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«Θυελλώδης»αναμένεται η αυριανή συζήτηση στη σύνοδο κορυφής στο Υπρ του Βελγίου, με τον
βρετανό πρωθυπουργό να εμμένει στις ενστάσεις του σχετικά με τον διορισμό του Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ στην προεδρία της Κομισιόν.

Χωρίς συμμάχους, σε πλήρη απομόνωση αναμένεται πως θα βρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής που
ξεκίνησε σήμερα στην Υπρ του Βελγίου ο Ντέιβιντ Κάμερον, σχετικά με τον διορισμό για την θέση
του Προέδρου της Κομισιόν του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Η εκστρατεία κατά του Γιούνκερ, στην οποία
επιδίδεται εδώ και ένα μήνα ο κ. Κάμερον έχει πάρει διαστάσεις επικίνδυνες μέχρι το σημείο να
διακυβεύεται ακόμα και η παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακόμα και οι πιο πιστοί σύμμαχοί του Κάμερον, τον εγκαταλείπουν εξαιτίας του κακού χειρισμού
του στο ζήτημα της υποψηφιότητας του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Ετσι σε τηλεφωνική επικοινωνία λίγες
ώρες πριν τη Σύνοδο, οι πρωθυπουργοί Σουηδίας και Ολλανδίας του διεμήνυσαν ότι σε
περίπτωση που τεθεί θέμα ψηφοφορίας θα συνταχθούν με την πλειοψηφία, παρά τις επιφυλάξεις
τους στο πρόσωπο του κ. Γιούνκερ. Ακόμα, σε επικοινωνία που είχε χθες ο βρετανός
πρωθυπουργός με την Άγκελα Μέρκελ, έλαβε διαβεβαιώσεις, πως η Ευρώπη θα αλλάξει ριζικά
ακόμα και με τον Γιούνκερ επικεφαλής.
Διαβεβαιώσεις Μέρκελ προς Κάμερον
Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Άγκελα Μέρκελ εξέφρασε στον Ντέβιντ Κάμερον τον
τρόμο της για την ευκολία με την οποία κάποιοι στην Γερμανία όσο και άλλες χώρες επιθυμούν μια
Ευρώπη δίχως την Βρετανία. «Ενδεχόμενη αποχώρηση της Βρετανίας θα πλήξει πολύ σοβαρά
πρωτίστως την Ενωμένη Ευρώπη», είπε η γερμανίδα καγκελάριος. Άποψη που συμμερίζεται το
σύνολο των ευρωπαίων αξιωματούχων με τον επίτροπο Εμπορίου Κάρελ ντε Γκούχτ να αποκαλεί
«ηλιθίους» όσους εκφράζουν παρόμοιες απόψεις, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας
Μισέλ Ροκάρ.
Για τον βρετανό ηγέτη, ωστόσο, τίθεται και θέμα προσωπικού γοήτρου. Με τον μη διπλωματικό
τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση Γιούνκερ έχει πλέον αυτοπαγιδευτεί. Κάτι που του
καταλογίζουν ευρωπαϊστές του κόμματός του όπως ο πρώην υπουργός Κεν Κλάρκ καθώς και
μέλη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων Βινς Κέιμπλ.Το επιτελείο
Κάμερον είναι προετοιμασμένο για την ήττα, το ερωτηματικό είναι πως αυτή θα παρουσιαστεί στο
βρετανικό κοινό που σύμφωνα με δημοσκόπηση των Financial Times, στηρίζει την εκστρατεία
κατά του κ. Γιούνκερ. Πάντως, αυτή η κρίσιμη διαμάχη δεν θα αφήσει ανέπαφο ούτε και τον Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ ο οποίος ως επικεφαλής της Κομισιόν θα κληθεί να γεφυρώσει το χάσμα με το
Λονδίνο προχωρώντας σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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