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  Μαδρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023 
   

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό πρωινό του Nueva Economía Forum με τον Thierry Breton, Ευρωπαίο 

Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά 

Πραγματοποιήθηκε στις 10/1 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Μαδρίτης ενημερωτικό πρωινό που 

διοργάνωσε ο οργανισμός Nueva Economía Forum, με προσκεκλημένο κεντρικό ομιλητή  τον 

Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς κ. Breton, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη 

στην ισπανική πρωτεύουσα, όπου συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. 

Sánchez, τον ΥΠΕΞ κ. Albares, τις Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης και Υπουργούς Οικονομίας και 

Ενεργειακής Μετάβασης κυρίες Calviño και Ribera αντίστοιχα, την Υπουργό Βιομηχανίας, Εμπορίου 

και Τουρισμού κα Maroto, την Υπουργό Άμυνας κα Robles, αλλά και με τον μεγάλο ενεργειακό Όμιλο 

ΑΠΕ Iberdrola.  

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Breton, επίκεντρο της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η 

σημαντική αυτή χρονική περίοδος καμπής που βιώνει η Ευρώπη, μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των 

τελευταίων ετών, ήτοι την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, την οικονομική κρίση που 

ακολούθησε και την ενεργειακή κρίση ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ευρωπαίος 

Επίτροπος εμφανίζεται πεπεισμένος πως η Ευρώπη βγαίνει από αυτή την περίοδο πιο ενισχυμένη 

και δυνατή, έχοντας ενισχύσει τη συνεργασία στο εσωτερικό της, καθώς και αναπτύξει νέες 

δεξιότητες, λ.χ. δημιουργία συστημάτων κοινών προμηθειών. Σύμφωνα με τον κ. Breton, μεταξύ των 

προκλήσεων που οφείλει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να μεριμνήσει 

για την ενεργειακή της ασφάλεια, καθώς και για την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση σε μορφές 

καθαρής ενέργειας που θα συντείνουν στην επίτευξη των στόχων και των προοπτικών που έχει 

θέσει η ίδια η Ε.Ε. (μέσω του “Green Deal”). Όπως τόνισε ο Επίτροπος, η ενεργειακή μετάβαση 

ενέχει ένα κόστος, καθώς πρέπει η παραγωγή ενέργειας να πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό 

έδαφος, «να παράγουμε και να παρέχουμε οι ίδιοι την ενέργειά μας, να είμαστε ενεργειακά 

ανεξάρτητοι», όπως είπε.  

Ευρωπαίος Επίτροπος επισήμανε πως η Ευρώπη πρωτοστατεί στην παραγωγή εμβολίων αλλά και 

στην αποστολή εμβολίων σε άλλες χώρες, ενώ αναφέρθηκε επίσης στην έμπρακτη στήριξη της Ε.Ε. 

στην Ουκρανία. Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην αξία της δημοκρατίας στον χώρο της Ε.Ε., όπου οι 

αποφάσεις λαμβάνονται όχι από γραφειοκράτες αλλά στη βάση δημοκρατικών διαδικασιών και 

ψηφοφορίας στα ευρωπαϊκά όργανα. Κύριος Breton αναφέρθηκε αρκετά εκτενώς σε υιοθέτηση από 

διεθνείς ανταγωνιστές -κυρίως ΗΠΑ και Κίνα- οικονομικών πολιτικών για την μείωση του 

πληθωρισμού και την προέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, οι οποίες έχουν σημαντικό αρνητικό 

αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, τονίζοντας ότι η Ευρώπη εργάζεται με στόχο να «αδράξει» 

διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και ευκαιρίες, να προωθήσει την ενεργειακή μετάβαση, να 

διευκολύνει τη χορήγηση αδειών και κινήτρων ώστε να ενισχυθεί η εισροή των επενδυτικών 

κεφαλαίων στην Ευρώπη, να προωθήσει τις νέες τεχνολογίες και την καθαρή ενέργεια.  

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Μαδρίτη, https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840, ecocom-madrid@mfa.gr 
 

 

Ειδικότερα για την Ισπανία, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισήμανε πως η αρχή του νέου έτους 

αποτελεί ευκαιρία για να συμπεράνουμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη ξεπέρασαν τις επιπτώσεις των 

ποικίλων κρίσεων. Στον απολογισμό αυτό, η Ισπανία φαίνεται να έχει ανταπεξέλθει με αρκετά 

ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης και ποσοστό πληθωρισμού αυξημένο μεν, χαμηλότερο δε σε 

σύγκριση με άλλα κράτη. Κύριος Breton έκανε ιδιαίτερη μνεία στην προετοιμασία της χώρας για την 

επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου Ε.Ε., σε μία περίοδο όπου θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για 

σημαντικές διαβουλεύσεις και πρωτοβουλίες, όπως η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η 

πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή επάρκεια και η επάρκεια πρώτων υλών, ούτως ώστε τα κράτη μέλη 

να επωφεληθούν το μέγιστο από αυτές τις πολιτικές. Για τον Breton είναι η στιγμή με το νέο έτος να 

δώσει η Ευρώπη ένα μήνυμα για την ανάδειξη της οικονομίας και της βιομηχανίας της, όπου πρέπει 

να κινηθεί δραστικά και ταχύτατα, αλλά κυρίως στη βάση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και των 

δημοκρατικών αξιών.  

Επισημαίνεται ότι κατά τη συνάντησή του με την Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού κα Nadia Calviño, έγινε γνωστό ότι η Ισπανία έχει ζητήσει από την Ευρ. Επιτροπή 

να επισπεύσει τις διαδικασίες για την έγκριση κονδυλίων ενισχύσεων από τα ταμεία “Next 

Generation EU”. Ισπανίδα Υπουργός εξέφρασε προσδοκία Κυβέρνησης ότι πριν τα μέσα 

Φεβρουαρίου η Ευρ. Επιτροπή θα εγκρίνει, έχοντας ολοκληρώσει την θετική της αξιολόγηση της 

ισπανικής οικονομίας και του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, την τρίτη εκταμίευση 

χρηματοδοτικών κονδυλίων για την Ισπανία από το Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και 

Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία, 

ύψους 6 δισ. ευρώ.   

                                                                                                        

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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