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ΘΕΜΑ: Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της
Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες,
2014-2020»
ΣΧΕΤ: Τα υπ’ αριθ. 3280/31-1-2017, 606/11-1-2017, 605/11-1-2017,
41635/22-12-2016, 17980/25-5-2016, 3313/8-2-2016, 42767/7-12-2015,
10956/2-4-2015, 40724/21-10-2014, 23090/5-6-2014, 19271/13-5-2014,
8554/4-3-2014, 46908/21-11-2013, 45493/ 21-11-2013, 35805/9-9-2013
έγγραφά µας
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουµε ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε µια Λευκή Βίβλο για το µέλλον της
Ευρώπης, που αποτελεί τη συµβολή της Επιτροπής στη Σύνοδο Κορυφής της
Ρώµης της 25ης Μαρτίου 2017.
Πιο συγκεκριµένα, στη Λευκή Βίβλο παρουσιάζονται πέντε σενάρια,
καθένα από τα οποία απεικονίζει την πιθανή κατάσταση της Ένωσης µέχρι το
2025, ανάλογα µε τις επιλογές που θα κάνει η Ευρώπη. Τα σενάρια
καλύπτουν ένα φάσµα πιθανοτήτων και είναι ενδεικτικού χαρακτήρα. Ούτε
αλληλοαναιρούνται ούτε είναι τα µόνα που µπορεί να υπάρξουν.
Σενάριο 1: Συνεχίζουµε κανονικά — Η ΕΕ των 27 επικεντρώνει την
προσοχή της στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος θετικών
µεταρρυθµίσεων στο πνεύµα των κατευθύνσεων της Επιτροπής του 2014 για
ένα Νέο ξεκίνηµα για την Ευρώπη και της ∆ήλωσης της Μπρατισλάβας, την
οποία προσυπέγραψαν και τα 27 κράτη µέλη το 2016. Αυτό µπορεί να
σηµαίνει ότι έως το 2025:
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Οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν αυτοµατοποιηµένα
και συνδεδεµένα αυτοκίνητα, αλλά ενδέχεται να αντιµετωπίζουν
προβλήµατα όταν περνούν τα σύνορα των χωρών τους, καθώς
παραµένουν ορισµένα νοµικά και τεχνικά εµπόδια.
Οι Ευρωπαίοι µπορούν σε µεγάλο βαθµό να ταξιδεύουν πέραν των
συνόρων των χωρών τους χωρίς να υφίστανται ελέγχους. Λόγω
των ενισχυµένων ελέγχων ασφαλείας, οι ταξιδιώτες πρέπει να
φτάνουν στα αεροδρόµια και τους σιδηροδροµικούς σταθµούς
πολύ πριν από την ώρα αναχώρησης.

Σενάριο 2: Τίποτα περισσότερο από την ενιαία αγορά — Η ΕΕ των 27
επικεντρώνεται σταδιακά εκ νέου στην ενιαία αγορά, καθώς τα 27 κράτη
µέλη δεν κατορθώνουν να βρουν κοινό έδαφος σε όλο και περισσότερους
τοµείς πολιτικής. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι έως το 2025:
• Η διέλευση των συνόρων για επαγγελµατικούς σκοπούς ή για τουρισµό
δυσχεραίνεται εξαιτίας των συστηµατικών ελέγχων. Η εξεύρεση εργασίας
στο εξωτερικό είναι δυσκολότερη και η µεταφορά των συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων σε άλλη χώρα δεν είναι εξασφαλισµένη. Αυτοί που
ασθενούν στο εξωτερικό βρίσκονται αντιµέτωποι µε υψηλές
ιατροφαρµακευτικές δαπάνες.
• Οι Ευρωπαίοι διστάζουν να χρησιµοποιήσουν συνδεδεµένα αυτοκίνητα
λόγω της έλλειψης κανόνων και τεχνικών προτύπων που ισχύουν
οµοιόµορφα σε όλη την ΕΕ.
Σενάριο 3: Αυτοί που θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα — Η
ΕΕ των 27 προχωρά όπως σήµερα, αλλά επιτρέπει στα κράτη µέλη που το
επιθυµούν να αναπτύξουν µεγαλύτερη δράση σε συγκεκριµένους τοµείς,
όπως η άµυνα, η εσωτερική ασφάλεια ή τα κοινωνικά θέµατα.
∆ιαµορφώνονται µία ή περισσότερες «συµµαχίες πρόθυµων κρατών». Αυτό
θα µπορούσε να σηµαίνει ότι έως το 2025:
• 15 κράτη µέλη συγκροτούν αστυνοµία και δικαστικά σώµατα για
την αντιµετώπιση διασυνοριακών εγκληµατικών δραστηριοτήτων.
Εξασφαλίζεται η άµεση ανταλλαγή πληροφοριών ασφάλειας χάρη
στην πλήρη διασύνδεση των βάσεων δεδοµένων.
• Τα συνδεδεµένα αυτοκίνητα χρησιµοποιούνται ευρέως σε 12 κράτη
µέλη που έχουν συµφωνήσει να εναρµονίσουν τους κανόνες περί
ευθύνης και τα τεχνικά τους πρότυπα.
Σενάριο 4: Κάνουµε λιγότερα µε πιο αποδοτικό τρόπο — Η Ευρωπαϊκή
Ένωση εστιάζει στην επίτευξη καλύτερων και ταχύτερων αποτελεσµάτων σε
επιλεγµένους τοµείς πολιτικής, κάνοντας λιγότερα σε τοµείς όπου θεωρείται
ότι δεν υπάρχει προστιθέµενη αξία. Το ενδιαφέρον και οι περιορισµένοι
πόροι εστιάζονται σε επιλεγµένους τοµείς πολιτικής. Αυτό θα µπορούσε να
σηµαίνει ότι έως το 2025:
• Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τηλεπικοινωνιών έχει την εξουσία να
αποδεσµεύει συχνότητες για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών
επικοινωνίας, όπως εκείνες που χρησιµοποιούνται από τα
συνδεδεµένα αυτοκίνητα. Επίσης, θα προστατεύει τα δικαιώµατα των
µετακινούµενων χρηστών και των χρηστών του διαδικτύου,
οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ.
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Ένας νέος ευρωπαϊκός οργανισµός για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας συµβάλλει στην αποτροπή και την πρόληψη σοβαρών
επιθέσεων µε τον συστηµατικό εντοπισµό και χαρακτηρισµό των
υπόπτων.

Σενάριο 5: Κάνουµε µαζί πολύ περισσότερα — Τα κράτη µέλη
αποφασίζουν να µοιραστούν περισσότερες αρµοδιότητες, πόρους και
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους τοµείς. Οι αποφάσεις
εγκρίνονται ταχύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρµόζονται επίσης
ταχύτερα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι έως το 2025:
• Οι Ευρωπαίοι που θέλουν να παραπονεθούν για ένα προτεινόµενο
έργο αιολικής ενέργειας που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ στην
περιοχή τους δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µε την αρµόδια αρχή,
καθώς τους υποδεικνύεται να επικοινωνήσουν µε τις αρµόδιες
ευρωπαϊκές αρχές.
• Τα συνδεδεµένα αυτοκίνητα κινούνται απρόσκοπτα σε όλη την
Ευρώπη χάρη στους πανευρωπαϊκούς κανόνες. Οι οδηγοί µπορούν
να βασίζονται σε µια ευρωπαϊκή υπηρεσία επιβολής των κανόνων.
Η Λευκή Βίβλος σηµατοδοτεί την απαρχή µιας διαδικασίας κατά την
οποία η ΕΕ των 27 θα αποφασίσει για το µέλλον της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα συµβάλει στο διάλογο αυτό κατά τους προσεχείς µήνες µε µια
σειρά εγγράφων προβληµατισµού πάνω στα εξής θέµατα:
• η ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης·
• η εµβάθυνση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, µε βάση την
έκθεση των πέντε προέδρων του Ιουνίου του 2015·
• η τιθάσευση της παγκοσµιοποίησης·
• το µέλλον της ευρωπαϊκής άµυνας·
• το µέλλον των οικονοµικών της ΕΕ.
Όπως η Λευκή Βίβλος, τα έγγραφα προβληµατισµού θα προσφέρουν
διάφορες ιδέες, προτάσεις, εναλλακτικές επιλογές ή σενάρια για την Ευρώπη
του 2025, χωρίς να παρουσιάζουν, σ' αυτό το στάδιο, οριστικές αποφάσεις.
Ως γνωστόν, µία από τις βασικές προτεραιότητες του Σκέλους 2
(∆ηµοκρατική Συµµετοχή) του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ευρώπη για τους
Πολίτες, 2014-2020» είναι η συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης.
∆εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, θα διοργανώσουν µια σειρά από
«διαλόγους για το µέλλον της Ευρώπης» στις πόλεις και τις περιφέρειες της
Ευρώπης, οι δικαιούχοι του Προγράµµατος δύνανται να σχεδιάσουν και να
εντάξουν τις δράσεις για το συγκεκριµένο Σκέλος στο πλαίσιο αυτών των
διαλόγων.
Το πλήρες κείµενο της Λευκής Βίβλου µπορείτε να το αναζητήσετε
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους
Πολίτες, 2014-2020» (http://efc.ypes.gr/?page_id=30) αλλά και στη σχετική
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
https://ec.europa.eu/commission/news/commission-presents-whitepaper-future-europe_en
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Περισσότερες πληροφορίες για το ανωτέρω Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
µπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία µας, στο Εθνικό Σηµείο Επαφής
του Προγράµµατος (υπόψιν κου Α. Καρβούνη, τηλ: 213 136 4710, fax: 213
136 4713, e-mail: a.karvounis@ypes.gr).
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) European Commission
Directorate General Migration and Home Affairs
Citizenship sector
Unit A1 – Interinstitutional Relations and Citizenship
LUX 46 0/59
B-1049 Brussels, BELGIUM
(Ε-mail: Jutta.Koenig-Georgiades@ec.europa.eu)
2) Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες
(Υπόψιν κας Χαροκόπου)
3) Yπουργείο Εξωτερικών
Ε1 ∆/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων
(υπόψη κκ. ∆. Τζανάκη & Π. Λαµπίρη)
4) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
5) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
6) ΠΕ∆ της Χώρας
7) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
8) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
Επικεφαλής Κέντρων
12) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
(υπόψιν κας Μ. Σύρκου και κ. Θ.
Αναστόπουλου)
2.
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3.
Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και
∆ιοικητικής Υποστήριξης
4.
∆/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (µε την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου στις Τελευταίες Ενηµερώσεις και στην ιστοσελίδα
του Προγράµµατος (http://efc.ypes.gr/?page_id=30) στη διαδροµή: ΝέαΤελευταίες Ενηµερώσεις-Εγκύκλιοι)
5.
∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
•
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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