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Μεστόχο να καλύψει τις απώλειες που υπέστη η χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ελληνική
κυβέρνηση μπαίνει στο διάλογο για τον επόμενο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στις Βρυξέλλες. Όπως είπε ο ίδιος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να
θέλει να είναι "ισχυρότερη" και να καλύψει τις ολοένα και περισσότερες ανάγκες, πληρώνοντας
"λιγότερα".
Σεό,τι αφορά την Ελλάδα, ο Μ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι μετά το τέλος των προγραμμάτων, η χώρα
προσέρχεται στη συζήτηση με "καινούργιο πνεύμα", με τις προβλέψεις για ανάπτυξη στο 2,8% και
τη βεβαιότητα της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.
Σύμφωναμε τον ΑνΥΠΕΞ, στη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι να πετύχει μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που
πρότεινε η φινλανδική κυβέρνηση (1,0-1,08% του ΑΕΠ), καθώς υιοθετεί τη θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για 1,3% του ΑΕΠ.
Επιπλέον, στόχος της Ελλάδας είναι να μη μειωθεί καθόλου η χρηματοδότηση των λεγόμενων
"παραδοσιακών" πολιτικών, όπως η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική. "Στόχος της
πολιτικής συνοχής", είπε, "είναι να μη μένουν κάποιες χώρες πίσω και να υπάρξει σύγκλιση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο". Αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί πλήρως και επομένως δεν θα
μπορούσε να "καταργηθεί", υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός.
Ερωτηθείςεάν πιστεύει ότι θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου, ο κ. Βαρβιτσιώτης
ανέφερε ότι παρόλο που το θεωρεί "απαραίτητο", είναι "πολύ αισιόδοξο".
Στοζήτημα των ίδιων πόρων, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του φόρου στα πλαστικά αλλά και της
πρότασης τής Επιτροπής για την επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.
Αναφορικάμε τη σύνδεση του προϋπολογισμού με το σεβασμό του Κράτους Δικαίου, η θέση της
Ελλάδας είναι να μη λειτουργεί τιμωρητικά, αλλά να δίνονται κίνητρα στις χώρες που προωθούν το
Κράτος Δικαίου να λαμβάνουν περισσότερα.

Σχετικάμε το ζήτημα της μη απόφασης για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη
Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, ο Μ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι ήταν η πρώτη φορά που οι
δύο χώρες έφτασαν τόσο κοντά, κάτι που είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, καθώς επιθυμεί
να συνορεύει με ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα, εξήγησε, ήταν έτοιμη να δεχτεί ακόμα και το
διαχωρισμό των κρατών αυτών, αν και υπάρχουν φόβοι ότι κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τη
σταθερότητα στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι για τη
Βόρεια Μακεδονία να γίνει πλήρως σεβαστή η Συμφωνία των Πρεσπών και για την Αλβανία να
γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.
Επίσης, ανέφερε ότι συναντήθηκε, σήμερα στις Βρυξέλλες, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
της Βόρειας Μακεδονίας, αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά, Μπουγιάρ Οσμάνι, με το οποίο συζήτησε το
θέμα, εκφράζοντας ανησυχίες για πολιτική αστάθεια μετά τη μη απόφαση των υπουργών. Ωστόσο,
ο Μ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μια αρνητική απόφαση αλλά την αναβολή
της απόφασης για έξι μήνες.
Τέλος, όσον αφορά την Τουρκία, ο υπουργός ανέφερε ότι η θέση της Ελλάδας είναι υπέρ μιας
νέας χρηματοδότησης προς την Τουρκία για τους πρόσφυγες που φιλοξενεί.
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