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Παράτην εκτεταμένη καμπάνια στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ για να ενισχυθεί η συμμετοχή των
Ευρωπαίων στη σημερινή ψηφοφορία, η εκτίμηση των κοινοτικών που εμπλέκονται στη διεξαγωγή
των Ευρωεκλογών παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτική ως προς το αποτέλεσμα. Η βελτίωση της
συμμετοχής σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, όπου το κόμμα της αποχής ξεπέρασε το 41%,
είναι βασικός στόχος, αλλά υπάρχουν ισχυρές αμφιβολίες για το αν μπορεί να επιτευχθεί σήμερα
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και κυρίως στις μεγάλες κεντροευρωπαϊκές.
Ηεκτεταμένη αποχή αποδίδεται, αφενός, στην εκτίμηση μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων ότι οι
Ευρωεκλογές δεν επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών στις επιμέρους χώρες και,
αφετέρου, στη διολίσθηση της αξιοπιστίας των μεγάλων κομμάτων που έχουν χειρισθεί μέχρι
σήμερα τις τύχες της Ευρώπης σε συνδυασμό με την απουσία αξιόπιστων εναλλακτικών.
Ηκαμπάνια των ευρωπαϊκών θεσμών για την παρότρυνση των Ευρωπαίων ψηφοφόρων στις
εκλογές σήμερα έχει στηριχθεί εν μέρει και στην προσπάθεια των πολλών κομμάτων να
κινητοποιήσουν τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους απέναντι στην απειλή ακροδεξιών ομάδων και
κομμάτων που έχουν τοποθετηθεί ανοικτά κατά της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών θεσμών.
Σεκάθε περίπτωση, πάντως, και ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα, όσον αφορά τόσο
τη συμμετοχή όσο και την έκταση της παρουσίας των ευρωσκεπτικιστών στο νέο
Ευρωκοινοβούλιο, η "τάση" που επικρατεί στις αλλαγές που ετοιμάζονται στο ευρωπαϊκό
οικοδόμημα ισχυροποιεί μεν τη "σύγκλιση", αλλά όχι την ευρωπαϊκή.
Όπωςπαραδέχθηκαν παράγοντες της Κομισιόν σε σχετικό ερώτημα του Capital.gr, οι επόμενες
αλλαγές στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα ανεξαρτήτως των σημερινών αποτελεσμάτων οδηγούν
περισσότερο σε μια αλά καρτ σύγκλιση, παρά σε ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών. Και αυτό
βέβαια έχει ήδη προκαλέσει αυξημένες εντάσεις που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τις επιλογές
προσώπων που θα πρέπει να αντικαταστήσουν μέσα στους επόμενους μήνες τους νυν
επικεφαλής στους μεγάλους οργανισμούς, όπως την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την ΕΚΤ
και μία σειρά αλλά θεσμικά οργάνα της Ε.Ε.

Οιεπερχόμενες αλλαγές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οδηγούν σε ενίσχυση των διακρατικών
θεσμών εις βάρος των ευρωπαϊκών. Για παράδειγμα, έχει ήδη αποφασισθεί και συμφωνηθεί
μεταξύ Βερολίνου και Παρισίων η ενίσχυση του ESM εις βάρος της Κομισιόν. Και αυτό φαίνεται ότι
θα τεθεί σε ισχύ ίσως και από τον Ιούνιο αν υπάρξουν οι σχετικές επιμέρους συμφωνίες. Ο ESM, ο
οποίος αυτήν τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο "θησαυροφυλάκιο" στον πλανήτη και ελέγχεται από
τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, πρόκειται να αποκτήσει εξουσίες οι οποίες
υπερκαλύτπουν τις εντολές της Κομισιόν, τόσο όσον αφορά την εποπτεία και τον δημοσιονομικό
έλεγχο των χωρών της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, όσο και στα "μέτρα" που θα μπορεί να επιβάλει
στις χώρες-μέλη που θα χρειασθούν τη βοήθειά του, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα με το τρίτο
πρόγραμμα στήριξης.
Συγκεκριμένα, ετοιμάζονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του που θα του επιτρέπουν να
παρεμβαίνει για τη διάσωση χωρών της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί
σήμερα το ΔΝΤ. Μία από τις προτάσεις που αφορούν τη λειτουργία του ESM προβλέπει ότι θα
μπορεί αυτομάτως να παρεμβαίνει σε μια χώρα με την επιβολή μέτρων δημοσιονομικής
πειθαρχίας που θα συνοδεύουν τη χρηματοδοτική στήριξη. Παράλληλα, θα δοθεί στον ESM η
δυνατότητα χρηματοδοτικής κάλυψης του Ταμείου για τη διάσωση και εκκαθάριση τραπεζών που
απειλούνται με χρεοστάσιο για όσο διάστημα το ταμείο αυτό δεν θα έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια.
Μεάλλα λόγια, ο ESM πρόκειται να αναδειχθεί στον διοικητικό εποπτικό και χρηματοδοτικό
βραχίονα του Eurogroup, πάνω από κάθε άλλον ευρωπαϊκό κοινοτικό θεσμό με αποφασιστική και
εποπτική αρμοδιότητα, η οποία θα υπερβαίνει στην πραγματικότητα την "εξουσία" κάθε άλλου
ευρωπαϊκού θεσμού...
Τηςίδιας κατεύθυνσης αλλαγές ετοιμάζονται και σε άλλους τομείς του ευρωπαϊκού οικοδομήματος,
οι οποίες στο σύνολό τους ενισχύουν τη λειτουργία σύγκλισης, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες και
μη ομόκεντρους κύκλους διακρατικών συμφωνιών...
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

