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Α.Π.: 00540 
 
Προς:  
Υποψήφιους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
 
Αξιότιμες κύριες, αξιότιμοι κύριοι υποψήφιοι, 
 
Οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν από τον ελληνικό λαό στις 26 
Μαΐου θα κληθούν να αναλάβουν μεγάλη ευθύνη. Οι κρίσιμες διεργασίες και 
αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα απαιτήσουν εγρήγορση και σε εθνικό 
επίπεδο, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εθνικές ανάγκες και τα ελληνικά 
συμφέροντα για ταχύτερη και βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση της 
παραγωγικότητας, αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, και μείωση των 
ανισοτήτων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, έχει το 
δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα, εξάγει το 16% του συνόλου των εξαγωγών, και 
είναι πρωτοπόρος της παγκόσμιας διπλωματίας. Παρά την κρίση, παραμένει 
παγκόσμιος πρωταθλητής στις κοινωνικές δαπάνες και στη μάχη για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
 
Από την άλλη, όμως, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Η γήρανση του 
πληθυσμού, δημιουργεί προκλήσεις σε όρους απασχόλησης και κοινωνικής 
πολιτικής. Τα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήματα, αν και τα καλύτερα στον 
κόσμο, είναι χτισμένα για διαφορετική πληθυσμιακή πυραμίδα. Η ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα υφίσταται μεγάλες πιέσεις, και η συμμετοχή της στο 
παγκόσμιο ΑΕΠ είναι φθίνουσα, σήμερα κάτω από 20%. Όλα αυτά σε 
συνδυασμό με την αναπτυξιακή αδυναμία πολλών κρατών-μελών και 
χρονίζοντα προβλήματα, όπως η ανεργία και οι ανισότητες έχουν δημιουργήσει 
σημαντικά ρήγματα, πόλωση και λαϊκισμό. 
 
Η ελληνική ανταγωνιστική υστέρηση καθιστά επιτακτική την ποιοτική, και 
βιώσιμη, σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές επιδόσεις. Η βελτίωση όλων των διεθνών 
δεικτών, όπου η Ελλάδα τοποθετείται συστηματικά στις τελευταίες θέσεις στην 
ΕΕ, αποτελεί, εκτός από αναπτυξιακή προϋπόθεση, και προϋπόθεση για 
ενεργό και ισότιμο συμμετοχή σε κάθε συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. 
 
Η κρίση ανέδειξε σημαντικές ατέλειες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, θεσμικές 
και διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ κρατών-μελών, που αποδυνάμωσαν το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα. Γι’ αυτό η επόμενη περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι 



       
 

ατέλειες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η διστακτικότητα στη 
στήριξη χωρών σε κρίση, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο δυναμικά. 
 
Ενδεικτικά, η τραπεζική ένωση παραμένει ανολοκλήρωτη, ενώ η Ευρωζώνη 
χωρίς κοινό προϋπολογισμό και κοινό χρέος. Η Ενιαία Αγορά, η Ανάπτυξη, η 
Απασχόληση, οι Επενδύσεις χρειάζονται απλούστερη και καλύτερη νομοθεσία, 
που να θέτει πλαίσια και υποχρεώσεις χωρίς απαραίτητα τη ρύθμιση κάθε 
λεπτομέρειας. Τα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών, και άρα της 
Ευρώπης συνολικά, πρέπει να καταστούν βιώσιμα και με σαφή εργαλεία για 
διαρκή βελτίωση της Ευρωζώνης. Η αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων 
πρέπει να βελτιωθεί, μέσω ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού και νέων κανόνων ενίσχυσης. Η ενεργειακή και η ψηφιακή 
ένωση πρέπει να εντάξουν επιτέλους και την Ελλάδα ως οργανικό κομμάτι τους, 
ώστε να πάψουμε να είμαστε μια απομονωμένη περιφερειακή νησίδα στην άκρη 
της ΕΕ. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως κεντρικός θεσμικός πυλώνας και συννομοθέτης 
συμμετέχει ενεργά στη συνδιαμόρφωση όλων αυτών των πολιτικών. Για τον 
ΣΕΒ ως διαχρονικό υποστηρικτή της Ευρωπαϊκής ιδέας αυτό είναι σαφές. Από 
την πρώτη στιγμή συμμετέχουμε στο διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και καταθέτοντας προτάσεις για όλα τα θέματα 
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Εδώ και 55 χρόνια, ήδη από το 1964, 
δημιουργήσαμε μόνιμο Γραφείο στις Βρυξέλλες, που σήμερα λειτουργεί υπό τον 
κ. Κωνσταντίνο Διαμαντούρο και αποτελεί κόμβο σύνδεσης μεταξύ της εθνικής 
μας αντιπροσωπείας και των ελληνικών επιχειρήσεων. 
 
Στην ειδική έκδοση που επισυνάπτουμε θα βρείτε 12 βασικές προτεραιότητες 
για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη, τις οποίες θέτουμε υπόψη σας, ως 
οδηγό για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Κοινός στόχος που διατρέχει οριζόντια και τους 12 άξονες πολιτικής είναι η 
διασφάλιση των προϋποθέσεων κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δεν είναι 
όμως και ανέφικτη. Θα απαιτήσει σίγουρα ένα διαφορετικό επίπεδο 
προετοιμασίας και συνεργασίας από αυτό που έχουμε συνηθίσει έως σήμερα, 
και ένα μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής στις κρίσιμες επιτροπές του 
Ευρωκοινοβουλίου. 
 
 
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία! 
 
 
 
 
Θεόδωρος Φέσσας 

 


