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Ενημεπωτικό Σημείωμα
Η μετεξέλιξη τηρ Εςπωπαϊκήρ Κοινότηταρ σε Εςπωπαϊκή Ένωση*
Οη πξωηεξγάηεο ηεο Κνηλόηεηαο ηόικεζαλ έλα νκαδηθό εγρείξεκα : ηε δεκηνπξγία ελόο
εληειώο θαηλνύξγηνπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο έλωζεο ηωλ ιαώλ ηεο Επξώπεο,
«κηαο έλωζεο ιαώλ θαη όρη ελόο ζπλαζπηζκνύ θξαηώλ» όπωο έιεγαλ (όξακα ηνπ Jean
Monnet). Ο ιόγνο δελ ήηαλ ε κεηαπνιεκηθή αβεβαηόηεηα γηα ην νηθνλνκηθό κέιινλ ηεο
Επξώπεο, αιιά ε βεβαηόηεηα όηη ην κέιινλ απηό είλαη πξωηίζηωο πνιηηηθό. Ο ζηόρνο δελ
ήηαλ δειαδή ε απηνζπληήξεζε κέζα από πξόζθαηξνπο νηθνλνκηθνύο ζπλαζπηζκνύο, αιιά ε
πνιηηηθή νξγάλωζε ηωλ επξωπαϊθώλ θνηλωληώλ θαη, κέζω απηήο, ε εμαζθάιηζε επεκεξίαο
γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο.
Γηα λα νξγαλωζνύλ όκωο πνιηηηθά νη επξωπαϊθέο θνηλωλίεο, έπξεπε νη, ηζηνξηθέο,
δηεθδηθήζεηο θαη νη αληηπαξαζέζεηο ηνπο λα κεηαβιεζνύλ ζε ελόηεηα. Η δηαδηθαζία απηή
απνθαιείηαη κε κηα ιέμε «νινθιήξωζε». Με ηελ νινθιήξωζε, ε Κνηλόηεηα, κέζα από ηελ
ειεύζεξε
δηαθίλεζε εκπνξεπκάηωλ,
ππεξεζηώλ,
πξνζώπωλ θαη
θεθαιαίωλ,
κεηαζρεκαηίζηεθε ζηαδηαθά ζε Έλωζε. Σηελ αξρή κε ηελ εληαία αγνξά θαη ην θνηλό λόκηζκα
θαη, κεηά, κε ηελ άιιε πηπρή ηεο νινθιήξωζεο, ηελ πνιηηηθή πνπ ήηαλ ην επαθόινπζν ηεο
πιήξνπο θαηάξγεζεο ηωλ θπζηθώλ θαη ηωλ νηθνλνκηθώλ ζπλόξωλ.
Η νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο εμαζθαιίζηεθε κε ηελ ελαξκόληζε ηωλ πνιηηηθώλ
γηα ηνλ αληαγωληζκό, ηελ εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα ζύγθιηζε ηωλ
εζληθώλ νηθνλνκηώλ. Η δηαδηθαζία απηή, ην «θεθηεκέλν» όπωο ιέγεηαη ζηελ Κνηλνηηθή
δηάιεθην, είλαη δπλακηθή, δειαδή ωξηκάδεη ζηαδηαθά. Ελαξκόληζε ηωλ πνιηηηθώλ θαη
ζύγθιηζε δελ ζεκαίλνπλ ζπγρώλεπζε ηωλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ, αιιά εμαζθάιηζε ζπλνιηθήο
αληαγωληζηηθόηεηαο, θαη απηό δηαηεξώληαο ηε δηαθνξνπνίεζε ηωλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ, έηζη
ώζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε νινθιήξωζε. Γηα απηόλ αθξηβώο ηνλ ιόγν ζηεξίδνληαη θαη
νη αζζελείο νηθνλνκίεο κε ηα πξνγξάκκαηα ζπλνρήο. Καη γηα λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο,
αιιά θαη γηα λα αληηκεηωπίζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκίαο.
Η κεηάβαζε από ηελ Κνηλόηεηα ζηελ Έλωζε, δειαδή ε νινθιήξωζε, μεθίλεζε ωο
νηθνλνκηθή κε ηελ εληαία αγνξά θαη ην θνηλό λόκηζκα, θαη εμειίρζεθε ζε πνιηηηθή, κε ηελ
θαηάξγεζε ηωλ θπζηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπλόξωλ. Η πξώηε, ε νηθνλνκηθή, δελ έρεη
ακθηζβεηεζεί ζνβαξά από θαλέλαλ. Η δεύηεξε, ε πνιηηηθή, πξάγκαηη, δεκηνύξγεζε βάζηκνπο
θόβνπο εγεκόλεπζεο ηωλ κεγάιωλ θαη ηζρπξώλ Κξαηώλ-Μειώλ πνπ θαηά θαηξνύο θιόληζαλ
θαη θινλίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηωλ Επξωπαίωλ πνιηηώλ.
Όκωο θαη ε νηθνλνκηθή θαη ε πνιηηηθή πηπρή εμειίζζνληαη κέζα από ακνηβαίεο ππνρωξήζεηο
θαη ζπκβηβαζκνύο, ηε γλωζηή «Κνηλνηηθή κέζνδν», αλεμάξηεηα από ηηο κηληκαιηζηηθέο ή
καμηκαιηζηηθέο ζέζεηο πνπ θαηά θαηξνύο ιακβάλνληαη από δηάθνξα Κξάηε-Μέιε απέλαληη
ζηελ νινθιήξωζε. Η δηεξγαζία είλαη δπλακηθή θαη ην απνηέιεζκα ζπλ-δηακνξθώλεηαη από
πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θάζε ζηηγκή από δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο εγεζίεο. Γη'
απηό θαη πξέπεη, ωο ρώξα, ωο δηνίθεζε, ωο Επξωπαίνη πνιίηεο, λα είκαζηε ζε ζέζε λα
ζπκκεηέρνπκε δπλακηθά ζηε δηακόξθωζε απηνύ ηνπ απνηειέζκαηνο. Πάληωο, νη
θαηαθηήζεηο ηεο Έλωζεο, αιιά θαη ν ηδενινγηθόο πινπξαιηζκόο ηεο, θάλεθε όηη δελ
θζάλνπλ γηα λα ηελ εκπηζηεπζεί ν Επξωπαίνο πνιίηεο ζηηο όπνηεο ζεζκηθέο απνθάζεηο
κείδνλνο ζεκαζίαο θαιείηαη λα ιάβεη.
* Το σημείφμα απητεί προσφπικές απόυεις τοσ σσντάκτη τοσ Κ.Μοσσοσρούλη
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