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Nomina sunt consequential rerum. Τα ονόματα είναι συνέπεια των πραγμάτων. Ο Ιταλός
πρωθυπουργός Matteo Renzi επικαλείται τον Αυτοκράτορα Giustiniano και τον Dante Alighieri για
να ανοίξει την έκθεση που έγραψε μαζί με τον υπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Sandro Gozi,
περιγράφοντας τις προτεραιότητες της Ιταλίας για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έγγραφο δημοσιεύθηκε από την Europa, μια ιταλική εφημερίδα φίλα προσκείμενη στο
Δημοκρατικό Κόμμα του Renzi. Εδώ είναι κάποια ενδιαφέροντα τμήματα:
«Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σύνθεση της νέας Κομισιόν, ο ορισμός του νέου
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου πολιτικού κύκλου.
Μπορούμε να την μετατρέψουμε σε μια νέα αρχή για την Ευρώπη. Τίποτα δεν είναι χειρότερο από
το να εξελιχθεί σε μια διαθεσμική διαμάχη για τις υψηλόβαθμες θέσεις στην Ευρώπη. Αυτό θα ήταν
εντελώς ακατανόητο για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και ανεύθυνο μπροστά στις τεράστιες
προκλήσεις».
Επομένως, όπως ήδη έχουμε γράψει, η Ιταλία δεν είναι πρόθυμη να αρχίσει την εκ περιτροπής
προεδρία της ΕΕ με μια μεγάλη διαμάχη για τις κορυφαίες θέσεις. Για τους δημοσιονομικούς
κανόνες της ευρωζώνης και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η θέση της Ιταλίας θα πρέπει να
είναι σαφής από τώρα: περισσότερη ευελιξία για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους για να
διευκολυνθεί η διαδικασία μεταρρύθμισης. Το έγγραφο αναφέρει:
«Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι ακόμη δύσκολη παρά τις πρωτοφανείς προσπάθειες, λόγω της
υποτονικής ανάπτυξης και του πολύ χαμηλού πληθωρισμού. Τα οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις
αναφορικά με την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, παίρνουν χρόνο για να υλοποιηθούν. Το
ευρωπαϊκό οικονομικό πλαίσιο θα πρέπει να υποστηρίξει τις μεταρρυθμιστικές ατζέντες στα κράτημέλη και να ενισχύσει τα κίνητρα για μεταρρυθμίσεις».
Για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, ο Renzi ακούστηκε να συμμερίζεται τις βρετανικές
θέσεις:
«Η πλήρης δυναμική της εσωτερικής αγοράς χρειάζεται επίσης να αξιοποιηθεί, μαζί με τους τομείς
των υπηρεσιών και της ενέργειας. Θα πρέπει να κινηθούμε προς μια ενιαία αγορά για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και για τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Να βελτιώσουμε την ποιότητα της

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μειώνοντας το ρυθμιστικό φορτίο της ΕΕ. Πιο γενικά, οι επιπτώσεις για
την ανάπτυξη θα πρέπει να συνυπολογίζονται στο σύνολο των νομοθετικών προτάσεων και
συζητήσεων».
Ο Ιταλός πρωθυπουργός είχε επίσης κάποιες ιδέες για το πώς να συμφιλιώσει τους ψηφοφόρους
με την ΕΕ:
«Πρέπει να δώσουμε μια καλύτερη έννοια ότι η θεσμική ρύθμιση της ΕΕ βρίσκεται στην υπηρεσία
των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν ήδη να υιοθετήσουν
κάποιες πρακτικές ρυθμίσεις για να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσφέρουν. Σε αυτό το
πλαίσιο, η δυνατότητα της δημιουργίας ομάδας Επιτρόπων, ένας για κάθε ευρωπαϊκή
προτεραιότητα, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη».
Και αναφορικά με την μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, άλλη μία μεγάλη προτεραιότητα για την
Ιταλία:
«Πρέπει να προωθήσουμε έναν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ και πιο ολοκληρωμένες πολιτικές στους
τομείς όπου έχουμε μια σαφή προστιθέμενη αξία. Η μετανάστευση και το άσυλο είναι σαφώς ένας
από αυτούς τους τομείς. Με μια λέξη, πρέπει να προάγουμε μια αυθεντική κοινή ευρωπαϊκή
μεταναστευτική πολιτική».
Επομένως, το bottom line του οδικού χάρτη του Renzi είναι:
Η περιγραφή των καθηκόντων για τις ανώτατες θέσεις στην ΕΕ, προκύπτουν από αυτό το
περίγραμμα. Η Ιταλία θα υποστηρίξει ηγέτες που συμμερίζονται τις απόψεις της για το μέλλον της
Ευρώπης και είναι αποφασισμένοι να προωθήσουν τις παραπάνω προτεραιότητες.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η Ιταλία μπορεί να παίξει βασικό ρόλο στον διορισμό του
επόμενου προέδρου της Κομισιόν, ιδιαίτερα εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες διεξάγουν μια ψηφοφορία
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα. Ο Renzi δεν είναι εναντίον της αρχής του
Spitzenkandidaten που επελέγη από τις βασικές πανευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, και δεν
έχει δώσει ποτέ ενδείξεις ότι έχει «πρόβλημα» με τον Jean-Claude Juncker. επομένως, το κλειδί
θα είναι εάν ο Ιταλός πρωθυπουργός θεωρεί την ασαφή λίστα προτεραιοτήτων του Herman Van
Rompuy και το πολύ «δειλό άνοιγμα» της Angela Merkel για τους δημοσιονομικούς κανόνες της
ευρωζώνης, ως επαρκή εγγύηση ότι οι ανησυχίες και τα αιτήματα της Ιταλίας θα ληφθούν υπόψη
από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο Renzi έχει τώρα θέσει μια πραγματιστική διαπραγματευτική στάση εν όψει των περίπλοκων
συζητήσεων. Επίσης έχει παράγει μια σαφή μέτρηση με την οποία θα κρίνεται η αποτυχία ή η
επιτυχία του. Ακόμη και εάν δεν συμφωνεί κανείς με όλα όσα ζητά, μια τέτοια σαφήνεια είναι
ευπρόσδεκτη.
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