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ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΜΜΔΝΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε, θ. Τπνπξγέ. Θα πξνζπαζήζσ λα
είκαη ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξνο.
Όζνλ αθνξά ην κεηαλαζηεπηηθφ, επεηδή είλαη θη έλα θιέγνλ δήηεκα, ζα ην ζέζσ θαη
ζηηο εηζεγήζεηο κνπ ζην Πξνυπνινγηζκφ θαη απηήλ θαη ηελ εξρφκελε εβδνκάδα, ζα πξέπεη λα
έρνπκε ππφςε καο φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ έρεη έλα ηεξάζηην νηθνλνκηθφ απνηχπσκα θαη έλα
θνηλσληθφ απνηχπσκα ζε φινπο ηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο, νη νπνίνη δερφκαζηε δεκνθξαηηθά
θαη εηξεληθά ηα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα.
Να ελεκεξψζσ ηελ Δπηηξνπή θαη εζάο φηη ην Γεξκαληθφ Κνηλνβνχιην θαη ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ήδε θάλεη, γηα ην 2016 – 2017, πξνβιέςεηο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ χςνπο 12 δηο επξψ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο θαη, επίζεο,
έρνπλ θάλεη πξνβιέςεηο θαη έρνπλ πάξεη θαη ε πηζθάιεηεο ζε ζρέζε κε ην έιιεηκκα πνπ
πηζαλφλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ γεξκαληθφ πξνυπνινγηζκφ.
Θα ήζεια κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο
Δπηηξνπήο καο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, γηα λα ζέηνπκε απηά ηα δεηήκαηα ηα νπνία
είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά. Σν λα ρηίδνπκε πέληε ηνίρνπο θαη 10 Ακπγδαιέδεο δε ζα ιχζεη ην
πξφβιεκα ηεο Διιάδνο, είλαη έλα ηεξάζηην δήηεκα απφ ηε θχιαμε, ηε ζίηηζε, ηε κεηαθίλεζε,
ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελζσκάησζε. Έρνπκε πξνηάζεηο, ππάξρνπλ
θαη νδεγίεο, λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε φια, δηφηη δελ είκαζηε εδψ γηα λα ρηίζνπκε «θπιαθέο».
Η ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο θαη ν ξφινο ηεο Διιάδνο είλαη έλα πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηξαηεγηθήο γηα ηελ παηξίδα καο. Σα έξγα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ηα νπνία
είλαη έλα ηεξάζηην θνκκάηη, ην νπνίν ην έρσ κειεηήζεη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, έρεη πάλσ
απφ 200 έξγα ζε φιε ηελ Δπξψπε. Η Διιάδα καο έρεη έλα ζηξαηεγηθφ ξφιν, ηνλ νπνίν ηνλ
έρεη αλαγλσξίζεη θαη ε Δπξψπε. Απηφο ν ξφινο πξέπεη λα εληζρπζεί θαη πξέπεη,
δηαθνκκαηηθά, φια ηα κέξε λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην πνηνο είλαη ν ξφινο πνπ έρεη αλαηεζεί
ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα απφ ηελ Δπξψπε ζε εκάο θαη ζα ήζεια λα γλσξίδσ θαη λα είλαη
ελήκεξε ε Δπηηξνπή κνπ θαη είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο παξαηεξήζεηο πνπ ζα θάλσ, πνηνί
Έιιελεο κεηέρνπλ ζηα θφξα ηνπ PCI θαη ηη εμνπζηνδνηήζεηο θαη mandates έρνπλ απφ ηελ
ειιεληθή θπβέξλεζε. Γειαδή κέρξη πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη, ηη ζεκάησλ ζέηνπλ, απφ
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ζηξαηεγηθά απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ έσο ζηξαηεγηθά απνζέκαηα πνιχηηκσλ κεηάιισλ
θαη νξπθηψλ.
Σν Δπελδπηηθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ καδί κε
ην Σακείν Γηνχλθεξ. Δίρε έξζεη ν θ. Καηάηλελ, είρακε θάλεη κηα ζπδήηεζε ζηελ πξνεγνχκελε
Βνπιή, ζα ην βάισ ζε εηζαγσγηθά. Δδψ πάιη ζέησ ην δήηεκα ε Διιάδα πψο ζπκκεηέρεη ζε
απηφ, πνηνη άλζξσπνη πεγαίλνπλ, κε ηη εμνπζηνδφηεζε, κε ηη δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο
πξνηάζεσλ, ζα πξφηεηλα λα είλαη θαη δηαθνκκαηηθέο νη πξνηάζεηο, λα δεηήζνπκε πξνηάζεηο
απ' φινπο. Γελ ζέινπκε βηνγξαθηθά, εδψ ρξεηαδφκαζηε αλζξψπνπο πνπ λα μέξνπλ ηη ζεκαίλεη
βάδσ έλα έξγν ζην ηξαπέδη γηα λα γίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ.
Απηή ε γλψζε είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη ιίγνη άλζξσπνη, εάλ ζέιεηε, κπνξνχλ λα
ην θάλνπλ θαη δελ είλαη απιά πνιηηηθή ηνπνζέηεζε. Γηφηη αλ ζέινπκε λα βάινπκε ηε ρψξα καο
ζηνλ ηνκέα ηνπ λα πάξσ ρξήκαηα θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ ηξαπεδηνχ έρεηο αλζξψπνπο νη
νπνίνη έρνπλ, ζρεδφλ, ζπαηαιήζεη φιε ηνπο ηε δσή ζην λα δίλνπλ ρξήκαηα θαη λα ειέγρνπλ
θαθέινπο κε πξνυπνινγηζκνχο θαη ζρέδηα, ζα πξέπεη αληίζηνηρα θη εκείο λα έρνπκε κηα πνιχ
δπλαηή ζηξαηεγηθή νκάδα, κε άπεηξεο γλψζεηο θαη θπζηθά κηα εληνιή ζηξαηεγηθήο εζληθήο
απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ηελ νπνία θαη ζα εμππεξεηεί.
ην ζέκα ην κεηαλαζηεπηηθφ, έρσ δψζεη ζηνλ Πξσζππνπξγφ, έρσ θαηαζέζεη θαη ζε
πξνεγνχκελε εηζήγεζή κνπ ζηε Βνπιή θαη ζηνλ θ. Νηνκπξνβφζ θη πνπ ήξζε πξηλ δχν
εβδνκάδεο, ην ρέδην ην νπνίν ιεγφηαλ EURO SUR (European Surveillance System). Αςηό
ηο είσα ζηα σέπια μος ζηην Ελβεηία ηο 2012. Αςηό ηο ζσέδιο έσει 1 διρ εςπώ
πποϋπολογιζμό και εάν ςλοποιείηο θα ςπήπσε ζε ππαγμαηικό σπόνο δοπςθοπική
κάλςτη ηυν ζςνόπυν ηηρ Εςπώπηρ. Ήηαν ππόηαζη ηηρ Εςπώπηρ, όσι ηηρ Ελλάδορ.
Ήηαν να ςλοποιηθεί ηον Οκηώβπιο ηος 2013, δεν ςλοποιήθηκε ποηέ.
Πέπα από ηο να ζβήνοςμε ηη θυηιά και να τάσνοςμε για λεθηά και κοινυνικέρ
παποσέρ, θα ππέπει η κςβέπνηζή μαρ να θέζει ηο θέμα, όπυρ ηο έθεζα και ζηον
Ανηιππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ, έσυ δώζει και ζηον Ππυθςποςπγό ηο κείμενο, να μπει
ζε λειηοςπγία αςηό ηο δοπςθοπικό ζύζηημα ηο οποίο πποζηαηεύει όλα ηα ζύνοπα ηηρ
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Εςπώπηρ για πάπα πολλούρ λόγοςρ, αμςνηικούρ και όσι μόνο και έηζι θ α μποπέζοςμε
να γλιηώζοςμε και πολλά έξοδα ηα οποία γεννώνηαι απγόηεπα.
Δληαία ςεθηαθή αγνξά κέζα ζηελ εληαία Δπξψπε καδί κε ηελ ελνπνίεζε ησλ
ηξαπεδψλ, αιιά, θαη εδψ κηα κηθξή παξέλζεζε. Θα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηελ
ελνπνίεζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ, κηιψ ιφγσ εηδηθφηεηνο. Τπάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή νη
πξνηάζεηο γηα ηελ έλσζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ζα ζέιακε λα μέξνπκε εηδηθά θαη εκείο ζηελ
Δπηηξνπή ησλ Οηθνλνκηθψλ θη εγψ σο Αληηπξφεδξνο λα δνχκε πνηεο είλαη νη ξπζκηζηηθέο
πξνηάζεηο νη νπνίεο ζέηνπλ, δηφηη νη αγνξέο θαη νη θεθαιαηαγνξέο είλαη νη εηαηξείεο καο νη
εηζεγκέλεο, αιιά θαη εηζεγκέλεο εηαηξείεο φιεο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Δπξσδψλεο, θάησ απφ ην
θνηλφ λφκηζκα θαη θάησ απφ ηελ αζθάιεηα θαηαζέζεσλ, αιιά επεηδή εκείο έρνπκε ηνπο
ειέγρνπο θεθαιαίσλ θαη πηζαλφλ λα έρνπκε θαη ειέγρνπο θεθαιαίσλ ζε άιιεο ρψξεο, θιείλσ
ηελ παξέλζεζε, γηα άιινπο ιφγνπο θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα δνχκε θάησ απφ πνηνπο
ξπζκνχο θαη πνηνπο λφκνπο θαη θαλφλεο ζα ιεηηνπξγήζεη κία πηζαλή έλσζε Υξεκαηηζηεξίσλ
ηεο Δπξψπεο, ε νπνία είλαη unde- Portage.
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(πλέρεηα νκηιίαο ηνπ θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ)

Γηαηιαληηθφ χκθσλν: Έρσ θαηαζέζεη εξψηεζε. Δδψ ζα πξέπεη ε ειιεληθή
θπβέξλεζε, πέξα απφ ην λα ρατδεχνπκε φινη καδί ηα απηηά καο θαη λα ιέκε σξαία πξάγκαηα,
λα γλσξίδνπκε φηη ζήκεξα ζηελ Δ.Δ. ιεηηνπξγνχλ 21.000 ινκπίζηεο, νη νπνίνη πιεξψλνληαη
απφ εηαηξείεο. Ο αξηζκφο είλαη ζαθήο, κεηξεκέλνο, δηφηη έρσ θαη πξνυπεξεζία ζηνλ θιάδν.
Τπάξρνπλ 21.000 άλζξσπνη, θπζηθά πξφζσπα πνπ θάλνπλ ιφκπη απφ παγθφζκηεο εηαηξείεο
πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα γξαθεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η Διιάδα ηη θάλεη; Κάλνπκε
lobbying γηα ηα ΠΟΠ; Κάλνπκε lobbying γηα ηελ ελέξγεηα; Κάλνπκε lobbying γηα ηα
αληαγσληζηηθά καο πιενλεθηήκαηα, γηα ηα αγξνηηθά θαη φρη κφλν πξντφληα; Σν θάλεη θάπνηα
εηαηξεία κφλε ηεο; Η Διιάδα πνηα ζέζε παίξλεη ζε απηφ; Γηφηη, εάλ δελ δνχκε ην πξαγκαηηθφ
ζέκα πνπ ππάξρεη, ην πνηνο παιεχεη απηήλ ηελ ζηηγκή θαη γηα ηη νη ινκπίζηεο παιεχνπλ, ζα
βξεζνχκε πάιη λα αθνινπζνχκε θαη ζα ρξεηαζηεί κεηά λα δηθαηνινγήζνπκε γηαηί ράζακε κηα
κάρε γηα ηνπο αγξφηεο ή γηα ηα ειιεληθά πξντφληα θαη ηελ ειιεληθή ηερλνινγία ζηελ Δπξψπε
θαη ζηελ Ακεξηθή.
Σν Γηαηιαληηθφ χκθσλν έρεη πνιιά δεηήκαηα- δελ είλαη ηεο παξνχζεο- ζα ήζεια
φκσο ζηελ επηηξνπή καο λα θαηαηεζεί ε έθζεζε ηεο Δ.Δ. απφ ηνλ Ινχιην 2015, λα ηελ
κειεηήζνπκε θαη λα δνχκε πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
Η ζπλδηακφξθσζε κηαο επξσπατθήο πνιηηηθήο ρξεηάδεηαη θαη είλαη αλαγθαία. Θα
πξέπεη λα δείμνπκε ππγκή. Έρνπκε έλαλ ζηξαηεγηθφ ξφιν θαη κηα γεσζηξαηεγηθή ζέζε πάξα
πνιχ ζεκαληηθή, ηφζν απφ απφςεσο απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο
γεηηλίαζεο κε ηελ Σνπξθία θαη ηε βφξεην Αθξηθή κε ρψξεο σο επί ην πιείζηνλ
κνπζνπικαληθέο. Θα πξέπεη λα ηνλ εθκεηαιιεπηνχκε δηαπξαγκαηεπηηθά θαη λα αηηεζνχκε φρη
κφλν δηαρείξηζε ζπλφξσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηα θείκελα, δηφηη πξνζσπηθψο δελ κνπ αξέζεη ε
ιέμε. Πψο λα δηαρεηξηζηψ ηα ζχλνξά κνπ; Ή ηα θπιάζζσ ή δελ ηα θπιάζζσ. Δάλ
θπιάζζνληαη κε δηθή κνπ επζχλε θπζηθά, κε ην Ληκεληθφ θαη κε ηνλ ζηξαηφ, εάλ θαη εθφζνλ
ρξεηαζηεί, ε ιέμε «δηαρείξηζε» είλαη πνλεξή. «Γηαρείξηζε» ζεκαίλεη φηη ην βιέπσ αθ’ πςεινχ
θαη δελ πνιπαζρνινχκαη. Κιείλνπλ ηα ζχλνξά καο πξνο ηα θάησ ζηγά-ζηγά, νη θίινη θαη
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αιιειέγγπνη Δπξσπαίνη, θνπηαλνί θαη νη ινηπνί θη εκείο εδψ ζα αληηκεησπίζνπκε έλα
πξφβιεκα.
Οη δηεζλείο κειέηεο ζηα νηθνλνκηθά ζε φια ηα θφξα- κπνξψ λα ζαο ηηο θέξσ φπνηε
κνπ ην δήηεζε- ιέλε ηα εμήο: Η κεηαλάζηεπζε θαη ε χθεζε εάλ ζπλδπαζηνχλ ζε κηα αγνξά θαη
ζε κηα θνηλσλία θέξλνπλ θνηλσληθέο αλαηαξαρέο πνπ δελ ζα είλαη ειέγμηκεο. Γελ ην ιέεη ν
Γεκήηξεο Κακκέλνο, αιιά ην ιέλε νη δηεζλείο κειέηεο, εδψ θαη δεθαπέληε ρξφληα. ηελ αξρή
ήηαλ κφλν ε χθεζε πνπ έθεξλε θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, ηψξα ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα θαη
ησλ Μεμηθαλψλ ζηελ Ακεξηθή, ζηελ λφηηα ζάιαζζα ηεο Κίλαο θαη πνιιά άιια πνπ ζπκβαίλνπλ
ζηνλ θφζκν, γηα ηα νπνία δελ είλαη πνιινί άλζξσπνη ελήκεξνη, ζα θέξνπλ θνηλσληθέο
αλαηαξαρέο. Πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε κηα ζπλνρή, ε νπνία έξρεηαη απφ κηα ζηαζεξφηεηα θαη
παξαθαιψ ηελ αληηπνιίηεπζε θαη φια ηα θφκκαηα λα έρνπκε ήπηνπο ηφλνπο, δηφηη ε επνρή
είλαη πνιχ δχζθνιε θαη ζα πξέπεη φινη καδί λα βάινπκε ην θεθάιη καο θαη ηα ρέξηα καο θάησ,
λα δνπιέςνπκε δπλαηά, γηα λα βνεζήζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ θαη φινη καδί ηελ παηξίδα.
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