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Στον ρου της ιστορίας οι πανδημίες άλλαξαν το ανθρώπινο πεπρωμένο.  Μας κάνουν να δούμε τον
κόσμο με διαφορετικό πρίσμα, μας θυμίζουν την αξία που έχουν τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μας, η
καθημερινή μας ρουτίνα, μια αγκαλιά με αγαπημένα μας πρόσωπα ή μια βόλτα στη φύση γύρω μας.
Μας κάνουν επίσης να αμφισβητήσουμε τον τρόπο που κάνουμε κάτι. Να αναρωτηθούμε μήπως το ίδιο
πράγμα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Μας δίνουν την ευκαιρία να σχεδιάσουμε εκ νέου το
μέλλον μας.  

Η πανδημία που ζούμε δεν είναι διαφορετική. Έφερε φυσικά πόνο και ανησυχία για εκατομμύρια
συμπολίτες μας, και πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε, καθώς τα κρούσματα ανεβαίνουν και
πάλι σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Οι τελευταίοι έξι μήνες όμως μας δίδαξαν την αξία των
πραγμάτων. Είμαστε σε μια Ένωση και μπορούμε να υπολογίζουμε στις δυνάμεις 27 χωρών για να τα
καταφέρουμε. Η πανδημία μας δίνει επίσης και μια ευκαιρία: να βγούμε από την κρίση αυτή
δυνατότεροι. Μαζί.

Η ιστορική συμφωνία για το NextGenerationEU, το σχέδιο για την ανάκαμψη και το μέλλον, με
κονδύλια ύψους 750 δισ. ευρώ, αποτελεί περίτρανη απόδειξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ποτέ
στο παρελθόν δεν ενώσαμε τις δυνάμεις μας όπως τώρα. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε το
ίδιο πνεύμα ενότητας, ώστε μαζί να βρούμε λύσεις και αλλού. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα το μεταναστευτικό ζήτημα. Αποτελεί αιτία χρόνιων διαιρέσεων στην ήπειρό
μας. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι μαζί μπορούμε και οφείλουμε να το διαχειριστούμε. Μια ματιά στα
νέα αρκεί για να καταλάβει ο καθένας μας πόσο επείγει να βρούμε επιτέλους μια λύση βιώσιμη για
όλους. Όπως ανακοίνωσα νωρίτερα την εβδομάδα που διανύουμε, στην ομιλία μου για την κατάσταση



της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τις προσεχείς ημέρες ένα νέο Σύμφωνο για τη
Μετανάστευση. Το Σύμφωνο αυτό θα εμφορείται από μια προσέγγιση ανθρώπινη και ανθρωπιστική. Θα
είναι ένα σύμφωνο ευρωπαϊκό, όχι κατ' όνομα μόνο αλλά μια κοινή ευρωπαϊκή λύση εκ σχεδιασμού.
Θα έχει ως βάση του την αλληλεγγύη, μεταξύ Ευρωπαίων αλλά και με τους πρόσφυγες, και τη
συλλογική ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων. Το μεταναστευτικό ήρθε για να μείνει. Πρέπει να το
διαχειριστούμε σωστά, και μαζί του τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει.

Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να σταθεί στα πόδια της. Να σχεδιάσει έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Κατά τη
διάρκεια των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, νιώσαμε την ανάγκη για καθαρότερο αέρα, για
περισσότερο πράσινο στις πόλεις μας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επέτρεψαν στους σπουδαστές να
συνεχίσουν τα μαθήματά τους και στις επιχειρήσεις τη δραστηριότητά τους, αλλά υπερβολικά μεγάλος
αριθμός Ευρωπαίων, στις αγροτικές περιοχές ή σε μειονεκτούσες οικογένειες, έμειναν στο περιθώριο. Ο
κόσμος μας μετά την πανδημία πρέπει να είναι καλύτερος από τον τωρινό. Έχουμε στη διάθεσή μας
ό,τι χρειάζεται για να αλλάξουμε τα πράγματα.

Με το NextGenerationEU διαθέτουμε τους δημοσιονομικούς πόρους που χρειαζόμαστε για να πάρουμε
επείγοντα και στρατηγικά μέτρα, από τη βελτίωση των ταχυτήτων διαδικτυακής πλοήγησης έως την
παροχή στήριξης στη βιομηχανία μας. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολύ περισσότερα από ένα
απλό μπάλωμα της οικονομίας μας: μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν καλύτερο τρόπο διαβίωσης
στον κόσμο του αύριο. Πουθενά δεν είναι αυτό επιτακτικότερο από τη σχέση μας με τον πλανήτη μας.
Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέσαμε τον στόχο να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι έως το 2050.
Για να τα καταφέρουμε, θα προτείνουμε τώρα ο στόχος μας για τη μείωση των εκπομπών έως το 2030
να αυξηθεί σε τουλάχιστον 55 %, από 40 % που είναι τώρα. 

Καλούμαστε να κάνουμε ένα μεγάλο φιλόδοξο άλμα· είναι όμως και ρεαλιστικό και επωφελές για την
οικονομία και τη βιομηχανία μας. Τις τελευταίες εβδομάδες έλαβα εκατοντάδες επιστολές από πολίτες,
ηγετικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και ΜΚΟ. Όλοι ζητούσαν το ίδιο πράγμα: να δώσει η
Ευρώπη το παράδειγμα. Αυτό ακριβώς λοιπόν είμαστε έτοιμοι να πράξουμε. Δεν θα μειώσουμε απλώς
τις εκπομπές μας, θα χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας, από τα κτίρια στα οποία ζούμε έως
τα καθαρότερα μέσα μεταφοράς με τα οποία μετακινούμαστε.

Για να αλλάξουμε τον πλανήτη μας προς το καλύτερο, πρέπει και εμείς να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας
προς το καλύτερο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό και οικονομικό
έργο: πρέπει να αποτελέσει και ένα νέο πολιτιστικό έργο για την Ευρώπη. Στα σταυροδρόμια του
στοχασμού γεννιέται ο πολιτισμός. Γι' αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό
Μπαουχάους, στα χνάρια της καλλιτεχνικής σχολής που λειτούργησε πριν από έναν αιώνα και
συνδύασε τη μορφή με τη λειτουργικότητα. Θα αποτελέσει έναν χώρο συνδημιουργίας για αρχιτέκτονες
και καλλιτέχνες, μηχανικούς και σχεδιαστές, στον οποίο όλοι μαζί θα βρίσκονται στην υπηρεσία της
τεχνοτροπίας και της βιωσιμότητας.

Αυτό είναι ένα μικρό μέρος του έργου που μας περιμένει. Χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα για να
χτίσουμε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας ή για να εξασφαλίσουμε ότι η εργασία αποδίδει σε
όλους τα δέοντα. Έχω όμως την ακράδαντη πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει στη διάθεσή της τα εφόδια
που χρειάζεται για να επιτύχει. Έχουμε το όραμα, έχουμε το σχέδιο, έχουμε τις επενδύσεις. Κι ας μην
ξεχνάμε, έχουμε τη νεοφυή ενότητά μας. Ας στρωθούμε λοιπόν στη δουλειά. Ας εξασφαλίσουμε ότι η
πανδημία θα αλλάξει το πεπρωμένο μας. Προς το καλύτερο.

 

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε σε διάφορα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. 
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