαν αποφασιστικό ρόλο 
στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα και την οικονομική κρίση. 
Κάτι που ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό σήμερα, στην εποχή 
των τεχνολογικών ανακατατάξεων, των πρωτοφανών προκλήσεων 
για την προστασία του πλανήτη από την υπερθέρμανση, των νέων 
απειλών προστασίας και εθνικής ασφάλειας, της αυξημένης ελπίδας 
για πραγματική ποιότητα ζωής και για μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι 
στο περιβάλλον.

Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει αυτές τις 
προκλήσεις.

Πράγματι, το μερίδιο του ΑΕΠ της Ευρώπης που αφιερώνεται στην 
έρευνα και την ανάπτυξη είναι μόνο το 2,03%, σχεδόν ένα τοις εκατό 
πιο χαμηλό από τον δηλωμένο στόχο της (3%). Ακόμα χειρότερα, 17 
από τα 28 κράτη μέλη αφιερώνουν λιγότερο από το 1,5% του ΑΕΠ τους. 
Συνολικά, η ΕΕ είναι σχεδόν 1% πιο πίσω από τις ΗΠΑ και 1,5% πιο πίσω 
από την Ιαπωνία, για να μην αναφέρουμε και την Κίνα.

Το EDP θέλει η ΕΕ να παραμείνει η ηγετική παγκόσμια οικονομική 
δύναμη. Αυτός είναι ο λόγος που το EDP ζητάει:

>  Να αυξηθούν οι πόροι που διοχετεύονται στο μελλοντικό Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (Horizon Europe) σε τουλάχιστον 
120 δισεκατομμύρια ευρώ.

>  Να αυξηθεί το μερίδιο που προορίζεται για την έρευνα και την καινο-
τομία από τα διαρθρωτικά ταμεία.

>  Να εκχωρηθούν στο μελλοντικό Κοινοτικό Ταμείο Επενδύσεων (Invest 
EU) οι πόροι που χρειάζονται για την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα 
να επενδύσει επιπλέον 200 δισεκατομμύρια ευρώ κατά μέγιστο στην 
έρευνα και την επένδυση, μέσα στα επόμενα 7 χρόνια.

>  Να εφαρμοστεί ένα φιλόδοξο νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη της 
ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

>  Οι πόροι του ETΠA να επικεντρωθούν κατά κύριο λόγο στις γνωστικές 
υποδομές. 
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2.1.3 Να εφαρμοστεί μια πραγματική βιομηχανική πολιτική
Επί αιώνες, η βιομηχανία ήταν το θεμέλιο της δύναμης των Ευρωπαϊκών 
κρατών, και ειδικά κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Αυτό ισχύει και σήμερα, 
ακόμα και αν ο τομέας των υπηρεσιών έχει σταδιακά αναλάβει προεξέ-
χοντα ρόλο. 

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Η βιομηχανία της Ευρώπης 
προσφέρει εργασία σε περισσότερους από 30 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Παράγει το 17% της αξίας που προστίθεται και δημιουρ-
γείται στην Ευρώπη και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 70% των συνολικών 
εξαγωγών της. Κάθε θέση εργασίας στον βιομηχανικό τομέα συνει-
σφέρει στην άμεση ή έμμεση δημιουργία δύο άλλων θέσεων στην 
αξιακή αλυσίδα. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη 
διαθέτει πραγματική βιομηχανική πολιτική. Η μοναδική που υπήρχε, για 
τον άνθρακα και τον χάλυβα, έχει παραγκωνιστεί. 

Η αλήθεια είναι πως η ΕΕ συνεχίζει να είναι ανάμεσα στους πρώτους 
παγκοσμίως σε πολλούς τομείς, όπως στα χημικά, τα φαρμακευτικά, τη 
μεταλλική κατασκευή, τις μεταφορές (αεροπορικές, σιδηροδρομικές, 
οδικές), κ.λπ. Ωστόσο, παραμένουμε πίσω από τις ΗΠΑ σε τομείς του 
μέλλοντος και απειλούμαστε από την άνοδο της ισχύος της Κίνας.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναλάβουμε δράση. Το EDP κάνει τις 
εξής προτάσεις:

>  Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε καίριους τομείς του μέλλοντος: τον 
ψηφιακό τομέα, την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία χαμηλής 
κατανάλωσης άνθρακα, το διάστημα.
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>  Εφαρμογή ενός συστήματος προκαταρκτικής αδειοδότησης για 
επίδοξες εξαγορές ευρωπαϊκών εταιρειών και υποδομών που 
χαρακτηρίζονται στρατηγικές από ξένους επενδυτές.

>  Η αναθεώρηση των τρεχόντων κανόνων ανταγωνισμού, ώστε να μην 
παρεμποδίζεται ο σχηματισμός ευρωπαϊκών γιγάντων από εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά.

>  Η εισαγωγή ενός πιο γρήγορου και αποτελεσματικού συστήματος 
αντιντάμπινγκ για την επιβολή κυρώσεων σε εισαγωγές που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού.

2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ

Παρά την πρόβλεψη στις Συνθήκες, στην πράξη, η Κοινωνική Ευρώπη 
έχει μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό μετατραπεί σε εργαλείο και έχει 
γίνει υποχείριο της λειτουργικής ιδεολογίας, λόγω της εικασίας ότι 
η κοινωνική ολοκλήρωση θα συμβεί αυτόματα ως αποτέλεσμα της 
ολοκλήρωσης της αγοράς. Στην πραγματικότητα, αυτή η εικασία δεν 
επιβεβαιώθηκε και η πρόσφατη κρίση αποκάλυψε τεράστιες κοινω-
νικές ανισότητες ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και την 
έλλειψη ικανοποίησης διάφορων κοινωνικών αναγκών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα προτείνει τα παρακάτω:

Ο Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων είναι μία από τις 
κυρίαρχες προτεραιότητες του EDP για τα επόμενα χρόνια ιδανικά, 
μια συγκεκριμένη συνθήκη για την Κοινωνική Ευρώπη θα πρέπει να 
καθορίσει τους γενικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας.
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Στο άμεσο μέλλον, ενθαρρύνουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να 
καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη αυτού του κοινω-
νικού πυλώνα που συνδέει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς με 
τη βαθμιαία εφαρμογή μιας αυθεντικής πολιτικής σύγκλισης αναφορικά 
με τις εργασιακές συνθήκες, τους κατώτατους μισθούς, τον αγώνα 
κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ, το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα και 
τις κατώτατες συντάξεις. Ο στόχος είναι να έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι 
δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο 
κόστος ζωής ανάμεσα στα κράτη μέλη, ενώ διασφαλίζεται η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η αξιόπιστη διαχείριση των δημόσιων λογαριασμών.

Πρέπει να δοθεί νομική προτεραιότητα στην ισότητα μεταξύ των φύλων 
αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία, καθώς και με την ισότητα 
στους μισθούς (για ισοδύναμες θέσεις εργασίας).

Συνιστούμε την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των μοντέλων 
συνεταιριστικής εργασίας, όπως η συλλογική συνεργασία, για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης.

Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης να έχει τη 
δυνατότητα αποτρεπτικής δράσης, προλαμβάνοντας τη δημιουργία 
πλεονασμάτων και τις μετεγκαταστάσεις εταιρειών.

Ο Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να υποβάλλει 
ρεαλιστικές προτάσεις για τους καίριους τομείς πολιτικής, όπως η 
παροχή βοήθειας σε οικογένειες και παιδιά, η προώθηση υψηλότερου 
αριθμού γεννήσεων, η ισορροπία προσωπικού και εργασιακού χρόνου και 
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οικογενειακής και προσωπικής ζωής, και η μακροχρόνια φροντίδα των 
ηλικιωμένων, και κυρίως όσων δεν έχουν την αυτονομία τους.

Ομοίως, οι προτάσεις πρέπει να είναι υπέρ της βελτιωμένης συμπερί-
ληψης των νέων εργαζόμενων κάτω των 30 ετών, και των μεγαλύτερων 
εργαζόμενων άνω των 50 ετών, αναφορικά με την αγορά εργασίας και 
κατοικίας.

Τέλος, σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των τοπικών και περιφε-
ρειακών αρχών αυτοδιοίκησης στη διαχείριση οργάνων όπως είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι Εγγυήσεις για τη νεολαία, εφόσον 
οι ενεργές πολιτικές εργασιακής απασχόλησης εφαρμόζονται σε 
υποκρατικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κοινωνικής 
καινοτομίας και ισότητας.

2.3 ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συγκαταλέγονται ανάμεσα 
στις πιο φιλόδοξες παγκοσμίως: οι ευρωπαϊκού στόχοι για εκπομπές 
3X20 (-20% στις εκπομπές CO2, +20% στην παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας, -20% στην κατανάλωση ενέργειας, όλα έως το 2010).

Αλλά ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γυρίσει την πλάτη στις 
συμφωνίες των Παρισίων του 2015, η Ευρώπη πρέπει και πάλι να 
αναλάβει την πρωτοβουλία. Σε αυτό το πλαίσιο, το EDP επιβεβαιώνει 
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την πεποίθησή του ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία πρέπει να 
αντιπροσωπεύει την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, δημιουργώντας 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και κάνει 
τις παρακάτω προτάσεις:

>  Τιμολόγηση των εκπομπών αερίων. Ο άνθρακας είναι η βασική αιτία 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Σήμερα, ο άνθρακας είναι φθηνό-
τερος από το φυσικό αέριο, το οποίο μολύνει λιγότερο. Η τιμολόγηση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα αποτελέσει το έναυσμα 
που περιμένουν οι εταιρείες για να στραφούν στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 

>  Διεύρυνση του φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Μια 
πρωτοποριακή, βιώσιμη και άνευ διακρίσεων πηγή χρηματοδό-
τησης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία επενδυτικού 
κεφαλαίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

>  Δημιουργία εργαλείων καθολικής εφαρμογής για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών στην COP21, 
τη Συμφωνία των Παρισίων στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Η χρήση ανάλογων εργαλείων 
αποτελεί την εγγύηση για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων, με 
διαφάνεια και κοινή ευθύνη. Επιπλέον, επιτρέπουν την αύξηση των 
δεσμεύσεων κάθε πέντε χρόνια. 

>  Επιδίωξη πιο φιλόδοξης πολιτικής αντιμετώπισης προβλημάτων 
αναφορικά με τα δάση, τη γεωργία, την επαρχία και τα τρόφιμα. 
Συγκεκριμένα, προτείνουμε προγράμματα αναβλάστησης σε 
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αστικές περιοχές ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κύματα θερμότητας το 
καλοκαίρι, και προγράμματα αυξημένης προστασίας των δασών ακι 
των δέντρων (ειδικά σε αστικές περιοχές).  

>  Σύσταση Ευρωπαϊκού σώματος πολιτικής προστασίας για ανταπό-
κριση σε φυσικές καταστροφές στις αντίστοιχες χώρες μας.

>  Λήψη απόφασης, κατά το παράδειγμα των αποτελεσμάτων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, για τη δημιουργία μιας κοινής ενεργειακής 
πολιτικής της οποίας η ιδρυτική πράξη θα είναι η έναρξη επενδυ-
τικού πλάνου για το κλίμα ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για την περίοδο 
2019-2024, το οποίο θα συνίσταται σε ουσιαστικό δανεισμό στα 
κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και τις εταιρείες, των απαραίτητων 
κεφαλαίων για την αύξηση των επενδύσεών τους σε 4 τομείς επί δέκα: 
την ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων, τα έξυπνα δίκτυα, τα συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

>  Αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης των θαλασσών και 
ωκεανών, με στόχο την ισχυροποίηση της ηγεσίας της Ευρώπης. 

>  Απαγόρευση του μη ανακυκλώσιμου πλαστικού έως το 2025 και 
τερματισμός της τεχνητής γήρανσης μέσω της επέκτασης των 
εγγυήσεων.

Η δεύτερη προτεραιότητα του EDP είναι ο αγώνας υπέρ της προστασίας 
της βιοποικιλότητας: Φιλοδοξούμε να αποκτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
το ίδιο επίπεδο σημασίας με την κλιματική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό 
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Δημοκρατικό Κόμμα θέλει να διασφαλίσει την πλήρη επίγνωση της 
συγκεκριμένης κατάστασης, και προτείνει τα παρακάτω:

>  Επανέναρξη του διαλόγου ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ σχετικά με 
τον σχεδιασμό της απαγόρευσης των πιο τοξικών χημικών ουσιών, και 
την προσάρτηση σε κάθε απόφαση ενός συνοδευτικού σχεδιασμού 
για τους επαγγελματίες και τους τομείς που επηρεάζονται περισ-
σότερο από τις συγκεκριμένες απαγορεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, 
θέλουμε τον σχεδιασμό μιας νέας απόφασης για την απαγόρευση της 
γλυφοσάτης έως το 2023 (και όχι μόνο την επανεξέταση της άδειας 
κυκλοφορίας της). 

>  Εισαγωγή σειράς μέτρων που θα εφαρμόζονται σε προϊόντα εισαγώμενα 
στην επικράτεια της ΕΕ τα οποία δεν τηρούν τα περιβαλλοντικά μέτρα 
που επιβάλλουμε στους παραγωγούς και τις εταιρείες μας.

>  Υιοθέτηση προγράμματος δράσης και υποστήριξης για τα εκτροφεία 
προβάτων που αντιμετωπίζουν την άμεση συνύπαρξη με μεγάλα 
αρπακτικά (αρκούδες, λύκους, λύγκες κ.λπ).

2.4  ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

Το EDP, παρόλο που αναγνωρίζει την πρόσθετη αξία που προσφέρει η 
ευρωπαϊκή γεωργία, υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός νέου, βιώσιμου, 
αποτελεσματικού και παραγωγικού μοντέλου γεωργίας που να 
συνδυάζει τους φιλόδοξους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους προς όφελος των αγροτών, των καταναλωτών, των αγροτικών 
κοινοτήτων και του περιβάλλοντος.

Το EDP θέλει η βιωσιμότητα, η καινοτομία, η ασφάλεια τροφίμων σε 
όλα τα μέρη της ΕΕ, η ανταγωνιστικότητα και η αντιμετώπιση της 
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κλιματικής αλλαγής να αποτελέσουν τους βασικούς μηχανισμούς της 
μεταρρύθμισης. 

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των στόχων της 
και να αποφύγει κάθε πιθανότητα επανεθνικοποίησης στο μέλλον.

Το EDP υποστηρίζει μια Κοινή Γεωργική Πολιτική που είναι δίκαιη για 
όλους τους αγρότες. Ωστόσο, έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι οι 
φυσικές συνθήκες, το κόστος παραγωγής και το γενικό βιοτικό επίπεδο 
δεν είναι τα ίδια παντού στην Ευρώπη. Και θέλουμε αυτό το γεγονός να 
ληφθεί υπόψη στην αναδιανομή της στήριξης. Επομένως, πιστεύουμε 
ότι ένα ενιαίο σύστημα πληρωμών για ολόκληρη την ΕΕ δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στην αγροτική ποικιλομορφία εντός της ΕΕ. Η ΚΓΠ πρέπει 
επίσης να αντικατοπτρίζει τους στόχους του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
πυλώνα στον αγώνα κατά της φτώχειας και ανεργίας στην ύπαιθρο. 

Στηρίζουμε τον διαρκή προσανατολισμό της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής στην αγορά και όχι την επιστροφή σε αποτυχημένες 
πολιτικές, και επιμένουμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της 
διατροφικής ασφάλειας και ποιότητας, της καλής μεταχείρισης των 
ζώων ή του περιβάλλοντος, και ούτε να υπονομεύσει την ικανότητα των 
αγροτών να βγάζουν δίκαιο εισόδημα από τη διοχέτευση των προϊόντων 
τους στην αγορά.

Το EDP υποστηρίζει μια Κοινή Γεωργική Πολιτική που να προωθεί 
μια ποικιλία γεωργικών μοντέλων και να υποστηρίζει τη βαθμιαία 
μετάβαση προς γεωργικές μεθόδους που ελαχιστοποιούν τη χρήση 
προϊόντων φυτοπροστασίας, αντικαθιστώντας τις με φιλικότερες προς 
το περιβάλλον εναλλακτικές, που διασφαλίζουν τα υψηλά πρότυπα 
καλής μεταχείρισης των ζώων και αυξάνουν την ιχνηλασιμότητα, 
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εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα υγειονομικά και τα φυτοϋγειο-
νομικά πρότυπα,, προστατεύουν και αποκαθιστούν τη βιοποικιλότητα 
και αντιμετωπίζουν επιτυχώς τη σπατάλη τροφίμων. Αυτά τα μέτρα θα 
πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένους στόχους και δείκτες της 
ΕΕ, όπου είναι δυνατόν.

Υποστηρίζουμε μια μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική η οποία δίνει 
έμφαση στη σημασία και ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων 
ποιότητας τροφίμων, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις, αναγνωρίζοντας 
την πρόσθετη αξία που προσφέρει η ευρωπαϊκή γεωργία. Τα προϊόντα 
ποιότητας ΕΕ είναι μέρος της φιλοσοφίας και της κληρονομιάς της ΕΕ, 
αντιπροσωπεύουν παγκοσμίως ένα εξαιρετικά σημαντικό Ευρωπαϊκό 
περιουσιακό στοιχείο και αποτελούν καίριο παράγοντα στην ενίσχυση 
της αγροτικής οικονομίας και των ΜΜΕ.

Ολοκληρώνοντας σχετικά με την ΚΓΠ, το EDP πιστεύει ότι η επένδυση 
στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, ώστε 
να «συνδέσουμε τη γνώση με την καλλιέργεια».

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ΕΕ, και 
απαιτείται συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις για την προστασία των 
θέσεων εργασίας των ψαράδων μας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Ένα σύστημα ελέγχου που λειτουργεί σωστά θα συνεισφέρει στη βιωσι-
μότητα ολόκληρου του τομέα. Ειδική προσοχή πρέπει να αφιερωθεί 
στην έγκριση των νέων πρωτοκόλλων στις συμφωνίες συνεργασίας που 
ήδη εφαρμόζονται στον τομέα της αλιείας. Το Brexit πιθανώς θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην κοινή πρόσβαση στα αποθέματα αλιευμάτων 
και στην αγορά, θέτοντας σε προτεραιότητα μια συμφωνία για την αλιεία.  
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2.5  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιώσιμης κινητικό-
τητας, το οποίο να είναι επαρκές για τους χρήστες και να εντάσσεται 
στο πλαίσιο μιας εσωτερικής, ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς για 
τους επιχειρηματίες, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του 
Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος για τους παρακάτω λόγους:

>  Ένα τέτοιο σύστημα είναι ουσιώδες για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
διακίνησης αγαθών και ανθρώπων, και την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

>  Είναι απολύτως απαραίτητο για την επιτυχία των πολιτικών σχετικά 
με την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση. Προς το 
παρόν, οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα τρίτο της τελικής κατανά-
λωσης ενέργειας των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης είναι 
ορυκτής προέλευσης. Το ένα πέμπτο των εκπομπών αερίων θερμο-
κηπίου στην ΕΕ προέρχεται από τις μεταφορές.

>  Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 
μας επειδή ο κορεσμός και τα προβλήματα κινητικότητας αγαθών και 
ανθρώπων ευθύνονται για ετήσια δαπάνη ύψους 1% επί του ΑΕΠ της 
ΕΕ σε εταιρείες και διοικήσεις. Αυτό το τεράστιο ποσό επηρεάζει το 
τελικό κόστος των προϊόντων μας. Το τρέχον μοντέλο μεταφορών 
οδηγεί σε υψηλό ποσοστό εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων, οι οποίες δεν είναι ανανεώσιμες και προέρχονται από 
περιοχές του κόσμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα σταθερότητας.
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Οι προτάσεις του EDP περιλαμβάνουν τρία στοιχεία:

2.5.1  Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
κινητικότητας που προσφέρει στους χρήστες τα εξής 

 >  Έλεγχο των συμβατικών υπηρεσιών αναφορικά με τις τιμές και τον 
χρόνο. 

 >  Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από το πρώτο μέχρι το τελευταίο 
χιλιόμετρο στα πλαίσια μίας μοναδικής αγοράς ή συμβατικής 
λειτουργίας. 

 >  Αυτόματο και έξυπνο συνδυασμό των διαφορετικών μεθόδων 
μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην επίλυση της μετακίνησης 
αγαθών ή τα ταξίδια των ανθρώπων. 

2.5.2  Ένα ομοιογενές νομικό πλαίσιο που προσφέρει ασφάλεια
 >  Ενίσχυση της αρχής της ενιαίας εναέριας και σιδηροδρομικής 

διαλειτουργικότητας (νομικής και τεχνικής) και αποτροπή προβλη-
μάτων του κοινωνικού ντάμπινγκ τα οποία είναι άλλη μία αιτία 
κατακερματισμού της αγοράς. 

 >  Έξυπνη νομοθεσία, τυποποίηση ορισμών, απλοποίηση διεργασιών, 
μείωση διαχειριστικών επιβαρύνσεων και διευκόλυνση αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων. 

2.5.3  Μια βιομηχανική πολιτική για τον τομέα
 >  Επανενεργοποίηση του τομέα των μεταφορών ως πηγή θέσεων 

εργασίας μέσα από την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την υποστήριξη 
των επιχειρηματιών και τη δέσμευση στην έρευνα και την ανάπτυξη, με 
σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που θα οδηγήσουν στην 
διατροπικότητα και τη διαχείριση των μεγάλων συνόλων δεδομένων 
αναφορικά με την μετακίνηση αγαθών και ανθρώπων. 
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 >  Προώθηση της προοδευτικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές στα καύσιμα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και 
σταδιακή προσαρμογή τους στις χρήσεις στις οποίες η κάθε 
μέθοδος έχει την καλύτερη απόδοση. 

 >  Υποστήριξη της αύξησης της ηλεκτροκίνησης στα οχήματα και την 
προώθηση εργαλείων για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στα 
ηλεκτρικά οχήματα. (Συστήματα και σταθμοί φόρτισης, επιβρά-
βευση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και ανανεώσιμα 
οικιακά συστήματα φόρτισης.) 

 >  Προώθηση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης της ΕΕ στην παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς και την προμήθεια αγαθών, εξοπλισμού και 
τεχνολογίας μεταφοράς.
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3
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3.1  ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΕ πρέπει να επηρεάζει τις γείτονες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, 
προωθώντας την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ευμάρεια και την 
ασφάλεια. Για να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα, χρειαζόμαστε 
μια συνεκτική και ενεργή εξωτερική πολιτική. Το EDP υποστηρίζει ότι 
η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αρθρώνουν ενιαίο αποφασιστικό 
λόγο σχετικά με τα σημαντικά ζητήματα του σύγχρονου κόσμου. Οι 
τρέχουσες συνθήκες με τις αδύναμες πολιτικές δεν αντανακλούν το 
πραγματικό δυναμικό της ΕΕ. Πρέπει να αναθεωρήσουμε ακόμα περισ-
σότερο τους εσωτερικούς κανονισμούς αποφάσεων και εμπλοκής 
στα διεθνή ζητήματα, για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα και 
να απολαμβάνουμε μεγαλύτερο σεβασμό, ώστε να μετατρέψουμε την 
ΕΕ από μια ήπια δύναμη σε έναν σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια 
σκακιέρα.

Η μελλοντική ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε ένα 
βασικό γεγονός: Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια ήπειρος, δεν είναι μόνο μια 
πολιτική και πολιτισμική αρένα, δεν είναι μόνο ένας οικονομικός χώρος, 
η Ευρώπη είναι ένα παγκόσμιο εργαλείο επίλυσης συγκρούσεων. Με 
αυτόν τον τρόπο μας αντιμετωπίζουν σε ολόκληρο τον κόσμο, και εκεί 
θα πρέπει να βασίζεται η εξωτερική πολιτική μας. Εξελιχθήκαμε από μια 
«πολεμική ζώνη», με «κληρονομικούς εχθρούς», σε μια δημοκρατική 
οντότητα ειρήνης και ανάπτυξης, της οποίας ο σκοπός είναι να αποτελεί 
παράγοντα οικοδόμησης της ειρήνης. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σύμμαχος 
και σημαντικός συνομιλητής, αλλά πρέπει μέσα από τον διάλογο και 
την πειθώ να επιλύσουμε τα ζητήματα που εγείρονται αυτή τη στιγμή 
αναφορικά με το εμπόριο και τους δασμούς. Από την άλλη πλευρά, η 
Ρωσία και ο παγκόσμιος ρόλος της δεν μπορεί να αγνοηθεί. Υπάρχουν 
πτυχές σύγκρουσης και σημαντικής συνεργασίας ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση της Ρωσίας πάνω στα οποία θα 
πρέπει να συνεργαζόμαστε με αποφασιστικότητα. Δεδομένων των 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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αναδυόμενων παγκόσμιων δυνάμεων, οι εμπορικές συμφωνίες μας 
και η ενεργή διπλωματία είναι θεμελιώδεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινή 
εξωτερική πολιτική πρέπει να εστιάζει σε μια αυθεντική συνεργασία 
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση.

Οι πολιτικές γειτονίας πρέπει να εφαρμόζονται πιο σθεναρά. Πρέπει 
να εμπλακούμε πιο ενεργά με τους γείτονες στα Δυτικά Βαλκάνια. 
Πρέπει να τους πείσουμε να εγκαταλείψουν την εθνικιστική ρητορική, 
να σέβονται τις σχέσεις καλής γειτονίας, να ενστερνιστούν ολοκλη-
ρωτικά τα δημοκρατικά πρότυπα και να προχωρήσουν σε οικονομική και 
διοικητική μεταρρύθμιση. 

Το EDP υποστηρίζει τις θέσεις της Ένωσης Κεντρώων, οι οποίοι καλούν 
τον ελληνικό λαό να αποφασίσει μέσω δημοψηφίσματος, μετά από τις 
εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, σχετικά με το οριστικό όνομα της πΓΔΜ, 
καθώς οι Έλληνες πολίτες δεν ερωτήθηκαν πριν από την υπογραφή της 
συμφωνίας των Πρεσπών.

Αναφορικά με την κατάσταση στην Κύπρο, μια ευρωπαϊκή λύση 
προϋποθέτει απαραιτήτως την απόσυρση του τουρκικού στρατού και 
των εποίκων, καθώς και την κατάργηση του συστήματος εγγυήσεων 
στο οποίο εμπλέκονται τα κράτη μέλη, ένα σύστημα που στο παρελθόν 
προετοίμασε τον δρόμο για τη στρατιωτική παρέμβαση.

Πιο ανατολικά ακόμα, η κυβέρνηση της Άγκυρας ακολουθεί μια 
επιθετική πολιτική στο εξωτερικό και μια ολοκληρωτική πολιτική εντός 
των συνόρων της. Θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι κάθε μορφή επιθε-
τικότητας εναντίων των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της Κύπρου και της Ελλάδας ή των χωρών εκτός ΕΕ, όπως η Συρία και 
το Ιράκ, πρέπει να σταματήσει. Η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει την 
ύπαρξη του κουρδικού λαού και να τους εκχωρήσει τον απαραίτητο 
βαθμό αυτονομίας.
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Η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι απολύτως αναγκαία, ειδικά με τους 
εταίρους με τους οποίους έχουμε υπογράψει Συμφωνίες Σύνδεσης 
(π.χ. Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία), αλλά και με άλλους εταίρους 
οι οποίοι έχουν διαφορετικές ανάγκες και αντιλήψεις (π.χ. Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία). Αντίστοιχα, οι γείτονες στον Νότο, που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία, δεν πρέπει να αγνοηθούν. 
Πρέπει να βρούμε ρεαλιστικές και εξατομικευμένες λύσεις για να 
φέρουμε πιο κοντά μας τις βορειοαφρικανικές και αραβικές χώρες. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει στην ειρηνευτική 
διαδικασία της Μέσης Ανατολής. Η εξωτερική πολιτική μας σχετικά με 
την Ανατολή και τον Νότο πρέπει να είναι ισορροπημένη.

3.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

3.2.1  Η αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται 
κατά πρώτο και κύριο λόγο στην εφαρμογή της μόνιμης 
διαρθωρμένης συνεργασίας (PeSCo)

Πρόκειται για ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας και εισαγάγει τη δυνατότητα μιας κεντρικής ομάδας από 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργάζονται στον τομέα της 
άμυνας. Τέθηκε σε ισχύ το 2017 από μια μεγάλη ομάδα 25 κρατών μελών 
(με μοναδικές εξαιρέσεις το Ηνωμένο Βασίλειο τη Δανία και τη Μάλτα). Η 
μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία προσφέρει σε μια ομάδα κρατών μελών 
τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν αμοιβαίες δεσμεύσεις αναφορικά με την 
αύξηση και τον συντονισμό των δαπανών άμυνας, για τη συμμετοχή στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα όπλων και την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής 
δυνατότητας των στρατών τους. Στο μεταξύ, ρυθμίστηκε ένας δεύτερος 
μηχανισμός, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
της έρευνας στον στρατιωτικό τομέα (13 δισεκατομμύρια ευρώ). Και τον 
Ιούνιο του 2018, τέθηκε σε ισχύ η πρωτοβουλία ευρωπαϊκής παρέμβασης 
European Intervention Initiative (EII), σύμφωνα με την οποία 9 χώρες θα 
συμμετέχουν σε από κοινού παρεμβάσεις στο εξωτερικό. 
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Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επιδιώξουμε ένα μοντέλο ρύθμισης 
και υπεράσπισης του κυβερνοχώρου σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Είναι 
γεγονός ότι ο κυβερνοχώρος έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης, 
όπου οι επιθετικές ενέργειες εναντίον υπολογιστικών συστημάτων των 
κρατών μελών, σημαντικών υποδομών ή εταιρειών στρατηγικού ενδια-
φέροντος γίνονται καθημερινά και αδιαμφισβήτητα μπορούν πλέον να 
επηρεάσουν την άμυνα και την εσωτερική ασφάλειά μας, αλλά και να 
προκαλέσουν συστημικό αντίκτυπο στη λειτουργία των κοινωνιών μας. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι επιθέσεις σύντομα θα αρχίσουν να 
προκαλούν θανάτους. Επομένως, το EDP πρέπει να γίνει μια δύναμη 
εισηγήσεων έτσι ώστε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρχει αποτελε-
σματική αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, να προωθεί 
την κοινή φιλοσοφία ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και να 
συνεισφέρει στην αξιοπιστία και την ασφάλεια της ψηφιακής Ευρώπης.

3.2.2 Η μάχη κατά της απειλής της τρομοκρατίας
Αυτή τη στιγμή, όπως και τα τελευταία χρόνια, η ασφάλεια αποτελεί 
βασική ανησυχία όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά 
μετά από τα επαναλαμβανόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα σε 
ευρωπαϊκό έδαφος. Η απειλή της τρομοκρατίας μεταβάλλεται γρήγορα 
και διαρκώς. Πρόκειται για μια πολύμορφη, ενδογενή και εξωγενή 
απειλή. Επιπλέον, είναι και μια πολυεπίπεδη απειλή καθώς υπάρχουν 
πολλές μορφές τρομοκρατίας: η επονομαζόμενη «ισλαμική» τρομο-
κρατία, αλλά και τρομοκρατία της εξτρεμιστικής δεξιάς και αριστεράς. 
Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτήν την απειλή που 
επιτίθεται στις ευρωπαϊκές αξίες μας, η απάντησή μας πρέπει να είναι 
αποτελεσματική, πολυεπίπεδη και συντονισμένη! 

Η τρομοκρατική απειλή μάς αφορά όλους: επηρεάζει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο σύνολό της, καθώς οι τρομοκράτες μπορούν πολύ εύκολα 
να διασχίσουν τα φυσικά και άυλα σύνορα! Επομένως, είναι αναγκαίο να 
απαντήσουμε ως Ευρώπη, έτσι ώστε η Ένωσή μας να οικοδομήσει έναν 
πραγματικό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 
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Εμείς προτείνουμε τα παρακάτω:

>  Πρέπει να βασίσουμε όλες τις πολιτικές μας για τον αγώνα κατά 
της τρομοκρατίας σε μία βασική αρχή: την ισορροπία ανάμεσα στην 
ανάγκη για ασφάλεια για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και Ευρωπαϊκών αξιών! Έχοντας να αντιμετωπίσουμε τον σκοταδισμό 
και την άρνηση των ευρωπαϊκών αξιών μας, οφείλουμε να υπερασπι-
στούμε θεμελιώδη δικαιώματα και να σεβαστούμε τις δημοκρατικές 
αξίες μας! Η προστασία της ιδιωτικότητας αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα. Πρέπει να απορρίψουμε την εξέλιξη μιας κοινωνίας που θα 
βασίζεται στην παρακολούθηση του γενικού πληθυσμού, όπου όλοι 
θεωρούνται ύποπτοι! 

>  Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την πρόσθετη αξία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασίας! 
Δεν μπορούμε να αγωνιστούμε εναντίον της τρομοκρατικής απειλής 
χωρίς συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Η ΕΕ έχει να παίξει 
πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το επίπεδο! Αυτός ο στόχος πρέπει να 
επιτευχθεί μέσα από τη χρήση και την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών 
οργανισμών, καθιστώντας για παράδειγμα την Ευρωπόλ μια αληθινή 
ευρωπαϊκή αστυνομική αρχή, με πραγματική δύναμη λήψης πρωτο-
βουλιών. Αναφορικά με τις υπηρεσίες πληροφοριών, το EDP χαιρετίζει 
την ίδρυση της ευρωπαϊκής ακαδημίας πληροφοριών European 
Intelligence Academy ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την ενίσχυση 
της συνεργασίας, ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού οργανισμού πληροφοριών!

>  Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις πρωταρχικές αιτίες, εντατικο-
ποιώντας τις προσπάθειες κατά της ριζοσπαστικοποίησης! Δεν 
μπορούμε να περιορίσουμε την απάντησή μας αποκλειστικά στις 
πολιτικές ασφάλειας! Πρέπει να συμμετάσχουμε σε μια ρεαλι-
στική ανάλυση της κοινωνίας μας: αναφορικά με την ενσωμάτωση, 
την κοινωνική πρόνοια, την εργασία, έτσι ώστε να κατανοήσουμε 
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γιατί οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι γίνονται πιο ακραίοι. 
Η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης απαιτεί επίσης και την 
αντιμετώπιση των καναλιών μέσω των οποίων εξαπλώνεται η τρομο-
κρατική προπαγάνδα, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στις φυλακές. 
Πρέπει να συγκεντρώσουμε όλους τους πόρους και τις γνώσεις 
μας και να τα χρησιμοποιήσουμε για τον έγκαιρο εντοπισμό και την 
πρόληψη του ριζοσπαστισμού, καθώς και για την απο-ριζοσπαστικο-
ποίηση, εκεί όπου η ριζοσπαστικοποίηση είναι ήδη παρούσα.

>  Πρέπει να στερήσουμε τους τρομοκράτες από τη χρηματοδότηση 
και τα μέσα δράσης τους! Για να αποτρέψουμε τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις, πρέπει να στοχεύσουμε στη ρίζα του προβλήματος: τη 
χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πολεμήσουμε σε πολλά 
μέτωπα, όπως κάνουν και οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Η ΕΕ πρέπει 
επιπλέον να εφαρμόσει προληπτικές πολιτικές που θα τη φέρνουν 
ένα βήμα μπροστά από τους τρομοκράτες, όπως για παράδειγμα 
μέσα από τη ρύθμιση των αναδυόμενων κρυπτονομισμάτων. 

>  Πρέπει να καταδικάσουμε τους τρομοκράτες, και επιδιώκουμε 
υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης ανάμεσα στα κράτη μέλη! Τους 
τελευταίους μήνες, μετά την πτώση του Χαλιφάτου, εγείρεται το 
κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τους «επαναπατριζόμενους» και τη δίκη 
των συλληφθέντων στη Συρία, το Ιράκ ή τα Κουρδικά εδάφη. Επίσης, 
υπάρχει το ζήτημα όσων απελευθερώνονται από τις φυλακές. Όλοι 
πρέπει να κριθούν, και όλοι έχουν δικαιώματα. Τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να αγνοήσουν αυτό το γεγονός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να δράσει, με εναρμονισμένες κυρώσεις μεταξύ των κρατών μελών 
της και με πρόβλεψη για ελάχιστες ποινές! Επίσης, η μελλοντικές 
εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρέπει να επεκταθούν και στο 
σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία!  

>  Περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ: Η ανάγκη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων μας σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να ενθαρρύνει τη σύγχυση ανάμεσα 
στη μετανάστευση και την τρομοκρατία. Ας μην ξεχνάμε ότι το 
70% των επιθέσεων γίνονται από Ευρωπαίους πολίτες! Ωστόσο, η 
Ένωση πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της, και συγκε-
κριμένα μέσω της ευρωπαϊκοποίησης του Frontex, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής!  



33

3.3  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μετανά-
στευσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Οι αιτίες 
είναι γνωστές: αλλαγές στα γεωστρατηγικά συμφέροντα, ένοπλες 
συγκρούσεις, δικτατορίες, παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
κακή διακυβέρνηση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, κλιματική αλλαγή, 
ενδημική φτώχεια. Τα μέτρα που υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια 
είναι μονόπλευρα και έχουν επιφέρει φτωχά αποτελέσματα με υψηλό 
κόστος. Πρόκειται για συγκεκριμένα μέτρα που έχουν αποδείξει ότι 
οι επιπτώσεις της μετανάστευσης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μεμονωμένα. Το μεταναστευτικό απαιτεί ενιαία και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα τα οφέλη της μετανάστευσης. Οι τοπικές και περιφε-
ρειακές αυτοδιοικήσεις πρέπει να ενταχθούν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται πράγματι κοντά στα πιθανά 
προβλήματα, τις ανάγκες και την πραγματική κατάσταση που επικρατεί 
στην αγορά εργασίας. Αυτή η γνώση είναι θεμελιώδης για τον εξανθρω-
πισμό της μεταναστευτικής πολιτικής.

Αυτή η νέα και ολοκληρωμένη προσέγγιση του EDP πρέπει να ακολουθεί 
τους παρακάτω άξονες:

3.3.1 Κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τη Σένγκεν. Το EDP υποστηρίζει την 
εφαρμογή κοινών προτύπων ελέγχου για τα εξωτερικά σύνορα και τη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αυτών των 
συνόρων. Τα προγράμματα έρευνας και διάσωσης, και ο αγώνας αντιμε-
τώπισης των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην εμπορία 
ανθρώπων πρέπει να διεξάγονται με συντονισμένες μεθόδους, και οι 
ενέργειες της Frontex μέσω του Eurosur (European Coastal Surveillance 
System), του Ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων, πρέπει 
να εντατικοποιηθούν, προσφέροντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν μεταξύ τους εικόνες και δεδομένα της κατάστασης στα 
εξωτερικά σύνορα, σε πραγματικό χρόνο. 

3.3.2 Συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης
Η πρόληψη στην πηγή του προβλήματος είναι θεμελιώδης για την 
αντιμετώπιση της μαζικής άφιξης μεταναστών στις ευρωπαϊκές ακτές. 
Πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε διάφορους τομείς για τη διαχείριση 
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των μεταναστευτικών ροών, ώστε να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η 
ασφάλεια, να προωθηθεί η εδραίωση της δημοκρατίας και να τονωθεί 
η οικονομική ανάπτυξη, πέρα από την αναπτυξιακή βοήθεια. Το νέο 
Πρόγραμμα-πλαίσιο συνεργασίας για τη μετανάστευση, το Migration 
Partnership Framework Programme, που εγκρίθηκε από την Ένωση τον 
Ιούλιο του 2016, αξιολογήθηκε θετικά τον Σεπτέμβριο του 2017, και γι’ 
αυτό προτείνουμε τη συνέχιση του προγράμματος, την εντατικοποίηση 
της εφαρμογής του στις χώρες προτεραιότητας και την επέκτασή του 
σε περισσότερες χώρες. Αναφορικά με την ανάπτυξη ειδικών σε χώρες 
καταγωγής και διέλευσης, η Ένωση διεξάγει αποστολές στρατιωτικής 
και πολιτικής εκπαίδευσης και δημοκρατικής υποστήριξης σε πολλές 
χώρες, μια πολιτική που πρέπει να επεκταθεί και να εντατικοποιηθεί. 
Τέλος, υποστηρίζουμε την αύξηση της ενημέρωσης και τη διάδοση 
σωστών πληροφοριών στις χώρες καταγωγής, αναφορικά με τους 
κινδύνους και τις δαπάνες που σχετίζονται με την παράνομη διάσχιση 
συνόρων και παραμονή στην Ευρώπη, βασιζόμενοι στους ίδιους τους 
μετανάστες που βίωσαν αυτήν την τρομερή εμπειρία.

3.3.3 Ο αγώνας εναντίον της παράνομης διακίνησης μεταναστών
Σχεδόν το 90% των μεταναστών που φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης, 
το κάνουν με τη μεσολάβηση της τοπικής μαφίας που συνδέεται με 
διάφορους οργανισμούς οργανωμένου εγκλήματος ανά τον κόσμο, 
οι οποίοι εμπλέκονται στη διακίνηση ανθρώπων, ναρκωτικών ή ξεπλύ-
ματος χρημάτων. Είναι, επομένως, απαραίτητο να εξετάσουμε μια 
ολοκληρωμένη, πολυδιάστατη και διασυνοριακή προσέγγιση, ενδυνα-
μώνοντας την επιχειρησιακή συνεργασία για την έρευνα, τη δίωξη 
και την κύρωση αυτών των δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση 
των οικονομικών ροών και τη χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων, με 
σκοπό τον εντοπισμό της απάτης στην τεκμηρίωση, την ενίσχυση των 
μηχανισμών που παρέχονται από το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά 
της εμπορίας μεταναστών και το πλαίσιο του Eurojust για την παράνομη 
διακίνηση μεταναστών, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα εμπόδια στο πεδίο 
της δίωξης και της δικαστικής συνεργασίας.
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3.3.4  Προώθηση των πολιτικών επιστροφής, επανεισδοχής και 
επανένταξης

Η αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική πολιτική επιστροφής αποτελεί 
καίριο αποτρεπτικό παράγοντα της παράνομης μετανάστευσης, τόσο 
για τους μετανάστες, όσο και τις μαφίες και τους διεθνείς οργανισμούς 
εγκλήματος. Προς το παρόν, η πολιτική επιστροφής δεν είναι απόλυτα 
αποτελεσματική και οι διακινητές το γνωρίζουν. Είναι, επομένως, 
απαραίτητο να βελτιωθούν αυτοί οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη με πολύ ετερόκλητο τρόπο. Πρέπει να ξεκινήσει 
η εντατικοποίηση της επιχειρησιακής συνεργασίας και η ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη, τους οργανισμούς της ΕΕ 
και τις χώρες καταγωγής των μεταναστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αξιοποιήσουν περισσότερο το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εκχωρώντας του το δικαίωμα επανα-
πατρισμού διασωθέντων μεταναστών σε λιμάνια ασφαλών χωρών, 
καθώς και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ώστε να 
υποστηρίζει τις ενέργειες επιστροφής. Με αυτόν τον σκοπό, πρέπει να 
αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της FRONTEX, με δεδομένο ότι ακόμα 
είμαστε υπερβολικά μακριά από τον στόχο των 10.000 μελών μέχρι το 
2027. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει σαφής νομικός διαχωρισμός 
ανάμεσα στις ευθύνες και τα δικαιώματα των ανθρωπιστικών ΜΚΟ, των 
ευρωπαϊκών οργανισμών και των αρχών των κρατών μελών.

3.3.5 Εναρμόνιση των δικαιωμάτων ασύλου 
Η μεταναστευτική κρίση έχει αποδείξει ότι το τρέχον σύστημα δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Οι αιτούντες άσυλο δεν 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη μέλη. Έτσι ενθαρ-
ρύνονται οι παράπλευρες ενέργειες, «το άσυλο κατά παραγγελία», οι 
καταχρήσεις του συστήματος ασύλου και η υποβολή αιτήσεων σε χώρες 
που είναι ήδη κορεσμένες από την τρέχουσα μεταναστευτική πίεση, η 
οποία έχει οδηγήσει κάποιες από αυτές στην επανάληψη ελέγχων στα 
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εσωτερικά σύνορα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες ασύλου 
για να διασφαλίσουμε ότι διαμοιράζονται οι ευθύνες και ότι καμία 
χώρα δεν θα υποστή περαιτέρω μεταναστευτική πίεση για την παροχή 
καλύτερων συνθηκών. Από τη μεταρρύθμιση πρέπει να προκύψει ένα 
σύστημα ασύλου πιο αποτελεσματικό, που να διευκολύνει την καταπο-
λέμηση των καταχρήσεων. Η αναθεώρηση του συστήματος πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα πιο συνεπείς διαδικασίες ασύλου, ως προς τις 
προϋποθέσεις απόκτησης διεθνούς προστασίας και τις προϋποθέσεις 
υποδοχής. Η αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, καίριου 
παράγοντα του κοινού συστήματος ασύλου, πρέπει να ολοκληρωθεί, 
γιατί καθορίζει ποια χώρα φέρει την ευθύνη. 

3.4  ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου Κοινοβουλίου θα είναι να 
διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά εμπορικά συμφέροντα εξυπηρετούνται 
καλύτερα εντός ενός πιο δημοκρατικού πλαισίου, υψηλότερης διαφά-
νειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία στο 
θέμα των τελωνειακών δασμών και να είναι πιο απαιτητική ως προς τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα. Επιπλέον, το τρέχον μοντέλο διαπραγμα-
τεύσεων των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε απόλυτη μυστικότητα δεν μπορεί πλέον να υποστηριχτεί. 

Από τη μία πλευρά, οι πολίτες νιώθουν αποκομμένοι από τη διαδι-
κασία: οι ηγέτες κατακυρώνουν εντολές διαπραγμάτευσης με γενική 
αδιαφορία, εξουσιοδοτούν την επικύρωση της Συνθήκης σε ζητήματα 
που εμπίπτουν στη ευρωπαϊκή δικαιοδοσία, και στη συνέχεια, ενθαρ-
ρύνουν τον κοινωνικό διάλογο σχετικά με επικύρωση από το κοινοβούλιο 
των στοιχείων που εμπίπτουν στη δική του δικαιοδοσία. Ανάλογα με τις 
εκάστοτε κυβερνητικές πρακτικές, κάποια κράτη εμπλέκουν τα κοινο-
βούλιά τους και την κοινή γνώμη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επομένως, υπάρχει θεμελιώδης 
ανάγκη επανιδιοποίησης από τους πολίτες, σε μια εποχή όπου το 
ελεύθερο εμπόριο αναδεικνύεται ως σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. 

Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα προτείνει λοιπόν τα παρακάτω:

3.4.1 Πρέπει να εφεύρουμε εκ νέου την ιδιοποίηση του ελεύθερου 
εμπορίου από τους πολίτες, επιβεβαιώνοντας στην κοινή γνώμη τον 
καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εργαλείου αυστηρού 
δημοκρατικού ελέγχου των συμφωνιών (μέσω της επικύρωσής τους, 
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και αποδίδοντας στα εθνικά κοινοβούλια ρόλο αυστηρού δημοκρατικού 
ελέγχου των μελών τους (τα οποία επικυρώνουν τις εντολές διαπραγ-
μάτευσης και τις συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύεται η Επιτροπή).  
Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν από την παράδοση 
της εντολής στην Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι πιο εποικοδομητικές 
και να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη διαφάνεια. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να αναπτύξει νέες διαδικασίες ενθάρ-
ρυνσης του εμπεριστατωμένου διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες, με 
σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, όπως για παράδειγμα μέσα από 
μια ψηφιακή πλατφόρμα για τους πολίτες.

3.4.2  Προώθηση μιας νέας γενιάς συμφωνιών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο

>  Ως αυθεντ ικά εργαλεία γ ια την περιβαλλοντ ική μετάβαση, 
καθιστώντας τις συμφωνίες των Παρισίων απαραίτητη προϋπόθεση, 
χωρίς την οποία η συμφωνία θα ακυρώνεται. Αυτό θα θέτει άμεσα 
σε κίνδυνο όποιο μέλος προδίδει τις κλιματικές δεσμεύσεις του, και 
θα αντανακλά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: ελεύθερο 
εμπόριο, ναι, αλλά όχι οποιοδήποτε είδους εμπόριο. 

>  Που να επιβάλλουν ακόμα πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονι-
σμούς για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι εν λόγω συμφωνίες 
ελεύθερου εμπορίου πρέπει να έχουν πολύ χαμηλό οριακό περιβαλ-
λοντικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, η χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον τρόπων μεταφοράς και παραγωγής (φιλικοί προς το 
περιβάλλον τρόποι μεταφοράς με πλοία, π.χ. με φυσικό αέριο, νέοι 
τρόποι παραγωγής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ.). 

>  Που να εγγυώνται στα κράτη μέλη το δικαίωμα εμπιστοσύνης σχετικά 
με τους στόχους που αναλαμβάνουν. 

>  Που να ενισχύουν την αρχή της πρόληψης αναφορικά με την 
ασφάλεια τροφίμων. 

>  Που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μιλάνε με μία φωνή στους 
βασικούς παίκτες στη διεθνή σκηνή (ας σημειώσουμε ότι η Κίνα έχει 
ενιαία πολιτική απέναντι στην Ευρώπη, ενώ η Ευρώπη έχει 28 στρατη-
γικές απέναντι στην Κίνα).
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To Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP), που ιδρύθηκε από τον 
Φρανσουά Μπαϊρού και τον Φραντζέσκο Ρουτέλλι το 2004, είναι ένα 
κεντρώο Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο οποίο συμμετέχουν πολιτικά 
κόμματα και ευρωβουλευτές που θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
είναι κοντά στους πολίτες της.

Ως διεθνικό πολιτικό κίνημα, το EDP έχει ως στόχο την οικοδόμηση 
της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας, με ρίζες τις κοινές αξίες της ειρήνης, 
ελευθερίας, αλληλεγγύης και εκπαίδευσης και με φιλοδοξία να 
εδραιώσει υπερήφανα την κουλτούρα της στον κόσμο του μέλλοντος. 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος ετοίμασαν από 
κοινού το παρόν Μανιφέστο για τις ευρωεκλογές 2019, με σκοπό να 
παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για μια καλύτερη Ευρώπη.

Οι Πρόεδροι

François Bayrou Francesco Rutelli 

Η Γενική Γραμματέας Ο Ταμίας

Marielle de Sarnez Gérard Deprez
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