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Μιλήστε μας για το έργο σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

, τις επιτροπές που συμμετέχετε και ποια είναι καθώς και

τις σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες σας.

Ε.Κ.: Ήταν πέντε γεμάτα και δύσκολα χρόνια, ειδικότερα μετά

το 2015 όταν η Ελλάδα μπήκε στη περιπέτεια της συμμορίας

των Τσίπρα-Βαρουφάκη που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνη-

μόνιο και σε πατρωνία μέχρι το 2060. Είχα τις δύο πιο δύσκο-

λες και κρίσιμες επιτροπές, την Επιτροπής Οικονομικών και

Νομισματικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Βιομηχανίας,

Ενέργειας και Έρευνας. Παράλληλα όμως είχα τη τιμή να προ-

εδρεύω σε δύο ακόμα, όπως αποδείχτηκε κρίσιμες επιτρο-

πές,  την Επιτροπή των Σχέσεων ΕΕ με το ΝΑΤΟ και την

Επιτροπή για το Μέλλον της Τεχνολογίας και Επιστήμης. Μέσα

από τις επιτροπές ανέλαβα έντεκα νομοθετικούς φακέλους, με-

ταξύ των οποίων την Έκθεση Φορολόγησης της Ένωσης όπου

περάσαμε ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

από την υπερφορολόγηση, την Έκθεση για τις Οικογενειακές

Επιχειρήσεις, την Έκθεση για Επενδύσεις για ανάπτυξη και

θέσεις εργασίας. Οι πιο σημαντικές όμως νομοθετικές παρεμ-

βάσεις που, θέλω να πιστεύω ότι άλλαξαν και τον επενδυτικό

χάρτη στην Ευρώπη είναι το νομοσχέδιο του Ευρωπαϊκού Τα-

μείου Στρατηγικών Επενδύσεων, γνωστό και ως Σχέδιο Γιούν-

κερ, ο κανονισμός Crowdfunding και τώρα, ο κανονισμός του

InvestEU.  

Πείτε μας περισσότερα για τα πακέτα χρηματοδότησης.

Ποιους αφορούν κυρίως;

Ε.Κ.: Αφορούν τους πάντες και πρόκειται για πολύ σημαντική

επιτυχία για τη χώρα μας. 

Το Σχέδιο Γιούνκερ, κατά τη πρώτη φάση του, κατεύθυνε τις

χρηματοδοτήσεις σε χώρες που πρακτικά δεν είχαν ανάγκη. Η

Ελλάδα ήταν ενδέκατη σε απορρόφηση κεφαλαίων. Κατά την

βελτίωση του νομικού πλαισίου ήμουν η εισηγήτρια του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας.

Ο στόχος μου ήταν να αλλάξω τις ροές και να κατευθυνθούν τα

κεφάλαια προς τις χώρες που έχουν ανάγκη. Μετά από πολύ

δύσκολες διαπραγματεύσεις που διήρκησαν σχεδόν έξι μήνες

αλλάξαμε άρδην το σύστημα και τα αποτελέσματα ήταν ξεκά-

θαρο: η Ελλάδα πέρασε από ενδέκατη στη πρώτη θέση σε

απορροφήσεις κεφαλαίων. Καταφέραμε να γίνεται πιο εύκολη

η χρηματοδότηση σε υποδομές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

καινοτομία παρά το επενδυτικό κλίμα και την  οικονομική συγ-

κυρία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε. Το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει ανοιχτές γραμμές

χρηματοδότησης, είτε σε μορφή δανεισμού, είτε σε μορφή μερι-

σματικής συμμετοχής, είτε ακόμα και στη βάση μικροπιστώ-

σεων, σε πρόγραμμα που συμμετέχουν οι περισσότερες

κεντρικές και περιφερειακές τράπεζες της Ελλάδας.  Το νόημα

όμως είναι ένα. Όποιος χρειάζεται να αναπτύξει την επιχεί-

ρηση του και όποια περιφέρεια θέλει να προχωρήσει επέν-

δυση υποδομής, μπορεί να το κάνει άμεσα, με όρους αγοράς,

χωρίς ενδιάμεσους και χωρίς τα προβλήματα που δημιουργεί

το κράτος.  Στην ίδια λογική είναι και η διάδοχη κατάσταση του

Σχεδίου Γιούνκερ, που λέγεται InvestEU, το οποίο αναμένεται

να κατευθύνει 650 δις ευρώ σε επενδύσεις υποδομών και μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τα χρήματα αυτά πρέπει να είμα-

στε έτοιμοι.

Με άξονα τη νομοθεσία που εισαγάγατε στο Σχέδιο Γιούν-

κερ και το InvestEU, πως γίνεται για τη Στερεά Ελλάδα πιο

εύκολη η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. 

Ε.Κ.: Όπως σας είπα έπρεπε να «ουδετεροποιήσουμε» την αρ-

νητική επίπτωση που έχει το κράτος και η ελληνική οικονομική

συγκυρία. Γνωρίζεται πως λειτουργεί το ΕΣΠΑ και πόσο χα-

μηλή είναι η επίπτωσή του στην οικονομική ανάπτυξη της

χώρας. Επίσης γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι να ετοιμαστεί

ένας οικονομικός φάκελος και πόσοι μεσάζοντες καθυστερούν

την όποια χρηματοδότηση. Με το Σχέδιο Γιούνκερ και με το In-

vestΕU αντιμετωπίζουμε αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Για πα-

ράδειγμα σε επίπεδο περιφέρειας αν στην Εύβοια πρέπει να

κατασκευαστεί ένα έργο υποδομής, η περιφέρεια, ή ο τοπικός

δήμος, ή ακόμα και μια συνεργασία τοπικών επιχειρηματιών,

μπορούν να υλοποιήσουν το έργο παρακάμπτοντας το ελλη-

νικό δημόσιο και πηγαίνοντας κατευθείαν στη Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), όπως ένας ιδιώτης θα πήγαινε

σε μία εμπορική τράπεζα. Τότε η ΕΤΕ συμβουλεύει για το τι

αλλαγές πρέπει να γίνουν στη πρόταση, δημιουργεί τη δομή

χρηματοδότησης (δηλαδή ποιο ποσοστό του έργου θα καλυ-

φθεί από δανειοδότηση της ΕΤΕ, πόσο από το ΕΣΠΑ και πόσο

από ίδια κεφάλαια), εγκρίνονται τα ποσά σε εύλογο χρονικό

διάστημα και ξεκινά το έργο. Αν το έργο είναι χαμηλότερου κό-

στους από έξι εκατ. Ευρώ, τότε η περιοχή της Εύβοιας μπορεί

να εντάξει σε μία επενδυτική πλατφόρμα περισσότερα από ένα

μικρότερα έργα ώστε να φτάσει ή και να υπερβεί τα έξι εκατ.

ευρώ. Μια σημαντική επιτυχία είναι ότι με συνεννόηση με την

ΕΤΕ, πετύχαμε να αρθεί ο περιορισμός του 10%. Δηλαδή, αν η

τοπική κοινωνία δεν έχει σε ίδια κεφάλαια το 10% του κόστους

του έργου, τότε και πάλι θα μπορεί να ξεκινήσει η επένδυση

χωρίς καθυστέρηση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε γωνιά

της Ελλάδας έχει πλέον την τύχη της στα χέρια της, και καμία

περιφερειακή ή αυτοδιοικητική βαθμίδα δεν έχει άλλοθι ή δι-

καιολογίες να μην ξεκινήσει επενδύεις υποδομών. Το ίδιο και

οι επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που μου

είπε ο Επίτροπος Κατάϊνεν. Θέλουμε να δώσουμε χρήματα

αλλά δεν έχουμε οικονομικές προτάσεις από την Ελλάδα. Αν

κάτι πρέπει να διορθωθεί τα επόμενα δύο χρόνια είναι ακρι-

βώς αυτό. Να αυξηθεί η ζήτηση κονδυλίων σε ελληνικά έργα. 

Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής πως η Ευρωπαϊκή

Ένωση μπορεί να βοηθήσει τους πιο αδύναμους πολίτες;

Ε.Κ.: Αυτό είναι κομβικό ζήτημα και θα μπορούσαμε να μιλάμε

για ώρες. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι σύντομα η Ένωση μπαί-

νει στη λογική, πέραν της νομισματικής ενοποίησης να προχω-

ρήσει και σε οικονομική ενοποίηση, που σημαίνει να δομήσει

δημοσιονομικό βραχίονα που θα απαντά στο πρόβλημα ανα-

διανομής πλούτου αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε ευρω-

παϊκό πλέον επίπεδο. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να

ψηφίσουμε φιλοευρωπαϊκά κόμματα στις Ευρωεκλογές και όχι

ευρωσκεπτικιστές, ακροδεξιούς και ακροαριστερούς. Ένας

από τους σημαντικότερους στόχους είναι η θέσπιση πανευρω-

παϊκού κατώτερου εγγυημένου εισοδήματος για όλους. Δεν

μπορεί η Ευρώπη από τη μία να προσπαθεί να είναι ο παγκό-

σμιος παίκτης οικονομικής ανάπτυξης και να έχει ολόκληρες

περιφέρειες της κάτω από το όριο της φτώχιας και πολίτες της

στερούμενους τροφής, στέγης, περίθαλψης και υψηλού επιπέ-

δου εκπαίδευσης. Υπάρχουν άλλωστε μετρήσεις που δείχνουν

ότι το κόστος του να λύσεις το πρόβλημα της φτώχιας στην Ευ-

ρώπη είναι χαμηλότερο από το κόστος που δημιουργείται όταν

οι άνθρωποι δεν έχουν ασφάλεια εισοδήματος. Αυτό που χρει-

άζεται τώρα είναι ισχυρή πολιτική φωνή και μεθοδική δουλειά,

προκειμένου να κατευθυνθούμε γρήγορα προς ένα ευρωπαϊκό

σχέδιο απαλοιφής της φτώχιας. Οι βάσεις έχουν μπει. Οι συ-

ζητήσεις προχώρησαν. Πρέπει να μπούμε σε τροχιά υλοποί-

ησης τα επόμενα χρόνια. 

Στα εθνικά θέματα φαίνεται πως η Ελλάδα κάνει χειρι-

σμούς που επιδεινώνουν τη θέση της σε σχέση με το Σκό-

πια και το Αιγαίο. Ποια είναι η εικόνα σας για αυτό;

Ε.Κ.: Η διπλωματική ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο με-

γάλη με αυτή της δικτατορίας των συνταγματαρχών και του

Κονδύλη στον μεσοπόλεμο. Αμετροέπεια, άστοχες πρωτοβου-

λίες, αζύγιστες κινήσεις, δημιουργία τετελεσμένων και ενί-

σχυση των προσδοκιών των περιφερειακών μας αντιπάλων

που πλέον γνωρίζουν ότι αν πιέσουν τον κ. Τσίπρα, κάτι θα

πετύχουν. Τις απόψεις μου για το Σκοπιανό τις γνωρίζετε. Κα-

ταφέραμε να ανταλλάξουμε την είσοδο των Σκοπιών στο

ΝΑΤΟ, άρον-άρον, χωρίς καμία πραγματική έξωθεν πίεση, με

αντάλλαγμα την έναρξη διαπραγματεύσεων που σε ορίζοντα

πενταετίας θα καθορίσει το «Βόρεια Μακεδονία» σαν όνομα

της γειτονικής χώρας. Λυπάμαι αλλά αυτό είναι επαίσχυντη

εθνική ήττα. Έχω να δώσω όμως ένα μήνυμα. Το παιχνίδι δεν

χάθηκε για την Ελλάδα και όσο υπάρχουν Έλληνες πατριώ-

τες, η ντροπή των Πρεσπών μπορεί να ακυρωθεί στη

πράξη. Είτε μέσω δημιουργίας αναχωμάτων στη προ-εντα-

ξιακή διαδικασία των Σκοπίων στην ΕΕ, είτε μέσω του πα-

γώματος των κονδυλίων που δίνονται στις προς ένταξη

χώρες, είτε μέσω της αποδοχής της κύρωσης της ένταξης

των Σκοπίων στην ΕΕ. Οι μάχες που έχασε η Ελλάδα, είναι

εκείνες που δεν έδωσε. Ο αδιαπραγμάτευτος στόχος μου

την ερχόμενη πενταετία είναι η μεταστροφή των τετελεσμέ-

νων. Στην ίδια λογική και η περίπτωση των ανοιχτών προ-

βλημάτων στο Αιγαίο. Η Ελλάδα είχε μια ασφαλή και σαφή

στρατηγική τα τελευταία σαράντα χρόνια που μας επέτρεπε

να ελέγχουμε τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγεια συνο-

λικά. Είδατε τι συνέπειες είχε όταν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

απέκλιναν. Σοβαρότητα και σταθερότητα χρειαζόμαστε.

Αυτό χάθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό παλεύουμε ως παράταξη

να αποκαταστήσουμε. 

Εύα Καϊλή: Η Ευρώπη θέλει να δώσει χρήματα, αλλά δεν
έχει οικονομικές προτάσεις από την Ελλάδα
Μια πολυσχιδής προσωπικότητα, μια Μακεδονίτισσα που από το 2002 ασχολήθηκε με τα κοινά και κατάφερε να μαγέψει ένα μεγάλο μέρος του Ελ-

ληνικού λαού. Από το 2014, που εξελέγη με το νυν Κίνημα Αλλαγής, διακρίθηκε ως ευρωβουλευτής της χρονιάς, για την ψηφιακή εποχή το 2018,

ενώ είναι η μοναδική Ελληνίδα που κάθε χρόνο ήταν ανάμεσα στην λίστα των 50 καλύτερων Ευρωβουλευτών.

Ο Συντάκτης επικοινώνησε με την κα Καϊλή και της έθεσε  ερωτήματα που εχουν οι Ευβοιεις και γενικά οι Έλληνες πολίτες. 


