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Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και ο αντίκτυπός της στη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής 

Εισαγωγή 
 
Ο 21ος αιώνας θέτει νέες προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η ενεργειακή ασφάλεια, η 
καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, η μετανάστευση και η πάταξη της 
τρομοκρατίας, αλλά ανοίγει επίσης και νέες προοπτικές. Η ευρωπαϊκή κοινωνία διαθέτει τη 
δημιουργικότητα και τις ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
αυτές. Ωστόσο, για τη διατήρηση και την εμπέδωση των αξιών αυτών, η Ευρώπη οφείλει να 
προσαρμοστεί και να προετοιμαστεί για την αλλαγή. Οφείλει, επίσης, να έχει στη διάθεσή της 
τα μέσα για να μετατρέψει τις προθέσεις της σε πράξεις.  
 
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν μόνα τους στις προκλήσεις του σήμερα και του 
αύριο. Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο σε συλλογική 
βάση και, επιτέλους, έχει έρθει η ώρα να θεσμοθετηθούν τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτόν 
μέσα. Αυτή είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο πρέπει να διαθέτει τις σωστές Συνθήκες, τα σωστά θεσμικά όργανα και τις σωστές 
μεθόδους εργασίας. 
 
Τα κοινοτικά όργανα και οι μέθοδοι εργασίας χρειάζονται μια απλουστευμένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, προσαρμοσμένη στις ταχύτατες εξελίξεις του σημερινού κόσμου. Πρέπει 
επίσης να είναι δημοκρατικά, δεδομένου ότι η σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία έχει πολύ υψηλές 
προσδοκίες όσον αφορά τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την ευθύνη. Η νομιμότητα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στις πράξεις της, αλλά και στον τρόπο 
λειτουργίας της. 
 
Παρότι επικυρώθηκε από την πλειονότητα των κρατών μελών, η Συνταγματική Συνθήκη δεν 
κατάφερε να εξασφαλίσει ομόφωνη στήριξη. Η περίοδος προβληματισμού που ακολούθησε 
χρησίμευσε ωστόσο ως εφαλτήριο για τη διερεύνηση νέων πιθανών κατευθύνσεων που θα 
μπορούσε να ακολουθήσει η Ένωση. 
 
Λαμβανομένου υπόψη του αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει η διαδικασία επικύρωσης της 
Συνταγματικής Συνθήκης, ήταν επιτακτική η ανάγκη μεταρρύθμισης του τρόπου λειτουργίας 
της Ευρώπης. 
 
Η θεσμική ρύθμιση διήλθε από διάφορα στάδια: το πλαίσιο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2006, η διακήρυξη του Βερολίνου του Μαρτίου του 2007 και ακόμη 
η σφαιρική συμφωνία του Ιουνίου του 2007 σχετικά με τα προς μεταρρύθμιση στοιχεία. 
Παράλληλα, η ΕΕ επιβεβαίωσε στους ευρωπαίους πολίτες τη δέσμευσή της προβεί σε 
μεταρρύθμιση των πολιτικών της, τόσο σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη όσο και σε 
σχέση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενέργεια, τη μετανάστευση, την αλλαγή του 
κλίματος και την καινοτομία.  
 
Μετά από μια περίοδο πολιτικών διαβουλεύσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2007 αποφάσισε να συγκαλέσει Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΚΔ) τον Ιούλιο του ιδίου έτους. 
Διατυπώθηκε για τον σκοπό αυτόν μια επακριβής εντολή, προκειμένου να καθοριστούν τα 
διάφορα στοιχεία της μεταρρύθμισης. Αποστολή της ΔΚΔ θα είναι, ως εκ τούτου, να εγκρίνει 
ένα κείμενο Συνθήκης για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της δημοκρατικής νομιμότητας 
της διευρυμένης Ένωσης και για τη βελτίωση της συνοχής της εξωτερικής της δράσης. 
 
Στο παρόν υπόμνημα επιχειρείται μια ανασκόπηση της πορείας προς τη νέα Συνθήκη και 
εξετάζεται ο αντίκτυπός της στη διαρθρωτική πολιτική και στην πολιτική συνοχής. 

PE 397.235 1



Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και ο αντίκτυπός της στη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής 

Παρουσιάζονται, επίσης, οι αντιδράσεις και οι προτάσεις των κυριότερων φορέων, ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως, μεταξύ άλλων, του 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής των 
Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων.  
 
Τέλος, καταγράφονται οι μέθοδοι επικύρωσης που προβλέπονται αφού εγκριθεί το οριστικό 
κείμενο. 
 
 
1. Η πορεία προς τη ΔΚΔ 
 
Η εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης και 22ας 
Ιουνίου 2007 υποβλήθηκε υπό τη μορφή έκθεσης των κ. Elmar Brok1 και Enrique Baron 
Crespo2 σχετικά με τον «χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης». Η 
έκθεση αυτή εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στις 7 Ιουνίου 2007. 
 
Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιταχθεί σε κάθε 
σχέδιο νέας Συνθήκης που δεν θα βελτιώνει τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τα δικαιώματα 
των πολιτών. Οι βουλευτές επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στο περιεχόμενο και την ουσία της 
Συνταγματικής Συνθήκης, την οποία επιθυμούν να διαφυλάξουν. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τόνισε ιδίως ότι πρέπει να διατηρηθούν όλες οι βασικές αρχές, μεταξύ των οποίων 
η διττή φύση της Ένωσης (ένωση κρατών και πολιτών), η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου, η 
νέα τυπολογία των πράξεων και των διαδικασιών, η ιεράρχηση των κανόνων και η νομική 
προσωπικότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές ζήτησαν επίσης τη διατήρηση του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα του.  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί, εξάλλου, να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική Συνθήκη τα 
«μείζονα ζητήματα» που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού και να 
διασαφηνιστούν άλλα ζητήματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από τη Συνταγματική Συνθήκη, 
όπως: η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον τομέα της 
ενέργειας, μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στο 
πλαίσιο των δημογραφικών αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης, η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών, οι αποτελεσματικοί κοινοί μηχανισμοί για 
τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην ευρωζώνη (διατηρώντας ταυτόχρονα τον 
ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε θέματα νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες), τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι διαδικασίες προσχώρησης στην Ένωση.  
 
Εξάλλου, οι βουλευτές υπενθύμισαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ως το μόνο άμεσα 
εκλεγμένο από τους πολίτες θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρέπει να συμμετάσχει 
πλήρως στις εργασίες της ΔΚΔ σε όλα τα επίπεδα «και σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνον της 
ΔΚΔ του 2003-2004». 
 
Το μήνυμα αυτό ενισχύθηκε από την κοινή έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων των 27 κρατών μελών της ΕΕ που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 12 
Ιουνίου 2007, προκειμένου να ζητήσουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης και 22ας 
Ιουνίου, που θα συζητούσε τη μελλοντική Συνθήκη για την ΕΕ, να διατηρήσει την ουσία της 
Συνταγματικής Συνθήκης. Επ’ ευκαιρία αυτής της τρίτης κοινής κοινοβουλευτικής διάσκεψης 

                                                 
1 Μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. 
2 Μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. 
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με θέμα «L'avenir de l'Europe: ensemble … mais comment ?» (Το μέλλον της Ευρώπης: μαζί… 
αλλά πώς;), οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών επεσήμαναν επίσης την 
ανάγκη σεβασμού της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ζήτησαν να δοθεί στα 
εθνικά κοινοβούλια πιο σημαντικός ρόλος στην κοινοτική νομοθετική διαδικασία, χωρίς 
ωστόσο να απαιτήσουν περισσότερα από όσα προβλέπει ήδη το σχέδιο της Συνταγματικής 
Συνθήκης. 
 
1.1.  Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  
 
Οι διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας 
Ιουνίου 2007 ήταν μακρές και δύσκολες, αλλά την τελευταία στιγμή κατέστη δυνατή η επίτευξη 
μιας συμφωνίας για τη σύγκληση και την εντολή της ΔΚΔ που θα αναλάμβανε την 
οριστικοποίηση και την έγκριση της νέας Συνθήκης της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις με την 
Πολωνία χαρακτηρίστηκαν από εντάσεις σπάνιας σφοδρότητας σχετικά με το ζήτημα της 
διπλής πλειοψηφίας. Όλοι οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να κάνουν υποχωρήσεις, αλλά η 
γερμανική Προεδρία (υπό την καθοδήγηση της Καγκελαρίου κ. Angela Merkel) κατάφερε να 
βγάλει τις συνομιλίες από το αδιέξοδο και να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα Συνθήκη που θα 
ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ΕΕ.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, μετά από δύο χρόνια αβεβαιότητας σχετικά με τη 
διαδικασία μεταρρύθμισης των Συνθηκών, είχε έρθει η στιγμή να λυθεί το ζήτημα, προκειμένου 
να μπορέσει η Ευρώπη να προχωρήσει προς τα εμπρός. Εν τω μεταξύ, η περίοδος 
προβληματισμού είχε επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός εξαιρετικά εκτεταμένου δημόσιου διαλόγου 
και είχε συνεισφέρει στην προετοιμασία του εδάφους για την επίτευξη μιας λύσης. 
 
Για τον σκοπό αυτόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τη μελλοντική Προεδρία (πορτογαλική) 
να συγκαλέσει ΔΚΔ πριν από το τέλος του Ιουλίου του 2007, αμέσως μετά την εκπλήρωση των 
νομικών απαιτήσεων. 
 
1.2.  Η σύγκληση και η διεξαγωγή της ΔΚΔ 
 
Η ΔΚΔ οφείλει να διεξαγάγει τις εργασίες της σύμφωνα με την εντολή που συμφωνήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ΔΚΔ άρχισε τις εργασίες της στις 23 Ιουλίου 2007 και αναμένεται 
να εγκρίνει τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της ΕΕ πιθανότατα επ’ ευκαιρία του άτυπου 
Συμβουλίου της Λισαβόνας της 18ης και 19ης Οκτωβρίου 2007 ή, εν πάση περιπτώσει, πριν 
από το τέλος του 2007, προκειμένου να υπάρξει αρκετός χρόνος για να μπορέσει να επικυρωθεί 
η Συνθήκη που θα προκύψει από αυτήν πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2009.  
 
Η ΔΚΔ θα διεξαχθεί υπό τη γενική ευθύνη των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, με τη 
συνδρομή των μελών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Στις 
εργασίες της Διάσκεψης θα συμμετάσχει επίσης ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με τρεις αντιπρόσωπους (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5) 
θα συμμετάσχει και αυτό εκ του σύνεγγυς και ουσιαστικά στο έργο της Διάσκεψης. Ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert Pöttering, θα μπορεί να παραστεί στις 
συνεδριάσεις της ΔΚΔ στο επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η Γενική 
Γραμματεία του Συμβουλίου θα παράσχει τη γραμματειακή υποστήριξη για τη Διάσκεψη. 
                                                 
3 Βλ. ανωτέρω. 
4 Βλ. ανωτέρω. 
5 Μέλος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. 
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Η σύνταξη του σχεδίου του κειμένου είναι ευθύνη των νομικών εμπειρογνωμόνων (δύο ανά 
αντιπροσωπεία). Οι ίδιοι αυτοί εμπειρογνώμονες θα πραγματοποιούν στη συνέχεια τακτικές 
συναντήσεις, αρχής γενομένης από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, προκειμένου να 
επανεξετάσουν το κείμενο λεπτομερέστερα πριν από τη συζήτηση κατά τη διάρκεια της άτυπης 
συνόδου (της αποκαλούμενης «Gymnich») της 7ης και 8ης Σεπτεμβρίου 2007 στο Viana do 
Castelo της Πορτογαλίας, όπου οι υπουργοί θα εξετάσουν τα πιο επίμαχα σημεία.  
 
Παρότι το ουσιαστικό μέρος των εργασιών της ΔΚΔ θα πραγματοποιηθεί από μια ομάδα 
νομομαθών, η πορτογαλική Προεδρία επιθυμεί να προσδώσει σε αυτή τη ΔΚΔ έναν ανοικτό και 
διαφανή χαρακτήρα, διότι πρόκειται για μια διαδικασία της οποίας οι αποδέκτες δεν είναι μόνο 
τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα αλλά και οι πολίτες. Για τον λόγο αυτόν, όλα τα έγγραφα 
της ΔΚΔ θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της πορτογαλικής προεδρίας: www.eu2007.pt. 
 
1.3.  Η εντολή της ΔΚΔ 
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2007 ενέκρινε μια επακριβή εντολή, προϊόν ενός 
προσεκτικά διατυπωμένου συμβιβασμού, γεγονός που αφενός εγγυάται ότι η ΔΚΔ θα έχει 
περισσότερο τεχνικό παρά πολιτικό χαρακτήρα, αφετέρου αποκλείει κάθε δυνατότητα 
προβολής πρόσθετων αξιώσεων. Πέρα από τα πολλά θετικά στοιχεία που περιέχει, ο εν λόγω 
συμβιβασμός είχε ως αποτέλεσμα να μην διατηρηθούν ορισμένες από τις τροποποιήσεις που 
είχαν εγκριθεί κατά τη ΔΚΔ του 2004 και να παραχωρηθούν ορισμένες παρεκκλίσεις σε 
διάφορα κράτη μέλη. Η κατάργηση ορισμένων στοιχείων, κάποια από τα οποία έχουν 
συμβολικό χαρακτήρα (η σημαία, ο ύμνος και το έμβλημα της ΕΕ), καθώς και αλλαγές που 
καθιστούν λιγότερο ευανάγνωστο το κείμενο της Συνθήκης, ήταν στοιχεία αναγκαία για την 
επίτευξη μιας γενικής συμφωνίας δυνάμενης να εγκριθεί από το σύνολο των κρατών μελών.  
 
Κατά την κ. Angela Merkel, η σύνοδος κορυφής ήταν επιτυχής, όχι μόνο γιατί επέτρεψε τη 
σύναψη συμφωνίας για τη μελλοντική Συνθήκη «η οποία διατηρεί την ουσία του 
Ευρωσυντάγματος», αλλά και γιατί κατέστη δυνατό να αποτραπεί –την τελευταία στιγμή– μια 
ρήξη που θα είχε προκαλέσει, κατά την άποψη της γερμανίδας Καγκελαρίου, «απώλεια 
εμπιστοσύνης» και βαθιές διαιρέσεις στην Ευρώπη. 
 
Η πορτογαλική Προεδρία δήλωσε, μέσω του πορτογάλου υπουργού Εξωτερικών και σημερινού 
Προέδρου του Συμβουλίου της ΕΕ, κ. Luis Amado, ότι η ΔΚΔ θα διεξαγόταν «τηρώντας 
αυστηρά την εντολή που έχει λάβει», η οποία αποτελεί «τη βάση και το αποκλειστικό πλαίσιο των 
εργασιών της ΔΚΔ».  
 
Οπωσδήποτε η εντολή για τη ΔΚΔ που εγκρίθηκε με ομοφωνία δεν είναι μια απλή εντολή. 
Αναφέρει με ακρίβεια και λεπτομέρεια το περιεχόμενο της νέας Συνθήκης. Ως εκ τούτου, 
μπορεί κανείς, με μια προσεκτική ανάγνωση των «συμπερασμάτων της Προεδρίας», να 
γνωρίζει ήδη το περιεχόμενο της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης. Ακολουθεί μια παρουσίαση των 
βασικών στοιχείων της συμφωνίας (τα οποία θα ισχύσουν όλα μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη, 
δηλαδή το 2009 υπό κανονικές συνθήκες, εξαιρουμένης της διπλής πλειοψηφίας): 
 
Γενικές παρατηρήσεις. Η μελλοντική Συνθήκη θα τροποποιήσει τις δύο υφιστάμενες 
Συνθήκες: τη σημερινή Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η οποία θα διατηρήσει την 
ονομασία της, και τη «Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» που θα 
μετονομαστεί σε «Συνθήκη για τη λειτουργία της Ένωσης» (η λέξη «Κοινότητα» θα 
αντικατασταθεί παντού από τη λέξη «Ένωση»). Οι δύο αυτές Συνθήκες δεν θα έχουν 
συνταγματικό χαρακτήρα. Η ορολογία που θα χρησιμοποιείται σε αυτές θα αντανακλά την εν 
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λόγω αλλαγή: ο όρος «Σύνταγμα» δεν θα χρησιμοποιηθεί, ο «Υπουργός Εξωτερικών της 
Ένωσης» θα αποκαλείται «Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας», και οι όροι «νόμος» και «νόμος-πλαίσιο» θα 
εγκαταλειφθούν υπέρ της διατήρησης των υφιστάμενων όρων «κανονισμός», «οδηγία» και 
«απόφαση».  

Ομοίως, οι τροποποιημένες Συνθήκες δεν θα περιλαμβάνουν κανένα άρθρο με αναφορές στα 
σύμβολα της ΕΕ, όπως η σημαία, ο ύμνος ή το έμβλημα.  

Σε ό,τι αφορά την υπεροχή του δικαίου τη ΕΕ, η ΔΚΔ θα εγκρίνει δήλωση που θα υπενθυμίζει 
τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το άρθρο σχετικά με την 
υπεροχή του δικαίου της Ένωσης δεν θα διατηρηθεί στη ΣΛΕ, αλλά η ΔΚΔ θα εγκρίνει την 
ακόλουθη δήλωση (αριθ. 27) συνοδευόμενη από τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του 
Συμβουλίου:  

«Η Διάσκεψη υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, οι 
Συνθήκες και το δίκαιο που θεσπίζεται από την Ένωση βάσει των Συνθηκών υπερισχύουν του 
δικαίου των κρατών μελών, υπό τους όρους που ορίζονται στην εν λόγω νομολογία.  
 

Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουνίου 2007 

Από τη νομολογία του Δικαστηρίου απορρέει ότι η υπεροχή του δικαίου της ΕΚ αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της κοινοτικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η αρχή αυτή είναι 
συνυφασμένη με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατά την πρώτη απόφαση 
στο πλαίσιο αυτής της πάγιας νομολογίας (Costa/ENEL1, 15 Ιουλίου 1964 υπόθεση 6/64), δεν 
υπήρχε μνεία της υπεροχής στη Συνθήκη, πράγμα που εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα. Το 
γεγονός ότι η αρχή της υπεροχής δεν θα περιληφθεί στη μελλοντική Συνθήκη ουδόλως μεταβάλλει 
την ύπαρξη της αρχής και την υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου». 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Παρότι στη Συνθήκη δεν θα περιλαμβάνεται 
ολόκληρο το κείμενο του Χάρτη, ο Χάρτης θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα σε ολόκληρη την 
επικράτεια της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας. Θα συνοδεύεται, επίσης, 
από μια μονομερή δήλωση της Πολωνίας (αριθ. 51): 

«Ο Χάρτης δεν θίγει ουδαμώς το δικαίωμα των κρατών μελών να νομοθετούν στον τομέα της 
δημόσιας ηθικής, του οικογενειακού δικαίου καθώς και της προστασίας της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και του σεβασμού της ανθρώπινης σωματικής και ηθικής ακεραιότητας». 

Κατόπιν αιτήματος των αντιπροσωπειών των δύο αυτών χωρών, το πρωτόκολλο αριθ. 7 ορίζει 
ότι: 

  ο Χάρτης δεν διευρύνει την ευχέρεια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποιουδήποτε δικαστηρίου της Πολωνίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, να κρίνει ότι οι 
νόμοι, οι κανονισμοί ή οι διοικητικές διατάξεις, πρακτικές ή μέτρα του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερίες και αρχές που 
επιβεβαιώνει· 

  ουδέν στον Χάρτη παράγει αγώγιμα δικαιώματα τα οποία εφαρμόζονται στην Πολωνία 
ή στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτός εάν η Πολωνία ή το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπουν 
τέτοια δικαιώματα στο εθνικό τους δίκαιο.  

  
 στο βαθμό που μια διάταξη του Χάρτη αναφέρεται σε εθνικά δίκαια και πρακτικές, 

ισχύει στην Πολωνία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνον στον βαθμό που τα δικαιώματα ή 
οι αρχές που περιέχει αναγνωρίζονται στο δίκαιο ή τις πρακτικές της Πολωνίας ή του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
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Οι νομικοί εμπειρογνώμονες που προετοιμάζουν το οριστικό σχέδιο της Συνθήκης κατάφεραν 
τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία. Συγκεκριμένα, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ ολόκληρο το κείμενο του Χάρτη και θα περιληφθεί στη Συνθήκη αναφορά που θα 
παραπέμπει στην έκδοση αυτή. Ο Χάρτης θα διακηρυχθεί έτσι επισήμως από τους προέδρους 
των τριών θεσμικών οργάνων (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) πριν από την 
υπογραφή της Συνθήκης. Οι βρετανικές και πολωνικές παρεκκλίσεις σε σχέση με την εφαρμογή 
του Χάρτη στο έδαφός τους θα ενταχθούν στα πρωτόκολλα. 
 
Διατάξεις σχετικές με τα θεσμικά όργανα. Οι θεσμικές αλλαγές που συμφωνήθηκαν κατά τη 
ΔΚΔ του 2004 θα ενταχθούν εν μέρει στη Συνθήκη για την ΕΕ και εν μέρει στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της ΕΕ.  
 
Ο νέος Τίτλος III της Συνθήκης για την ΕΕ θα δίνει μια γενική άποψη του θεσμικού 
συστήματος και θα περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του ισχύοντος συστήματος, δηλαδή των 
άρθρων που αφορούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (νέα 
σύνθεση), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (μετατροπή του σε θεσμικό όργανο, περιλαμβανομένων 
των όρων της ψηφοφορίας και της θεσμοθέτησης του αξιώματος του Προέδρου), το Συμβούλιο 
(θέσπιση του συστήματος ψηφοφορίας με διπλή πλειοψηφία και αλλαγές στο σύστημα της 
εξαμηνιαίας προεδρίας του Συμβουλίου, με δυνατότητα τροποποίησής του), την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (νέα σύνθεση και ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της), τον Υπουργό Εξωτερικών 
της Ένωσης (θεσμοθέτηση του νέου αξιώματος, ο Τίτλος του οποίου γίνεται «Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας») και το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης. Η αυξημένη προσφυγή στη διαδικασία της 
συναπόφασης (ο αριθμός των τομέων θα ανέλθει από 37 σε 86) θα καταστήσει τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισότιμο του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του μεγαλύτερου 
μέρους της κοινοτικής νομοθεσίας. Η συναπόφαση θα εφαρμοστεί συγκεκριμένα σε ορισμένους 
τομείς κλειδιά, όπως η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη. Το Κοινοβούλιο θα αποκτήσει 
επίσης νέες σημαντικές εξουσίες όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις διεθνείς συμφωνίες.  
Επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία. Η ειδική πλειοψηφία θα γίνει ο κανόνας 
για 51 επιπλέον τομείς, μεταξύ των οποίων η δικαστική και αστυνομική συνεργασία, η 
εκπαίδευση και η οικονομική πολιτική. Η ομοφωνία θα παραμείνει ο κανόνας για την 
εξωτερική πολιτική, την κοινωνική ασφάλεια, τη φορολογία και τον πολιτισμό. Η Μεγάλη 
Βρετανία απέκτησε παρέκκλιση όσον αφορά τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία. 
 
Διπλή πλειοψηφία. Η λύση που τελικά επελέγη προβλέπει διάφορες φάσεις μέχρι την πλήρη 
και κανονική εφαρμογή της διπλής πλειοψηφίας (το 55% των κρατών μελών που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ΕΕ) το 2017:  

  διατήρηση των διατάξεων της Συνθήκης της Νίκαιας (στάθμιση των ψήφων) έως τις 31 
Οκτωβρίου 2014· 

  μεταβατική περίοδος από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως τις 31 Μαρτίου 2017 κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα εφαρμοστεί η διπλή πλειοψηφία, εκτός και εάν κάποιο κράτος 
μέλος ζητήσει την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της Νίκαιας.  

 

Εξάλλου, έως τις 31 Μαρτίου 2017, τα κράτη μέλη θα μπορούν να επικαλούνται τον 
«συμβιβασμό των Ιωαννίνων». Ο συμβιβασμός αυτός, που υιοθετήθηκε το 1994 επιτρέπει στην 
Προεδρία να ζητήσει την επανεξέταση ενός κειμένου όταν ένας ορισμένος αριθμός κρατών 
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μελών προτίθεται να αντιταχθεί σε αυτό και προσεγγίζει την αναστέλλουσα μειοψηφία, χωρίς 
όμως να την επιτυγχάνει. Από 1ης Απριλίου 2017 η εφαρμογή της διπλής πλειοψηφίας με τη 
δυνατότητα επίκλησης του «συμβιβασμού των Ιωαννίνων» θα είναι πιο εύκολη από ό,τι κατά τη 
μεταβατική περίοδο. 
 
Μόνιμη προεδρία. Ανάδειξη ενός Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα προεδρεύει 
της Ένωσης με θητεία διάρκειας δυόμισι ετών, άπαξ ανανεώσιμη. Αυτός ο νέος θεσμός θα θέσει 
τέρμα στο σύστημα της εκ περιτροπής Προεδρίας. Το αξίωμα του Προέδρου θα είναι ασύμβατο 
με κάθε άλλη εθνική ευθύνη. 
 
Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας. Κατόπιν αιτήματος πολλών χωρών (Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Τσεχική 
Δημοκρατία), καταργήθηκε ο τίτλος «Ευρωπαίος Υπουργός». Ο μελλοντικός «Ύπατος 
Εκπρόσωπος» θα έχει τα καθήκοντα που μέχρι τότε θα ασκούν ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και ο αρμόδιος για τις εξωτερικές 
σχέσεις ευρωπαίος Επίτροπος. Θα είναι επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής και θα προεδρεύει 
του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. 
 
Ενισχυμένες συνεργασίες, εξωτερική δράση, ΚΕΠΠΑ. Οι διατάξεις σχετικά με τις 
«ενισχυμένες συνεργασίες» θα βελτιωθούν και θα μπορούν να τίθενται σε εφαρμογή από εννέα 
κράτη μέλη, ακόμη και όταν ο συνολικός αριθμός τους υπερβεί τα 27. Οι διαδικασίες για την 
είσοδο νέων συμμετεχόντων θα είναι κοινοτικές, εκτός από τις περιπτώσεις των ενισχυμένων 
συνεργασιών στον τομέα της άμυνας. 
 
Εξάλλου, η ΔΚΔ θα εγκρίνει την ακόλουθη δήλωση (αριθ. 30): «Η Διάσκεψη υπογραμμίζει ότι 
οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διέπουν την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθέτησης του αξιώματος του 
Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
καθώς και της ίδρυσης Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, δεν επηρεάζουν τις σφαίρες ευθύνης των 
κρατών μελών, όπως αυτές υφίστανται σήμερα, σχετικά με τη χάραξη και την άσκηση της 
εξωτερικής τους πολιτικής, ούτε με την εθνική τους εκπροσώπηση σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς 
οργανισμούς.  
 
Η Διάσκεψη υπενθυμίζει επίσης ότι οι διατάξεις που διέπουν την Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και 
Άμυνας δεν θίγουν τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής των κρατών μελών στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας. Τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα εξακολουθήσουν να 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και, ειδικότερα, από την πρωταρχική ευθύνη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και των μελών του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας».  
 
Παρομοίως, θα ορίζεται με σαφήνεια ότι η ΚΕΠΠΑ υπάγεται σε ιδιαίτερους κανόνες και 
διαδικασίες. Θα προβλέπεται επίσης ειδική νομική βάση για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών από τα κράτη μέλη, όταν ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ΚΕΠΠΑ ή την 
ΕΠΑΑ, καθώς και όσον αφορά την κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 
 
Δικαστική συνεργασία. Στο κεφάλαιο σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 
υποθέσεις, το άρθρο σχετικά με τη συνεργασία αυτή θα τροποποιηθεί ώστε να δοθεί ρόλος στα 
εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο της «ρήτρας γέφυρας» στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. 
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Στα κεφάλαια σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και την αστυνομική 
συνεργασία, και συγκεκριμένα στα άρθρα σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών 
αποφάσεων, τους ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των 
κυρώσεων, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αστυνομική συνεργασία, θα ενταχθεί ένας νέος 
μηχανισμός που θα επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε 
ένα συγκεκριμένο τομέα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα υπόλοιπα να μην συμμετέχουν.  
 
Εξάλλου, το πεδίο εφαρμογής του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου 
και της Ιρλανδίας (1997) θα επεκταθεί για να συμπεριληφθούν, όσον αφορά το Ηνωμένο 
Βασίλειο, και υπό τις ίδιους όρους, τα κεφάλαια σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία.  
 
Οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων. Η ΔΚΔ θα εγκρίνει δήλωση (αριθ. 28) σχετικά με την 
οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την οποία «... όσες αρμοδιότητες δεν απονέμονται 
στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκουν στα κράτη μέλη. Όταν οι Συνθήκες απονέμουν στην Ένωση 
αρμοδιότητα συντρέχουσα με των κρατών μελών σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα, τα κράτη μέλη 
ασκούν την αρμοδιότητά τους κατά το μέτρο που η Ένωση δεν έχει ασκήσει, ή έχει αποφασίσει να 
παύσει να ασκεί τη δική της αρμοδιότητα. Η τελευταία αυτή περίπτωση συντρέχει όταν τα οικεία 
θεσμικά όργανα της Ένωσης αποφασίζουν να καταργήσουν μια νομοθετική πράξη, ειδικότερα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν με καλύτερο τρόπο τη συνεχή τήρηση των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας».  
 
Εξάλλου, θα προσαρτηθεί ένα πρωτόκολλο (αριθ. 8) σχετικά με τις συντρέχουσες 
αρμοδιότητες. Θα ορίζει συγκεκριμένα ότι «... όταν η Ένωση αναλάβει δράση σε συγκεκριμένο 
τομέα, το πεδίο άσκησης αυτής της αρμοδιότητας καλύπτει μόνο τα στοιχεία που διέπονται από 
την εν λόγω πράξη της Ένωσης και, συνεπώς, δεν καλύπτει ολόκληρο τον τομέα». 
 
Έλεγχος της επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια θα 
διαθέτουν έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης (ενισχυμένο σε σχέση με τη Συνταγματική 
Συνθήκη) προκειμένου να προσβάλλουν σχέδια ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων τα οποία, 
κατά τη γνώμη τους, δεν συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας. Η προθεσμία για την 
κατάθεση αιτιολογημένης γνώμης για το θέμα αυτό αυξάνεται από έξι σε οκτώ εβδομάδες. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει κάθε σχέδιο που προσβάλλεται με απλή 
πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων. Θα μπορεί τότε να αποσύρει, να διατηρεί ή να 
τροποποιεί την πρότασή της. Εάν επιλέγει να διατηρεί την πρόταση, θα πρέπει να εξηγεί την 
απόφασή της με αιτιολογημένη γνώμη. Η εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη μαζί με εκείνες των 
εθνικών κοινοβουλίων θα διαβιβάζονται στον νομοθέτη της Ένωσης, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη νομοθετική διαδικασία.  
 
Έτσι θα τίθεται σε εφαρμογή μια ειδική διαδικασία. Πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης 
ανάγνωσης στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ο νομοθέτης (το Συμβούλιο και 
το Κοινοβούλιο) εξετάζει τη συμβατότητα της νομοθετικής πρότασης με την αρχή της 
επικουρικότητας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους λόγους που προέβαλε και συμμερίσθηκε 
η πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής. 
Εάν, λόγω πλειοψηφίας 55% των μελών του Συμβουλίου ή πλειοψηφίας των ψηφισάντων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο νομοθέτης κρίνει ότι η πρόταση είναι ασύμβατη με την αρχή της 
επικουρικότητας, δεν συνεχίζεται η εξέταση της νομοθετικής πρότασης. 
 
Ρήτρα ευελιξίας. Στο άρθρο σχετικά με τη ρήτρα αυτή θα προστεθεί μια παράγραφος που 
προβλέπει ότι δεν δύναται να χρησιμεύσει ως βάση για την επίτευξη στόχων που εμπίπτουν 
στην ΚΕΠΠΑ.  
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Η ΔΚΔ θα εγκρίνει επίσης την ακόλουθη δήλωση (αριθ. 37): «Η Διάσκεψη τονίζει ότι σύμφωνα 
με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 308 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι αναπόσπαστο μέρος του θεσμικού συστήματος 
βασισμένου στην αρχή των δοτών εξουσιών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη 
διεύρυνση της έκτασης των εξουσιών της Ένωσης πέραν του γενικού πλαισίου που συνιστούν οι 
διατάξεις του όλου πλέγματος των Συνθηκών της, και ιδίως εκείνες που ορίζουν τα καθήκοντα και 
τις δραστηριότητες της Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο 308 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως βάση για τη θέσπιση διατάξεων που θα είχαν ως ουσιαστικό αποτέλεσμα την τροποποίηση των 
Συνθηκών χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπουν οι ίδιες προς τούτο». 
 
Υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Το πρωτόκολλο αριθ. 9 σχετικά με το ζήτημα αυτό:  

  αναγνωρίζει την αρχή της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και τον ουσιώδη ρόλο τους, καθώς και την «ευρεία διακριτική ευχέρεια» 
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα αυτόν· 

  ορίζει ότι οι ευρωπαϊκές Συνθήκες «δεν επηρεάζουν ουδαμώς την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να παρέχουν, να αναθέτουν και να οργανώνουν υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα». Με τη διευκρίνιση αυτή ξεκαθαρίζει ένα 
πρόβλημα που θεωρείται θεμελιώδες για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. 

 
Ενεργειακή ασφάλεια. Στο άρθρο σχετικά με τα μέτρα σε περίπτωση σοβαρών δυσκολιών 
εφοδιασμού σε ορισμένα προϊόντα θα προστεθεί αναφορά στο πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών και στην ιδιαίτερη περίπτωση της ενέργειας.  
 
Θα προστεθεί επίσης ένα νέο σημείο σχετικά με την προώθηση της διασύνδεσης των 
ενεργειακών δικτύων. 
 
Αλλαγή του κλίματος. Θα προστεθεί μια νέα αναφορά στην ιδιαίτερη ανάγκη καταπολέμησης 
της αλλαγής του κλίματος μέσω μέτρων εφαρμοζόμενων σε διεθνή κλίμακα. 
 
Τελικές διατάξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει νομική προσωπικότητα, αλλά η ΔΚΔ θα 
εγκρίνει σχετικώς την ακόλουθη δήλωση (αριθ. 32): «Η Διάσκεψη επιβεβαιώνει ότι το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομική προσωπικότητα δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση στην 
Ένωση να νομοθετεί ή να δρα καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που της έχουν αναθέσει τα 
κράτη μέλη βάσει των Συνθηκών». 
 
Θα συμπεριληφθούν άρθρα σχετικά με την εθελούσια αποχώρηση ενός κράτους μέλους και 
σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης.  
 
Στο άρθρο που αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία προσχώρησης στην 
Ένωση, η μνεία των αρχών θα αντικατασταθεί από μνεία των αξιών της Ένωσης, θα προστεθεί 
δε και η δέσμευση για την προαγωγή των αξιών αυτών, η υποχρέωση ενημέρωσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων για κάθε αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση, καθώς και μια αναφορά στη συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας που έχουν 
συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
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2. Ο αντίκτυπος της μελλοντικής Μεταρρυθμιστικής 
Συνθήκης στη διαρθρωτική πολιτική και στην πολιτική 
συνοχής 
 
Η έναρξη ισχύος της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης θα προκαλέσει τις πιο μεγάλες μεταβολές 
από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Η νέα Συνθήκη περιλαμβάνει πολυάριθμες 
καινοτομίες, οι οποίες θα έχουν αναμφισβήτητη επίδραση στη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου γενικότερα και των κοινοβουλευτικών επιτροπών του ειδικότερα. Ορισμένες από 
τις καινοτομίες αυτές θα έχουν οριζόντιες επιπτώσεις, ενώ κάποιες άλλες θα έχουν τομεακό 
κυρίως αντίκτυπο. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές ορισμένων νομοθετικών διαδικασιών θα έχουν ως άμεση 
συνέπεια την αύξηση των κανονιστικών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη καθιερώνει τη συναπόφαση ως τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 
Η αλλαγή αυτή, που κάθε άλλο παρά εξαντλείται στο επίπεδο της ορολογίας, αποτυπώνει την 
άνευ προηγουμένου επέκταση της διαδικασίας αυτής, η οποία θα εφαρμόζεται πλέον στην 
πλειονότητα των νομοθετικών πράξεων. Έτσι, οι νομικές βάσεις που υπάγονται στη 
συναπόφαση θα ανέλθουν από 37 σε 86. 
 
Στην πραγματικότητα, η επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας και της συναπόφασης, η θέσπιση 
νέων ειδικών νομικών βάσεων σε μια πλειάδα τομέων και η θεσμοθέτηση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων είναι κάποια από τα στοιχεία που πρόκειται να αυξήσουν τις 
δραστηριότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών που είναι αρμόδιες για την κάλυψη της 
διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής6.  
 
Παρότι οι περισσότεροι σχολιαστές συνδέουν τις ενισχυμένες συνεργασίες (τη δυνατότητα μιας 
ομάδας αποτελούμενης από τουλάχιστον 9 κράτη μέλη να εμβαθύνει τη μεταξύ τους 
συνεργασία σε βασικούς πολιτικούς τομείς) με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και 
την πολιτική άμυνας, δεν είναι απίθανο ορισμένα κράτη μέλη να επιλέξουν να αξιοποιήσουν τη 
δυνατότητα αυτή σε ορισμένους τομείς της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. 
 
Εξάλλου, η νέα Συνθήκη προβλέπει τις αποκαλούμενες ρήτρες «γέφυρας» που επιτρέπουν την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας. Έτσι, όσον αφορά τη νομοθετική διαδικασία, θα είναι πλέον εφικτή η 
αντικατάσταση των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 
χωρίς να απαιτείται η χρήση του μηχανισμού της ΔΚΔ που προϋποθέτει επικύρωση από όλα τα 
κράτη μέλη.  
 
Μια γενική ρήτρα «γέφυρας» ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει, 
αποφασίζοντας με ομοφωνία, κατόπιν εγκρίσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την 
προσφυγή στη συνήθη νομοθετική διαδικασία για κάθε υφιστάμενη νομική βάση, υπό την 
προϋπόθεση ότι κανένα εθνικό κοινοβούλιο δεν θα κοινοποιήσει την αντίθεσή του εντός 
προθεσμίας έξι μηνών. 
 

                                                 
6  Πρόκειται κυρίως για τις ακόλουθες επιτροπές: Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Πολιτισμού και 
Παιδείας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αλιείας, Μεταφορών και Τουρισμού. Οι επιτροπές αυτές θα ωφεληθούν από 
τη θέσπιση 4 νομικών βάσεων για τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: 1 για τη γεωργία, 1 για την περιφερειακή 
πολιτική, 1 για την αλιεία και 1 για τις μεταφορές. 
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Προβλέπονται επίσης ειδικές ρήτρες «γέφυρας», όπως συμβαίνει σήμερα στους τομείς της 
κοινωνικής πολιτικής, του περιβάλλοντος και του οικογενειακού δικαίου. Στις περιπτώσεις 
αυτές, το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία, κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο. Τα 
εθνικά κοινοβούλια δεν θα συμμετέχουν πλέον στην ενεργοποίηση αυτών των ρητρών 
«γέφυρας».  
 
Οι εν λόγω ρήτρες «γέφυρας» αντιπροσωπεύουν μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες της 
Συνθήκης. Ανοίγουν τον δρόμο για την επέκταση όχι μόνο της ψηφοφορίας με ειδική 
πλειοψηφία αλλά και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους τομείς όπου δεν έχει 
ακόμη ρόλο ισότιμο του Συμβουλίου. 
 
2.1. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
 
Η αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο 
όλες τις επιτροπές που είναι επιφορτισμένες με τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική 
συνοχής. Τις πιο σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο διαδικασίας θα γνωρίσει ο τομέας της 
γεωργίας και της αλιείας (όπως θα δούμε αργότερα), με τη θέσπιση της συναπόφασης, η οποία 
εφεξής θα αποκαλείται συνήθης νομοθετική διαδικασία. 
 
Εάν τεθεί σε ισχύ η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, όλες οι σημαντικές αποφάσεις στον τομέα της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) θα υπόκεινται στη διαδικασία της συναπόφασης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΣΛΕ7, άρθρο 37, παράγραφος 2α). Η αισιοδοξία αυτή μετριάζεται, 
ωστόσο, από το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα απολέσει ταυτοχρόνως τη συμβουλευτική 
εξουσία που κατείχε στο παρελθόν όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις 
αποφάσεις επί ζητημάτων ζωτικής σημασίας για την ΚΓΠ όπως ο καθορισμός των τιμών, οι 
ενισχύσεις και τα μέτρα ελέγχου της προσφοράς (ΣΛΕ, άρθρο 37, παράγραφος 2α):  

«Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, 
των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών…». 

 

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή που θα επέλθει στον τομέα της γεωργίας είναι ότι θα πάψει να 
αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και θα καταστεί αρμοδιότητα συντρέχουσα με 
τα κράτη μέλη (ΣΛΕ, άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ), γεγονός που της θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Κατά τον τρόπο αυτόν, θα 
επαναπροσδιοριστεί η θέση της ΚΓΠ μέσα στο θεσμικό αρχιτεκτόνημα ώστε να υπάρχει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. 
 
Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές διατάξεις, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα επιφέρει μια επί 
μακρόν αναμενόμενη ριζική αλλαγή: την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των υποχρεωτικών 
και των μη υποχρεωτικών δαπανών. Η τυπική αυτή διάκριση που απορρέει από τις ισχύουσες 
Συνθήκες είχε άμεσο αντίκτυπο στην ΚΓΠ και συνέπιπτε στην πράξη με τους δύο υφιστάμενους 
πυλώνες (πολιτική των αγορών, αφενός, και πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, αφετέρου). Η 
σημασία της αλλαγής αυτής θα γίνει περισσότερο αντιληπτή αργότερα, κατά τις μελλοντικές 
συζητήσεις για τους ετήσιους προϋπολογισμούς. 
 

                                                 
7  Η μελλοντική Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα τροποποιήσει τις δύο υφιστάμενες συνθήκες: τη σημερινή Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η οποία θα διατηρήσει την ονομασία της, και τη «Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας», η οποία θα μετονομαστεί σε «Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(ΣΛΕ). 
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Αντιθέτως, προκαλεί εύλογη δυσαρέσκεια το γεγονός ότι οι στόχοι της ΚΓΠ, που ορίστηκαν 
πριν από μισό αιώνα και πλέον, επαναλαμβάνονται αυτούσιοι στο άρθρο 33, παράγραφος 1 
(ΣΛΕ): 

α)  να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με 
την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της 
αρίστης χρησιμοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού· 

β)  να εξασφαλίζει κατ' αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στον γεωργικό πληθυσμό, 
ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία. 

γ) να σταθεροποιεί τις αγορές· 

δ) να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό· 

ε) να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.  

 
Αυτός ο απαρχαιωμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει προφανώς την πλειονότητα των στοιχείων 
της νέας ΚΓΠ, όπως η προτεραιότητα του στόχου της σταθερότητας του εισοδήματος πάνω από 
κάθε άλλο στόχο, η σημασία της ανάπτυξης της υπαίθρου, οι μηχανισμοί και οι αρχές που 
ισχύουν ήδη στην πολιτική των αγορών (γενικευμένη αποσύνδεση των ενισχύσεων, 
περιβαλλοντική διασταυρούμενη συμμόρφωση, διαφοροποίηση, δημοσιονομική πειθαρχία, 
ευελιξία της διαχείρισης), η αναγνώριση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας, οι 
νέες απαιτήσεις της κοινωνίας από τη γεωργία (προστασία των καταναλωτών, διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος, βιοποικιλότητα, προάσπιση της καλής μεταχείρισης των ζώων), η απαραίτητη 
συμβατότητα της ΚΓΠ με την πολυμερή προσέγγιση (ΠΟΕ) και οι προτιμησιακές συμφωνίες 
(MERCOSUR, ΑΚΕ, EUROMED). 
 
Είναι προφανές ότι εξακολουθεί να απαιτείται μια εις βάθος εξέταση του ζητήματος αυτού, 
προκειμένου να καθοριστούν νέοι στόχοι που θα είναι πιο κατάλληλοι για την πρωτοφανή 
εξέλιξη της γεωργίας κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Αναμφίβολα, ένας από τους κύριους λόγους 
στους οποίους οφείλεται η έλλειψη βούλησης για τροποποίηση του κεφαλαίου της Συνθήκης 
που αφορά τη γεωργία ήταν η διάσταση απόψεων μεταξύ του Συμβουλίου και των άλλων 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον σχεδιασμό μιας νέας ΚΓΠ. Ας ελπίσουμε ότι η 
πολυαναμενόμενη αυτή αλλαγή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης 
αναθεώρησης. 
 
2.2. Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 
 
Η πολιτιστική πολιτική απέκτησε νομικές βάσεις αρκετά αργά, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ· 
ωστόσο, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα δώσει νέα ώθηση στον πολιτισμό, συμβάλλοντας 
στον εμπλουτισμό της κοινοτικής δράσης μέσω της πολιτιστικής διάστασης.  
 
Ο πολιτισμός αναφέρεται μάλιστα στο προοίμιο της Συνθήκης, όπου ορίζεται ότι εμπνέεται 
«από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης». 
 
Το άρθρο 3, παράγραφος 3, της Συνθήκης εντάσσει στους στόχους της Ένωσης τον σεβασμό 
του πλούτου «της πολιτιστικής και γλωσσικής της ποικιλομορφίας» και «την προστασία και 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».  
 
Ο πολιτισμός ανήκει στους τομείς όπου η Ένωση διαθέτει αρμοδιότητα για την υλοποίηση 
δράσεων υποστήριξης, συντονισμού ή συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών, χωρίς 
ωστόσο να υποκαθιστά την αρμοδιότητά τους στους τομείς αυτούς (ΣΛΕ, άρθρο 6, στοιχείο ε). 
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Ο σκοπός, βεβαίως, δεν είναι να αναπτυχθεί μια πολιτική εναρμόνισης που θα ήταν αντίθετη 
προς τους στόχους της πολιτιστικής ποικιλομορφίας μέσα στους ίδιους τους κόλπους της ΕΕ, 
αλλά να ενισχυθεί η ανάπτυξη της πολιτιστικής συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο (ΣΛΕ, άρθρο 
151, παράγραφος 2).  
 
«Η δράση της Κοινότητας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους στους ακόλουθους 
τομείς:  

α)  βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των 
ευρωπαϊκών λαών·  

β)  διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας· 

γ)  μη εμπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές· 

δ)  καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού 
τομέα».  

 
Αυτός ο τελευταίος στόχος επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της συνεκτίμησης του πολιτισμού στις 
άλλες πολιτικές της Ένωσης, με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπέδωσή της. 
 
Ωστόσο, η μεγάλη καινοτομία της Συνθήκης αφορά τη ρητή ένταξη του αθλητισμού στους 
τομείς όπου η Ένωση μπορεί να εφαρμόζει δράσεις υποστήριξης, συντονισμού ή συμπλήρωσης 
(ΣΛΕ, άρθρο 6, στοιχείο ε). Σήμερα, ο αθλητισμός καλύπτεται από ένα ευρύ φάσμα άρθρων και 
κεφαλαίων της ΣΕΚ, παρότι δεν περιλαμβάνουν κατ’ ανάγκην ρητή αναφορά σε αυτόν. 
Πρόκειται κυρίως για τα άρθρα 39-55 (ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών 
και των κεφαλαίων), τα άρθρα 81-89 (πολιτική ανταγωνισμού), τα άρθρα 149-150 (παιδεία, 
επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία), το άρθρο 151 (πολιτισμός) και το άρθρο 152 (δημόσια 
υγεία).  
 
Ενώ τα άρθρα αυτά θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα επιφέρει 
πολυάριθμες ουσιαστικές τροποποιήσεις. Στο εξής, η λέξη «αθλητισμός» θα περιλαμβάνεται 
στον Τίτλο του Κεφαλαίου. Κατά τον τρόπο αυτόν, τιθέμενος επί μιας νέας νομικής βάσης, ο 
αθλητισμός θα διέπεται από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εξάλλου, το άρθρο 149 της 
ΣΕΚ τροποποιείται ως εξής: 
 
  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Η Ένωση συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον χώρο του 
αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του, τις δομές του που 
βασίζονται στον εθελοντισμό καθώς και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο»· 

 
  στην παράγραφο 2, πέμπτη περίπτωση, προστίθεται στο τέλος η φράση «και να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης»·  
 
 η ακόλουθη περίπτωση προστίθεται ως τελευταία περίπτωση: 

«- να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, προάγοντας την ορθή 
διεξαγωγή και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων και τη 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων, καθώς και 
προστατεύοντας τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των 
νεότερων μεταξύ τους». 
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Η διατύπωση των άρθρων αυτών που αφορούν την κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία του 
αθλητισμού, αλλά και ορισμένες πτυχές του επαγγελματικού αθλητισμού, σηματοδοτεί την 
επιθυμία της ΕΕ να προχωρήσει προς μια επανεξισορρόπηση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα 
αυτόν σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Παρομοίως, το τροποποιημένο άρθρο 149, 
παράγραφος 3, προσδίδει διεθνή διάσταση στα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ένωση στον τομέα 
του αθλητισμού, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και τις πρωτοβουλίες με τις τρίτες χώρες και 
τους διεθνείς οργανισμούς. 
 
Άλλη σημαντική τροποποίηση: η Συνθήκη θεσπίζει την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στον 
τομέα του πολιτισμού εις αντικατάσταση της ψηφοφορίας με ομοφωνία (άρθρο 151, 
παράγραφος 5). Αυτή η αλλαγή της νομοθετικής διαδικασίας θα περιορίσει τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης των πολιτιστικών προγραμμάτων και θα επιτρέψει ταυτοχρόνως να ορίζονται 
πραγματικές προτεραιότητες για τα προγράμματα αυτά. Έτσι, εάν η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη 
επικυρωθεί, οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενισχυθούν σημαντικά. 
 
Παρομοίως, η Συνθήκη θα βελτιώσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εμπορικής πολιτικής της 
ΕΕ, ο οποίος έως σήμερα ήταν ανύπαρκτος. Η αλλαγή αυτή θα έχει αντίκτυπο στην Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, στο μέτρο που το εμπόριο αυτό σχετίζεται με συναλλαγές 
πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών (άρθρο 188 Γ ΣΛΕ). 
 
Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν θα ενταχθεί 
πλήρως στη νέα Συνθήκη. Εντούτοις, θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα (άρθρο I-6, παράγραφος 1) 
σε ολόκληρη την ΕΕ εκτός της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το γεγονός αυτό θα 
έχει αντίκτυπο σε ορισμένους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση 
(άρθρα 14 και 15 του Χάρτη), στην πολιτική επικοινωνίας (άρθρα 11, 41, 42 και 44) και στην 
πολυγλωσσία (άρθρα 21 και 22). 
 
Τα άρθρα σχετικά με την παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση και τη νεολαία (άρθρα 149 και 
150) παραμένουν αμετάβλητα. 
 
2.3. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θεσπίζει πολυάριθμες σημαντικές αλλαγές που, σε περίπτωση 
επικύρωσής της, θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Ανταποκρίνεται, έτσι, σε μια προσδοκία που έχει εκφράσει εδώ και καιρό το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
Οι αλλαγές αυτές, οι οποίες συνοδεύονται από έναν καλύτερο ορισμό της κατανομής των 
αρμοδιοτήτων στην Ένωση, αποτελούν σαφώς σημαντική πρόοδο, διότι στο εξής θα είναι πιο 
εύκολος ο προσδιορισμός του καταλληλότερου επιπέδου ευθύνης. 
 
Η πρώτη σημαντική τροποποίηση αφορά τη θεσμοθέτηση της έννοιας της «εδαφικής συνοχής» 
και την αναγνώρισή της ως στόχου (άρθρο I-3, παράγραφος 3). Η εδαφική συνοχή αναφέρεται 
επίσης ως συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ένωσης (ΣΛΕ, άρθρο I-4, στοιχείο γ).  
 
Κατόπιν των επανειλημμένων αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο νέος Τίτλος XVII 
της ΣΛΕ θα αφορά πλέον την «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή». Στο άρθρο 158 που 
ορίζει την πολιτική συνοχής, θα προστεθεί ένα νέο εδάφιο, το οποίο θα καθορίζει με 
λεπτομερέστερο και πληρέστερο τρόπο τις περιφέρειες που αφορά η πολιτική αυτή: 
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«Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές 
που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές». 
 
Εξάλλου, η δήλωση αριθ. 17 της ΔΚΔ ορίζει ότι: «η αναφορά του άρθρου 158 σε "νησιωτικές 
περιοχές" μπορεί να περιλαμβάνει και νησιωτικά κράτη στο σύνολό τους, εφόσον ικανοποιούνται 
τα αναγκαία κριτήρια». 
 
Η άλλη σημαντική τροποποίηση αφορά τη νομοθετική διαδικασία που εφαρμόζεται για την 
ψήφιση του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η διαδικασία της σύμφωνης 
γνώμης αντικαθίσταται από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (ΣΛΕ, άρθρο 161), η οποία 
εκχωρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια εξουσία που επιθυμούσε σφόδρα, προσφέροντάς του 
ρόλο ισότιμο με εκείνον του Συμβουλίου. 
 
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, παρότι δεν ενσωματώνεται στη Συνθήκη, 
αναγνωρίζει ρητώς στο προοίμιό του «την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της και την 
οργάνωση της δημόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». 
 
Εξάλλου, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη (άρθρο I-5, παράγραφος 3) επεκτείνει την εφαρμογή 
της αρχής της επικουρικότητας όχι μόνο στον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, αλλά και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές: 
 
«... η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης 
δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 
προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης».  
 
Το άρθρο I-8A, παράγραφος 3, επιβεβαιώνει εξάλλου ότι οι αποφάσεις πρέπει να «λαμβάνονται 
όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες». 
 
Σε ό,τι αφορά τις προσφυγές στο Δικαστήριο για παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, το 
άρθρο 8 του πρωτοκόλλου προβλέπει ότι οι προσφυγές «μπορούν να ασκούνται επίσης από την 
Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά νομοθετικές πράξεις για την έκδοση των οποίων η 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με 
την Επιτροπή των Περιφερειών». Αυτό το νέο δικαίωμα αναμένεται να ενθαρρύνει στο μέλλον 
μια ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής 
των Περιφερειών. 
 
Θεσπίστηκαν επίσης νέες διατάξεις για τις κρατικές περιφερειακές ενισχύσεις. Το σημερινό 
άρθρο 87, παράγραφος 2, στοιχείο γ) της ΣΕΚ προβλέπει παρέκκλιση για τις κρατικές 
ενισχύσεις που χορηγούνται στις γερμανικές περιοχές που εθίγησαν από τη διαίρεση της 
Γερμανίας. Η ΣΛΕ τροποποιεί τη διάταξη αυτή προβλέποντας την πιθανή κατάργησή της: 

«Μετά την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την τροποποίηση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να εκδώσει απόφαση για 
την κατάργηση του παρόντος σημείου». 
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Κατόπιν πολλαπλών συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ειδικές διατάξεις για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες ενισχύθηκαν στο ισχύον άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) 
μέσω της προσθήκης μιας φράσης (βλέπε κατωτέρω, με έντονους χαρακτήρες):  

«3. Δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά: 

α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το 
βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, 
καθώς και των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-4248, λαμβανομένης υπόψη 
της διαρθρωτικής, οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης». 

Σε ό,τι αφορά την οικονομική και κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις «αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές 
και ορεινές περιοχές» (ΣΛΕ, άρθρο 158). 
 
Εξάλλου, το πρωτόκολλο αριθ. 9 αναγνωρίζει την αρχή της καθολικής πρόσβασης στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος καθώς και τον ουσιώδη ρόλο και την «ευρεία 
διακριτική ευχέρεια» των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα αυτόν. 

 
Ενδεχόμενη μη επικύρωση της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική 
συνοχής. 
 
Κατά πρώτο λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στερείτο της εφαρμογής της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας. Το Κοινοβούλιο είχε ήδη υπογραμμίσει ότι η διαδικασία της 
σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του γενικού κανονισμού δεν του επέτρεπαν να συμμετάσχει 
επαρκώς στις αποφάσεις που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, αφού δεν 
είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει τροπολογίες επί των προτάσεων της Επιτροπής ή επί των 
κοινών θέσεων του Συμβουλίου, όπως, αντιθέτως, συμβαίνει στη διαδικασία της συναπόφασης.  
 
Το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει σαφής νομική βάση στις Συνθήκες όσον αφορά την εδαφική 
συνοχή είναι λυπηρό. Απουσία δεσμευτικής νομικής βάσης, η εδαφική διάσταση της πολιτικής 
συνοχής, ως απαραίτητο και αναπόσπαστο συμπλήρωμα του στόχου της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής, θα μπορούσε ενδεχομένως να αγνοηθεί από τα κράτη μέλη στα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα.  
 
2.4. Η Επιτροπή Αλιείας 
 
Όπως έχει ήδη επισημανθεί προηγουμένως, η αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δεν θα επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο όλες τις επιτροπές του που είναι 
επιφορτισμένες με τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Ο τομέας της αλιείας –
μαζί με αυτόν της γεωργίας– είναι ένας από εκείνους όπου θα σημειωθούν οι πιο σημαντικές 
αλλαγές σε επίπεδο διαδικασίας, μέσω της θέσπισης της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

Η αλιεία (εξαιρουμένης της διατήρησης των βιολογικών πόρων της θάλασσας, που παραμένει 
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ) αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ) που 
ορίζει τις συντρέχουσες αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών. 
 

                                                 
8  Η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, οι Αζόρες, η Ρεϋνιόν, η Μαδέρα και οι Κανάριες Νήσοι. 
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Δυνάμει των υφιστάμενων Συνθηκών, η αλιεία παραμένει η μόνη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 
όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται εξ ολοκλήρου με τη διαδικασία της διαβούλευσης. Πλέον, το 
τροποποιημένο άρθρο 37, παράγραφος 2α, της ΣΛΕ προβλέπει την επέκταση της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ). 
 
Εάν η νέα Συνθήκη τεθεί σε ισχύ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτήσει επιτέλους 
πραγματική εξουσία στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν στον τομέα αυτόν. 
 
Η μεγάλη τυπική καινοτομία αφορά την ένταξη της «αλιείας» στην επικεφαλίδα του Τίτλου II 
της ΣΛΕ, παρότι συνεχίζει να υπάρχει παράλληλα με τη «γεωργία». Αντιθέτως, το κεφάλαιο 
αυτό εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει χωριστές διατάξεις για την κοινή πολιτική για την 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.  
 
Η κοινή αλιευτική πολιτική έχει αναμφίβολα εξελιχθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων είκοσι ετών, με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα μια πλήρη κοινοτική τομεακή 
πολιτική, η οποία επιδιώκει τους δικούς της στόχους. Ωστόσο, η νέα Συνθήκη δεν καθορίζει 
ειδικούς στόχους ούτε μέσα για την επίτευξή τους. Ως εκ τούτου, ορισμένοι από τους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 33, παράγραφος 1, της ΣΛΕ και τα μέσα για την επίτευξή τους που 
παρατίθενται στο άρθρο 33, παράγραφος 2, αφορούν μόνο την κοινή γεωργική πολιτική, και 
τούτο παρά το γεγονός ότι τα άρθρα αυτά υποτίθεται πως ισχύουν ταυτοχρόνως και για τη 
γεωργία και την αλιεία (πρβλ. σημείο 3.1 ανωτέρω). 
 
Η πολύ διαφορετική φύση των δύο αυτών τομέων καθιστά την κατάσταση πολύ ασαφή. 
Δυστυχώς, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη δεν κάνει καμία αναφορά στη μακροπρόθεσμη 
εκμετάλλευση των ζώντων υδάτινων πόρων και των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας σε ένα 
πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης, με παράλληλη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των 
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών. Επ’ αυτού ο τομέας είχε υψηλές 
προσδοκίες, οι οποίες δυστυχώς δεν εκπληρώθηκαν. 
 
Παρομοίως, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η νέα Συνθήκη δεν εντάσσει ρητώς το Χρηματοδοτικό 
Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας στα διαρθρωτικά ταμεία. 
 
Αντιθέτως, το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη αναγνωρίζει την αρχή της επικουρικότητας και διαπιστώνει ότι, 
στον τομέα της αλιείας, η ίδρυση περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων μπορεί να 
θεωρηθεί σύμφωνη με αυτή τη σημαντική αρχή και βήμα προόδου προς την επιστροφή της 
διαχείρισης της αλιείας σε ένα πιο τοπικό επίπεδο λήψης αποφάσεων (άρθρο I-5, παράγραφος 
3). 

«...η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης 
δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο…». 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει μετ’ επιτάσεως να απαιτείται η έγκρισή του (σύμφωνη 
γνώμη) για την υιοθέτηση κάθε διεθνούς συμφωνίας στον τομέα της αλιείας. Το νέο 
άρθρο 188 ΙΔ (ΣΛΕ) το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 300 (ΣΕΚ) ανταποκρίνεται σε αυτό το 
αίτημα και θα μπορούσε, τελικά, να οδηγήσει σε ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών. 
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2.5.  Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 
 
Η πολιτική μεταφορών έχει κοινοτικοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό και, στο πλαίσιο αυτό, οι 
αλλαγές που εισάγει η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη είναι ελάσσονες. 
 
Αναφορά στην εν λόγω πολιτική γίνεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της ΣΛΕ, το οποίο ορίζει 
τις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών, και κυρίως στα σημεία ζ) 
(μεταφορές) και η) (διευρωπαϊκά δίκτυα). 
Το άρθρο 78 της ΣΕΚ, το οποίο αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γερμανία λόγω 
της διαίρεσής της, εισάγει μια μικρή τροποποίηση: 

«Μετά την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την τροποποίηση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να εκδώσει απόφαση για 
την κατάργηση του παρόντος άρθρου». 
 
Η νέα παράγραφος 2 του άρθρου 80 (ΣΛΕ) επισημοποιεί την πρακτική της συναπόφασης, που 
χρησιμοποιείται ήδη de facto στον τομέα των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών: 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές 
μεταφορές. Αποφασίζουν μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή». 
 
Αντιθέτως, ο τομέας του τουρισμού θα ωφεληθεί από μια σειρά νέων σημαντικών διατάξεων. 

Αναφορά στον εν λόγω τομέα γίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της ΣΛΕ, το οποίο ορίζει ότι 
η Ένωση έχει αρμοδιότητα υλοποίησης δράσεων ευρωπαϊκής κλίμακας για την υποστήριξη, τον 
συντονισμό και τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών.  

Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα προσφέρει εξάλλου μια σαφή νομική βάση, ώστε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δύναται να προβλέπει δράσεις υποστήριξης που θα επιτρέπουν την 
ενίσχυση της ταυτότητας του τομέα του τουρισμού. Το νέο κεφάλαιο XXI της ΣΛΕ θα 
ασχολείται εφεξής ειδικά με τον τουρισμό. Το άρθρο 176 B προβλέπει ότι: 

«Η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, ιδίως με την 
προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον τομέα αυτό. Προς τούτο, η 
δράση της Ένωσης έχει ως στόχο 

α) να ενθαρρύνει τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα· 

β) να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ιδίως με την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών». 

 
Η βασική καινοτομία του σχεδίου, ωστόσο, αφορά τη νομοθετική διαδικασία. Εάν επικυρωθεί η 
νέα Συνθήκη, η Ένωση θα μπορεί ρητώς να νομοθετεί στον τομέα του τουρισμού προκειμένου 
να θεσπίζει ειδικά μέτρα για «τη συμπλήρωση των δράσεων τις οποίες διεξάγουν τα κράτη μέλη 
προκειμένου να πραγματώσουν τους στόχους του παρόντος άρθρου, αποκλειομένης της 
οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών» 
(ΣΛΕ, άρθρο 176 Δ, παράγραφος 2). 
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3. Ο ρόλος των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
 
Το άρθρο 48 της Συνθήκης για την ΕΕ εκχωρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή 
το δικαίωμα να εκδίδουν θετική γνωμοδότηση για τη σύγκληση ΔΚΔ από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, για να καθορισθούν, με κοινή συμφωνία, οι τροποποιήσεις που πρέπει να 
επέλθουν στις Συνθήκες. Στην περίπτωση των θεσμικών τροποποιήσεων στον νομισματικό 
τομέα, ζητείται επίσης η γνώμη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο των Υπουργών έδωσε στις 16 Ιουλίου 2007, χωρίς συζήτηση, το 
τυπικό πράσινο φως για τη σύγκληση μιας ΔΚΔ (στις 23 Ιουλίου 2007) με αποστολή να 
οριστικοποιήσει τη νέα Συνθήκη για την ΕΕ βάσει της διαπραγματευτικής εντολής που είχε 
εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2007.  
 
3.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
 
Η πιο σημαντική (από δημοκρατικής απόψεως) γνώμη είναι αυτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, διότι η συζήτηση στους κόλπους του ήταν δημόσια και εκφράστηκαν εκτενώς 
όλες οι απόψεις. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει τυπικά δύο φορές στη διαδικασία: για να 
γνωμοδοτήσει καταρχάς επί της σύγκλησης της ΔΚΔ και εν συνεχεία επί του κειμένου που 
συντάσσει αυτή. Η τελική γνώμη του δεν είναι δεσμευτική, αλλά μπορεί να επηρεάσει τη στάση 
ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων. 
 
Η θετική γνώμη (έκθεση Jo Leinen9) για την έναρξη της ΔΚΔ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 11 Ιουλίου 200710, με μεγάλη πλειοψηφία. Το Κοινοβούλιο, παρότι χαιρετίζει 
το γεγονός ότι η εντολή «διασφαλίζει πολλά από τα ουσιαστικά στοιχεία της Συνταγματικής 
Συνθήκης, κυρίως την ενιαία νομική προσωπικότητα της Ένωσης και την κατάργηση της δομής 
των πυλώνων, την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο και τη συναπόφαση από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα στοιχεία της συμμετοχικής δημοκρατίας, το νομικά δεσμευτικό 
καθεστώς του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ενίσχυση της συνοχής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης και την ισορροπία των θεσμικών οργάνων εν συνόλω», εκφράζει επίσης και 
ορισμένες επιφυλάξεις.  
 
Οι βουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους διότι αυτή η εντολή «συνεπάγεται την απώλεια μερικών 
σημαντικών στοιχείων που συμφωνήθηκαν κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη το 2004, όπως 
είναι η έννοια της Συνταγματικής Συνθήκης, τα σύμβολα της Ένωσης, η συνολική ονομασία των 
νομικών πράξεων της Ένωσης, η σαφής δήλωση της πρωτοκαθεδρίας του δικαίου της Ένωσης 
και ο ορισμός της ΕΕ ως Ένωσης πολιτών και κρατών, καθώς και η μακρά καθυστέρηση για την 
ενσωμάτωση άλλων στοιχείων». Εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η 
εντολή επιτρέπει έναν αυξανόμενο αριθμό παρεκκλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά 
την εφαρμογή σημαντικών διατάξεων των προβλεπόμενων Συνθηκών, που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε εξασθένιση της συνοχής της Ένωσης. 
 
Κατά την άποψη των περισσοτέρων βουλευτών, ο συμβιβασμός αυτός αποτελεί το τίμημα που 
πρέπει να καταβληθεί για να υπάρξει πρόοδος· πολλές, όμως, ήταν και οι επικριτικές απόψεις 
που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τη διεξαγωγή και το αποτέλεσμα 

                                                 
9 Μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
10 Έγγραφο A6-0279/2007 
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του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2007, το οποίο, σύμφωνα με ορισμένους 
βουλευτές, προοιωνίζεται μια δυσανάγνωστη Συνθήκη. 
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Hans-Gert Pöttering, αντιθέτως, «ο 
συμβιβασμός αυτός θα επιτρέψει την πραγματοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα Συνθήκη 
θα ενδυναμώσει σημαντικά τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα θα ενισχύσει τη 
δημοκρατία στην Ένωση. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, που προάσπιζε ανέκαθεν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα οποία αποτελούσαν κεντρικό στοιχείο της Συνταγματικής Συνθήκης, θα είναι 
νομικώς δεσμευτικά. Οι αρχές που ανέκαθεν υπερασπιζόταν το Κοινοβούλιο θα γίνουν 
πραγματικότητα με αυτή τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών». 
 
Στην έκθεση αναφέρεται εξάλλου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να διαδραματίσει 
«ενεργό ρόλο», τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και μετά από αυτές. Ως εκ 
τούτου, μόλις ενημερωθεί από τους τρεις εκπροσώπους του (Elmar Brok, Enrique Baron Crespo 
και Andrew Duff) θα καταθέσει, εάν κριθεί απαραίτητο, προτάσεις επί συγκεκριμένων 
ζητημάτων στο πλαίσιο της εντολής. Μετά τις εκλογές του 2009, το Κοινοβούλιο θα υποβάλει 
νέες προτάσεις για μια συνταγματική συμφωνία, που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας της ΕΕ.  
 
Ομοίως, στη γνώμη υπογραμμίζεται η πρόθεση του Κοινοβουλίου να εγγυηθεί την πλήρη 
διαφάνεια των εργασιών, δημοσιεύοντας όλα τα έγγραφα εργασίας της ΔΚΔ. Εξάλλου, θα 
διεξαγάγει ανοικτό διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ΔΚΔ και της διαδικασίας επικύρωσης που θα ακολουθήσει. 
 
Τέλος, το Κοινοβούλιο καλεί την αρμόδια επιτροπή του να μελετήσει το ενδεχόμενο εισαγωγής 
τροποποίησης στον Κανονισμό του ώστε να δοθεί, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και 
στα κτίριά του, επίσημος χαρακτήρας στη σημαία και τον ύμνο της ΕΕ που είχαν επιλεγεί στη 
Συνταγματική Συνθήκη. 
 
3.2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Στη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 200711, συνοψίζονται οι βελτιώσεις 
που θα επιφέρει η νέα Συνθήκη στο περιεχόμενο και τη λειτουργία της Ένωσης και η Επιτροπή 
τις στηρίζει, υπό την προϋπόθεση ότι η εντολή για τη ΔΚΔ, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, θα τηρηθεί ως έχει. Εφόσον τηρηθεί η προϋπόθεση αυτή, τότε η σύγκληση ΔΚΔ 
στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί οπισθοδρόμηση σε σύγκριση με τη Συνέλευση ούτε 
σε επίπεδο δημοκρατίας ούτε σε επίπεδο διαφάνειας, καθώς η εντολή επαναλαμβάνει στην 
πραγματικότητα την ουσία των αποτελεσμάτων της Συνέλευσης. 
 
Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, το ζήτημα που τίθεται είναι εάν η Ευρώπη είναι σε θέση να λάβει 
τα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις επιθυμίες των πολιτών της: μια Ευρώπη 
της οποίας τα μέλη θα είναι έτοιμα να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να σφυρηλατήσουν ένα 
κοινό μέλλον. Για να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, η ΕΕ πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να 
μεταρρυθμιστεί.  

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η εντολή της ΔΚΔ συνδυάζει πολιτικό ρεαλισμό και φιλόδοξους στόχους 
και θα προσφέρει στην ΕΕ μια στέρεη θεσμική και πολιτική βάση για την πραγμάτωση των 
επιθυμιών των πολιτών της. Η εντολή παρέχει την κατάλληλη βάση για μια ταχεία και 
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αποτελεσματική ΔΚΔ που θα είναι σε θέση να συμφωνήσει επί μιας Συνθήκης που θα υποβληθεί 
εγκαίρως προς επικύρωση.  

Στη γνώμη της Επιτροπής υπογραμμίζονται οι βελτιώσεις που θα επιφέρει μια Μεταρρυθμιστική 
Συνθήκη στην ΕΕ στους πολίτες της, ακολουθώντας την εν λόγω εντολή: 

   Μια πιο δημοκρατική και διαφανής Ευρώπη: ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των εθνικών κοινοβουλίων θα ενισχυθεί. Το Συμβούλιο θα ακολουθεί πιο ανοικτές 
διαδικασίες. Ένα εκατομμύριο πολίτες θα μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να 
παρουσιάσει πρωτοβουλία για ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και θα είναι πιο εύκολο 
να γνωρίζει κανείς ποιος πράττει τι σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. 

   Μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη που θα διαθέτει αποτελεσματικά και ταυτοχρόνως 
απλουστευμένα θεσμικά όργανα και μεθόδους εργασίας. Στη γνώμη της Επιτροπής 
περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα επιταχύνει τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός σύγχρονων θεσμικών οργάνων που θα λειτουργούν 
σε μια Ένωση με 27 κράτη μέλη. Θα βελτιωθεί η ικανότητα δράσης σε τομείς που 
βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της Ένωσης. Οι κανόνες 
ψηφοφορίας θα απλουστευθούν και θα γίνουν περισσότερο δίκαιοι, ενώ θα περιοριστεί ο 
φόρτος των θεσμικών οργάνων. 

   Μια Ευρώπη δικαιωμάτων και αξιών, αλληλεγγύης και ασφάλειας, η οποία θα 
διακηρύσσει με σαφήνεια τις αξίες και τους στόχους της Ένωσης· ένας Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θα συγκεντρώνει τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα που οφείλει να σέβεται η ΕΕ· ενισχυμένη αλληλεγγύη και 
ασφάλεια σε τομείς όπως η ενεργειακή πολιτική· νέες διατάξεις σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος, την πολιτική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη δημόσια υγεία· 
και ενίσχυση των ικανοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την ελευθερία, την ασφάλεια και 
τη δικαιοσύνη. 

   Η Ευρώπη ως παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή: τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της 
Ευρώπης θα αναδιοργανωθούν σε ό,τι αφορά τόσο τη στρατηγική ανάπτυξη όσο και την 
εφαρμογή των πολιτικών. Χάρη στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, οι απόψεις της 
Ευρώπης θα εισακούονται πλέον από τους παγκόσμιους εταίρους της, θα ενισχυθεί η 
συνοχή των διαφόρων πτυχών της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ χάρη σε μια νέα θεσμική 
αρχιτεκτονική και θα τεθεί η οικονομική, πολιτική και διπλωματική ισχύς της Ευρώπης 
στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Η γνώμη της Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα 
προσφέρει στην Ένωση τα μέσα που χρειάζεται για να δώσει ώθηση στην αλλαγή, να προσφέρει 
στους Ευρωπαίους μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία και να τους προσφέρει τα μέσα για να 
αντεπεξέλθουν στην παγκοσμιοποίηση. Η Επιτροπή καλεί όλους όσοι συμμετέχουν στη ΔΚΔ να 
δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα οδηγήσουν στην έγκριση και την επικύρωση της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2009.  

 
3.3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
 
Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που εγκρίθηκε στις 5 Ιουλίου 200712, 
πρέπει να ζητείται υποχρεωτικά, όταν η ΔΚΔ επιφέρει τροποποιήσεις στον νομισματικό τομέα, 
όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Η ΕΚΤ επικεντρώνεται, όπως είναι λογικό, σε 
αυτή την κατηγορία τροποποιήσεων, και η γνώμη της είναι θετική υπό την προϋπόθεση ότι θα 
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ενταχθούν στη μελλοντική Συνθήκη οι τροποποιήσεις που προβλέπονταν στη Συνταγματική 
Συνθήκη, και μόνον αυτές, ώστε να αποφευχθούν καινοτομίες ή εκπλήξεις.  
 
Στα επίσημα κείμενα, οι καινοτομίες στον νομισματικό τομέα είναι διασκορπισμένες. Όπως τις 
συγκεντρώνει η ΕΚΤ, αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία τους: 

  η ίδρυση μιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, το νόμισμα της οποίας είναι το 
ευρώ, και η σταθερότητα των τιμών θα αποτελούν έναν από τους στόχους της ΕΕ· 

  η ΕΚΤ αποκτά το καθεστώς του πλήρους θεσμικού οργάνου και αναγνωρίζεται η 
οικονομική ανεξαρτησία της· 

  κατοχυρώνεται η αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ για τη νομισματική πολιτική στις 
χώρες της ευρωζώνης· 

  επισημαίνεται η προοπτική ενιαίας εξωτερικής εκπροσώπησης της ευρωζώνης στους 
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· 

  η διακυβέρνηση της ευρωζώνης ενισχύεται από τα αυξημένα δικαιώματα εποπτείας της 
Επιτροπής σε περίπτωση υπερβολικών ελλειμμάτων και από την αυτόνομη ικανότητα 
λήψης αποφάσεων της Ομάδας του Ευρώ (Ευρωομάδα). 

Η ύπαρξη της Ευρωομάδας θα έπρεπε, ως εκ τούτου, να αναγνωριστεί, όπως προέβλεπαν οι 
θετικές προτάσεις που περιελάμβανε η Συνταγματική Συνθήκη. Η εντολή που καθορίστηκε από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων προβλέπει πράγματι την προσάρτηση στις σημερινές 
Συνθήκες του πρωτοκόλλου για την Ευρωομάδα (αριθ. 3), το οποίο συμφωνήθηκε κατά τη ΔΚΔ 
του 2004 και ορίζει τις λεπτομέρειες των συναντήσεων των υπουργών Οικονομικών των μελών 
της ευρωζώνης. Η Ευρωομάδα θα έπρεπε να παραμείνει ένα άτυπο όργανο, χωρίς εξουσίες 
λήψης αποφάσεων, αλλά οι ειδικές διαδικασίες της ψηφοφορίας στους κόλπους του 
Συμβουλίου Ecofin θα έπρεπε να προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη που έχουν νόμισμα το ευρώ θα 
είναι τα μόνα που θα δύνανται να ψηφίσουν επί ορισμένων ζητημάτων. Αυτό θα ισχύει για τα 
μέτρα που τα αφορούν σε σχέση με τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική και με την 
ενιαία εκπροσώπηση στα θεσμικά όργανα και τα διεθνή φόρουμ. 
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4. Οι γνώμες άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
 
Χωρίς οι γνώμες τους να είναι νομικώς δεσμευτικές, δύο άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με 
συμβουλευτικό ρόλο θέλησαν να εκφράσουν την άποψή τους, προκειμένου να εκθέσουν τις 
προτεραιότητές τους σε σχέση με τη νέα Συνθήκη. 
 
4.1. Η Επιτροπή των Περιφερειών  
 
Στη γνώμη της της 6ης Ιουνίου 200713, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ζητεί να διατηρηθεί 
η ουσία της Συνταγματικής Συνθήκης και να δεσμευτούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
για την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών, χωρίς να τεθούν υπό 
αμφισβήτηση τα κεκτημένα των τοπικών αρχών, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των αρχών της 
επικουρικότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και της εδαφικής συνοχής της ΕΕ. Ως «ουσία που 
πρέπει να διατηρηθεί» νοείται κυρίως:  

  η αναγνώριση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας· 

  η αναγνώριση της περιφερειακής και τοπικής αυτονομίας· 

  ο νέος ορισμός της αρχής της επικουρικότητας· 

  ο καθορισμός των μέσων διαχείρισης των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας σε δύο χωριστά πρωτόκολλα·  

  η αναγνώριση της αρχής της διαβούλευσης και, κατά συνέπεια, η στενότερη εμπλοκή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη χάραξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
των κοινοτικών πολιτικών· 

  ο συνυπολογισμός του αντίκτυπου της κοινοτικής νομοθεσίας στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές· 

  η δυνατότητα που χορηγείται στα περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετική εξουσία να 
συμμετέχουν στη διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης που θεσπίζεται στο πλαίσιο του 
μηχανισμού εκ των προτέρων ελέγχου της εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας· 

  η ευθυγράμμιση της εντολής των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών με την 
εντολή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· 

  ένα νέο σύστημα που θα διέπει τον αριθμό και τον ορισμό των τακτικών και των 
αναπληρωματικών μελών της, αντικαθιστώντας το σημερινό από ένα άλλο βασιζόμενο 
σε πολιτικά ή εδαφικά κριτήρια· 

  η ένταξη της εδαφικής συνοχής στους στόχους της Ένωσης και οι δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν τα κράτη μέλη για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής· 

  η αναγνώριση ειδικού καθεστώτος για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. 

 
Κατά την ΕτΠ, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να προβληθούν στους πολίτες και να στηρίξουν το 
δικαίωμά της να προσφεύγει στο Δικαστήριο σε περίπτωση μη τήρησης της αρχής της 
επικουρικότητας. 
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Ομοίως, η ΕτΠ εκτιμά ότι για πολλούς πολίτες δεν είναι σαφής ο σκοπός της ΕΕ τον 21ο αιώνα 
και ότι δεν μπορεί να αναμένει κανείς από τους πολίτες να διαβάσουν μακροσκελείς τεχνικές 
Συνθήκες. Προτείνει, συνεπώς, να εφοδιάσουν την Ένωση με μια επίσημη, μονοσέλιδη 
«περιγραφή αποστολής» με μακροπρόθεσμη ισχύ, η οποία θα αποτελεί συμπλήρωμα κάθε 
μελλοντικής Συνθήκης και την οποία τα ευρωπαϊκά όργανα θα μπορούσαν να προβάλλουν 
αποφασιστικά στους πολίτες τώρα και στο μέλλον. 
 
4.2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  
 
Στο ψήφισμά της που ενέκρινε την 31η Μαΐου 200714 με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προβάλλει το αίτημά της να μπορεί η 
μελλοντική Συνθήκη της ΕΕ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας Ένωσης με 27 μέλη, καθώς 
και να της επιτρέπει να καταλήγει σε συμφωνίες επί νέων πολιτικών και να λαμβάνει τις 
απαραίτητες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει.  
 
Εν προκειμένω, η ΕΟΚΕ ζητεί το σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης «να εξακολουθήσει να 
αποτελεί τη βάση των περαιτέρω διαβουλεύσεων, οι οποίες πρέπει να διαφυλάξουν την ουσία 
όλων όσων αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συντακτικής Συνέλευσης και 
υιοθετήθηκαν στη συνέχεια ομόφωνα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», και κυρίως 
τις δημοκρατικές και θεσμικές προόδους, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.  

 
Συγκεκριμένα, η ΕΟΚΕ ζητεί να διατηρηθούν στη μελλοντική Συνθήκη το Μέρος I (Στόχοι, 
όργανα και δομή της Ένωσης), το Μέρος II (Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ένωσης) και το Μέρος IV (Γενικές και τελικές διατάξεις). Οι θεσμικές και διαδικαστικές 
διατάξεις του Μέρους III (Οι πολιτικές της Ένωσης) θα πρέπει, στο μέτρο που υπερβαίνουν το 
μέχρι τούδε ισχύον δίκαιο, να ενσωματωθούν στο Μέρος I.  
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το κεφάλαιο σχετικά με τη δημοκρατία που περιλαμβάνει τις διατάξεις που 
σχετίζονται με τους όρους συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των 
απόψεων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ανήκει στην ουσία της Συνταγματικής 
Συνθήκης. Αντιθέτως, η ΕΟΚΕ δεν αντιτίθεται στη μετονομασία της Συνθήκης, δεδομένου ότι 
«εξαιτίας διάφορων παρανοήσεων, ο όρος "Σύνταγμα" δεν έγινε ωστόσο αποδεκτός σε ορισμένα 
κράτη μέλη».  
 
Η ΕΟΚΕ επιμένει ότι, παρά τη σύντομη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και τον 
περιορισμένο χαρακτήρα της εντολής της, θα πρέπει να δοθεί στις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών η δυνατότητα να προσφέρουν τη συνεργασία τους αναλαμβάνοντας 
συμβουλευτικό ρόλο. Δηλώνει, επίσης, διατεθειμένη να συνεργαστεί με την πορτογαλική 
Προεδρία για τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως έπραξε και κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. 
 

                                                 
14 Έγγραφο R/CESE 640/2007 
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5. Οι γνώμες και οι δηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
 
Ενόψει της ΔΚΔ, οι αντιπρόσωποι της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν εκτενώς 
τις απόψεις τους για το περιεχόμενο του συμβιβασμού και τη δυνατότητα διατήρησης 
ορισμένων ουσιωδών στοιχείων της Συνταγματικής Συνθήκης. 
 
5.1. Η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης  
 
Ο πρόεδρος της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΠΕ) και της περιφέρειας Friuli-
Venezia-Giulia (Ιταλία), κ. Riccardo Illy, απηύθυνε έκκληση προς τους ευρωπαίους 
αντιπροσώπους να διασφαλίσουν «την προάσπιση των συμφερόντων των περιφερειών στη νέα 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη». Η ΣΠΕ θα συνεργαστεί στενά με τη ΔΚΔ και θα διασφαλίσει την 
τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στην εντολή διαπραγμάτευσης όσον 
αφορά την ένταξη της περιφερειακής διάστασης στη μεταρρύθμιση της Συνθήκης. Ο κ. Illy 
υπογραμμίζει επίσης ότι θα συνεργαστεί με τους τρεις αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη ΔΚΔ. 
 
Τέλος, η ΣΠΕ δεσμεύεται να ενημερώσει ενεργά τους πολίτες σε περιφερειακό επίπεδο για τις 
ουσιώδεις ρήτρες της Συνθήκης: «Είναι επιτακτική η ανάγκη να μην έχουν οι πολίτες την 
εντύπωση ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση 
του χάσματος μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ». 
 
5.2. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων  
 
Ο κ. John Monks, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων 
επεσήμανε σε σχετική γνώμη ότι εάν η νέα Συνθήκη δεν προσδώσει δεσμευτικό χαρακτήρα 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα συνδικάτα θα πραγματοποιήσουν εκστρατεία 
κατά της νέας αυτής Συνθήκης και θα καλέσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην την 
εγκρίνει. Και είναι γνωστό ότι για ορισμένα εθνικά κοινοβούλια η έγκριση ενός ευρωπαϊκού 
κειμένου συναρτάται με την αποδοχή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
Ο κ. John Monks απηύθυνε επίσης έκκληση για «στήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή 
του δικαιώματος της απεργίας, της διαπραγμάτευσης, της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με 
τους εργαζομένους, της προστασίας των εργαζομένων από άδικες απολύσεις, της κοινωνικής 
ασφάλειας και των καλών συνθηκών εργασίας». 
 
5.3. Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Κίνημα 
 
«Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική (της Ευρώπης) αλλά για τα 
αποτελέσματα. Δεν ενδιαφέρονται για τον κινητήρα, αλλά θέλουν το όχημα να τους οδηγεί στον 
προορισμό τους με ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Pat Cox, πρόεδρος του Διεθνούς Ευρωπαϊκού 
Κινήματος (ΔΕΚ). «Πρέπει να ξαναγεμίσουμε με καύσιμα το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου, όχι να 
αραιώσουμε το καύσιμο που περιέχει ήδη!», προσέθεσε. Εξ ονόματος του ΔΕΚ, ο πρώην 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να μην περιοριστεί «στον χαμηλότερο κοινό 
παρονομαστή» ο συμβιβασμός στον οποίο θα καταλήξουν οι 27. Τα στοιχεία της Συνταγματικής 
Συνθήκης που θα έπρεπε να διατηρηθούν, κατά τον ίδιο, αφορούν τη συμμετοχή των πολιτών, 
όπως το δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
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5.4. Οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές 
 
Ενόψει της ΔΚΔ, οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές (ΝΕΦ) συνέλεξαν πολλές χιλιάδες 
υπογραφές στους δρόμους 20 ευρωπαϊκών πόλεων. Οι ΝΕΦ άρχισαν τον περασμένο Απρίλιο 
μια εκστρατεία κινητοποίησης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με τη Συνταγματική 
Συνθήκη. Επιθυμούν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές για να 
στηρίξουν το αίτημά τους. Το δημοψήφισμα θα έπρεπε να διενεργηθεί, κατά την άποψή τους, το 
2009, μαζί με τις ευρωεκλογές. 
 
5.5. Η Federal Union 
 
Η Federal Union (η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει σκοπό την προάσπιση του 
φεντεραλισμού στη εν λόγω χώρα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο) διατύπωσε την 
άποψή της στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με τη διοργάνωση δημοψηφίσματος για τη 
Συνταγματική Συνθήκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, διάλογος που σχετίζεται με τα όσα θα 
προέβλεπε η εν λόγω Συνθήκη. Οι συντάκτες του κειμένου εξετάζουν τέσσερις επιλογές:  

  η Συνθήκη θα έπρεπε να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο και όχι με δημοψήφισμα, 
διότι θα υπήρχε κίνδυνος να μετατραπεί το δημοψήφισμα αυτό σε δημοψήφισμα για 
την κυβέρνηση·  

  το δημοψήφισμα είναι απαραίτητο, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της Συνθήκης, 
προκειμένου να συμμετάσχουν άμεσα οι πολίτες· 

  ναι στο δημοψήφισμα, αλλά η Συνθήκη θα έπρεπε να είναι σαφής, απλή και 
ουσιαστική· 

  δημοψήφισμα επιβάλλεται μόνον εάν η Συνθήκη είναι αρκούντως ουσιαστική. 
Πρόκειται για το επιχείρημα της κυβέρνησης των Εργατικών και της αντιπολίτευσης 
των Συντηρητικών, παρότι οι απόψεις τους διαφέρουν όσον αφορά το τι συνιστά 
ουσιαστική Συνθήκη.  

Το συμπέρασμα της Federal Union είναι ότι εάν πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα, δεν θα έχει 
καμία τύχη θετικής έκβασης παρά μόνον εάν η κυβέρνηση παρουσιάσει «ειλικρινή και πειστικά 
επιχειρήματα σχετικά με την αναγκαιότητας θέσπισης της Συνθήκης προκειμένου να καταστεί πιο 
αποδοτική, πιο δημοκρατική και πιο διαφανής η Ευρώπη». 
 
5.6. Η Ομάδα Amato 
 
Η Ομάδα Amato, της οποίας ηγείται ο σημερινός υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, 
κ. Giuliano Amato, και αποτελείται από προσωπικότητες όπως οι Επίτροποι κ. Margot 
Wallström και κ. Danuta Hübner, οι πρώην πρωθυπουργοί κ. Jean-Luc Dehaene, κ. Wim Kok, 
κ. Κώστας Σημίτης και κ. Paavo Lipponen, καθώς και οι πρώην Επίτροποι κ. Chris Patten, 
κ. Michel Barnier και κ. Antonio Vitorino, παρουσίασε την πρότασή της για μια απλουστευμένη 
και μικρότερης έκτασης Συνθήκη για την ΕΕ. Το κείμενο, που αποτελείται από 70 μόλις άρθρα, 
διατηρεί ολόκληρο το θεσμικό μέρος της Συνταγματικής Συνθήκης, καθώς και μια 
τροποποιημένη εκδοχή του Μέρους IV του κειμένου (Γενικές και τελικές διατάξεις), και 
περιλαμβάνει επίσης μια ρήτρα που προσδίδει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι καινοτομίες του Μέρους III της Συνταγματικής Συνθήκης (Οι 
πολιτικές της Ένωσης) διατηρούνται με τη μορφή τροποποιήσεων των υφιστάμενων Συνθηκών, 
ως πρόσθετα πρωτόκολλα. 
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5.7. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας 
 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του 
Πανεπιστημίου CEU San Pablo της Μαδρίτης και το Ίδρυμα Rafael del Pino, εκπόνησαν μια 
μελέτη με τίτλο «Comment sortir de l'impasse constitutionnelle européenne» (Τρόποι άρσης του 
ευρωπαϊκού συνταγματικού αδιεξόδου). 
 
Συνταχθείσα από μια ομάδα καθηγητών πανεπιστημίου και άλλων διεθνών εμπειρογνωμόνων 
επί ευρωπαϊκών θεμάτων, η μελέτη περιγράφει τη σημερινή κατάσταση της ΕΕ και διερευνά 
τρόπους για την άρση του αδιεξόδου, από επιστημονική και νομική σκοπιά, παρουσιάζοντας 
προτάσεις και προκρίνοντας λύσεις. Η μελέτη απαντά σε τρία ουσιώδη ζητήματα:  

A) Γιατί ένα συνταγματικό κείμενο; Η αφετηρία είναι ανάλογη με εκείνη της περίφημης 
έκθεσης Cecchini σχετικά με το κόστος της μη Ευρώπης, με τη διαφορά ότι η ανάλυση δεν είναι 
πλέον μόνον οικονομική. Το κόστος της απουσίας Συνταγματικής Συνθήκης αναλύεται από 
τέσσερις σκοπιές: αποτελεσματικότητα, δημοκρατία, ορατότητα και διαφάνεια. Από όλες τις 
σκοπιές αυτές, η μελέτη αποδεικνύει ότι οι συνταγματικοί κανόνες είναι χρήσιμοι ή ακόμη και 
απαραίτητοι για την Ευρώπη. 

B) Τα κενά του σχεδίου που προέκυψε από Συνέλευση. Αφορούν κυρίως τις νέες προκλήσεις, 
όπως η πρόκληση του κλίματος. 

Γ) Διέξοδοι. Εξετάζονται τέσσερα σενάρια:  

  βελτίωση των υφιστάμενων Συνθηκών μέσω της τροποποίησής τους, χωρίς να 
προβλεφθεί νέα Συνθήκη· 

  περικοπή του σημερινού σχεδίου, μετατρέποντάς το σε μια «μίνι Συνθήκη»· 

  διατήρηση της ουσίας του σημερινού σχεδίου, απαλείφοντας τις συνταγματικές πτυχές 
του· 

  βελτίωση του σημερινού σχεδίου (Συνθήκη plus).  

Οι συντάκτες της μελέτης υποστηρίζουν αυτήν την τέταρτη λύση, λαμβανομένης κυρίως υπόψη 
της ανάγκης αντιμετώπισης των νέων παγκόσμιων προκλήσεων. Η μελέτη παρουσιάζει 
λεπτομερώς 38 προτάσεις, που αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση όσο και στην απλούστευση του 
σχεδίου. 
 

PE 397.235 27



Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και ο αντίκτυπός της στη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής 

6. Οι απόψεις των ευρωπαίων πολιτών 
 
Κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων μηνών του 2007, περισσότεροι από 1 800 πολίτες από τα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ συμμετείχαν σε μια σειρά εθνικών διαβουλεύσεων σχετικά με το μέλλον της 
ΕΕ. Το πρόγραμμα διαβουλεύσεων με τους ευρωπαίους πολίτες ήταν ένα από τα έξι 
πανευρωπαϊκά προγράμματα που είχαν στόχο να δώσουν τον λόγο στους πολίτες, 
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της «περιόδου προβληματισμού» 
της, που ακολούθησε την απόρριψη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος στη Γαλλία και στις Κάτω 
Χώρες. 
 
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 10η 
Μαΐου 2007, αντιπροσωπεία πολιτών που είχε συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις συναντήθηκε με 
την αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Margot Wallström, τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, 
κ. Gérard Onesta, και τον βουλευτή του ΕΚ (και πρώην πρωθυπουργό και μέλος του 
Προεδρείου της Συνέλευσης), κ. Jean-Luc Dehaene, προκειμένου να τους επιδώσει τον 
κατάλογο των αιτημάτων που είχε προκύψει από το πρόγραμμα διαβούλευσης. Τρεις είναι οι 
πολιτικές προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν από τους πολίτες κατά τη διάρκεια των εθνικών 
διαβουλεύσεών τους: 

  η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στις πολιτικές που συνδέονται με 
την κοινωνική ευημερία και την οικογένεια και να εγγυηθεί βασικούς κανόνες· 

  η ΕΕ οφείλει να εξεύρει μια κοινή απάντηση στα ζητήματα της ένταξης και της 
μετανάστευσης· 

  η ΕΕ οφείλει να αυξήσει τις εξουσίες της προκειμένου να αναπτύξει μια κοινή 
ενεργειακή πολιτική. 

 
Την παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007, τα αποτελέσματα 
μιας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (66%) 
συμφωνούν με την ιδέα ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος, ποσοστό βελτιωμένο κατά τρεις 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο.  
 
Εξάλλου, το 69% των Ευρωπαίων είναι αρκετά ή ακόμα και πολύ αισιόδοξο για το μέλλον της 
ΕΕ. Γενικά, η έκδοση αυτή του Ευρωβαρόμετρου αποκαλύπτει μια σημαντική βελτίωση της 
κοινής γνώμης έναντι της ΕΕ και των θεσμικών της οργάνων σε σύγκριση με την έρευνα του 
φθινοπώρου του 2006.  
 
Παρότι το 66% των Ευρωπαίων εμφανίζεται υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος, 
παρατηρούνται ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το φθινόπωρο του 2006: η στήριξη 
της θέσπισης ενός Συντάγματος κέρδισε 13 μονάδες στην Ισπανία, 6 μονάδες στην Εσθονία και 
5 μονάδες στη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Πολωνία (69%!). Κατά τη διάρκεια της ιδίας 
περιόδου, μειώθηκε αισθητά στην Ελλάδα (-11 μονάδες) και σε μικρότερο βαθμό στην Κύπρο 
και τη Φινλανδία (-6 μονάδες σε αμφότερες).  
Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι σε καμία χώρα οι πολέμιοι του Συντάγματος δεν είναι 
περισσότεροι από τους υποστηρικτές του. Συγκεκριμένα, στις δύο χώρες που απέρριψαν το 
Σύνταγμα με δημοψήφισμα, η στήριξη βρίσκεται αντιστοίχως στο 68% στη Γαλλία και στο 55% 
στις Κάτω Χώρες. Εντούτοις, οι υπέρμαχοι του «όχι» αποτελούν σημαντική μερίδα της κοινής 
γνώσης στη Φινλανδία (43% «όχι», 4 μονάδες κάτω από το στρατόπεδο του «ναι») και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (36% «όχι», 7 μονάδες κάτω από το στρατόπεδο του «ναι»). 
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7. Τα βήματα που απομένουν 
 
Άπαξ και υπογραφεί η Συνθήκη, θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, με ή χωρίς 
δημοψήφισμα (διά της κοινοβουλευτικής οδού). Κατά κανόνα, οι τροποποιητικές Συνθήκες 
(δηλαδή αυτές που έχουν στόχο την τροποποίηση ορισμένων άρθρων των ισχυουσών 
Συνθηκών) μπορούν να επικυρωθούν διά της κοινοβουλευτικής οδού. Ωστόσο, πολλά κράτη 
μέλη έχουν ήδη εξαγγείλει τη διενέργεια δημοψηφισμάτων, δημιουργώντας φόβους για ένα 
φαινόμενο ντόμινο. 
 
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το European Policy Centre15, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 
σύνθετη. 
 
Μόνον η Ιρλανδία έχει νομική υποχρέωση να διοργανώσει δημοψήφισμα και ο πρωθυπουργός 
κ. Bertie Ahern έχει επιβεβαιώσει ότι θα διενεργηθεί το 2008. Η ιρλανδική κυβέρνηση φαίνεται 
πεπεισμένη για τη θετική έκβαση της διαδικασίας αυτής, εφόσον η οικονομική κατάσταση δεν 
επιδεινωθεί. 
 
Σε 18 ανέρχονται τα κράτη που είναι βέβαιο ότι δεν θα διοργανώσουν δημοψηφίσματα 
(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Κύπρος, 
Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και 
Φινλανδία). 
 
Αντιθέτως, η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιη σε 8 κράτη μέλη. 
 
Στη Δανία, το Σύνταγμα προβλέπει δημοψήφισμα εφόσον υπάρχει μεταβίβαση κυριαρχίας προς 
έναν υπερεθνικό οργανισμό. Ωστόσο, οριστική απόφαση δεν αναμένεται να ληφθεί έως το 
φθινόπωρο, προτού εξεταστεί το κείμενο από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2007, η δανική αντιπροσωπεία προέβη 
σε διαπραγματεύσεις, διαθέτοντας μια πολύ σαφή εντολή, εξ ονόματος των βασικών πολιτικών 
κομμάτων και πέτυχε την ικανοποίηση των 9 σημείων που θα είχαν καταστήσει μετά 
βεβαιότητος υποχρεωτική τη διενέργεια δημοψηφίσματος. 
 
Το Λουξεμβούργο και η Ισπανία είναι οι μόνες δύο χώρες που έχουν κυρώσει τη Συνταγματική 
Συνθήκη με δημοψήφισμα και θα πρέπει ενδεχομένως να επαναλάβουν τη διαδικασία. Ωστόσο, 
οι κυβερνήσεις αμφότερων των κρατών αυτών φαίνεται πως προκρίνουν την κοινοβουλευτική 
επικύρωση. 
 
Στις Κάτω Χώρες η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε στις 21/09/07 να επικυρώσει τη 
μελλοντική Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απλή κοινοβουλευτική 
ψηφοφορία και να μην διενεργήσει νέο δημοψήφισμα. Ακολουθεί, έτσι, τη γνωμοδότηση του 
ολλανδικού Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο, αφότου μελέτησε το σχέδιο του κειμένου 
που συζητείται επί του παρόντος στους κόλπους της ΔΚΔ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
μελλοντική Συνθήκη θα διαφοροποιήσει ουσιαστικά τη Συνταγματική Συνθήκη που απέρριψε ο 
ολλανδικός λαός τον Ιούνιο του 2005 και, ταυτοχρόνως, δεν θα τροποποιήσει τις υφιστάμενες 
Συνθήκες της ΕΕ κατά τρόπο τόσο ριζικό που θα καθιστούσε απαραίτητη τη διενέργεια νέου 
δημοψηφίσματος. 
 

                                                 
15 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, Ιούλιος 2007. 
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Στη Πολωνία, ο πρόσφατος σχηματισμός, στους κόλπους της ίδιας της κυβέρνησης 
συνεργασίας, μιας συμμαχίας ευρωσκεπτικιστών, αποτελούμενης από τη Λίγκα των Πολωνικών 
Οικογενειών (LPR) και το κόμμα «Αυτοάμυνα» (Samoobrona), δεν αναμένεται να 
δημιουργήσει προβλήματα για την επικύρωση της μελλοντικής Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης, 
σύμφωνα με δήλωση του πολωνού πρωθυπουργού κ. Jaroslaw Kazcynski. Η κυβέρνηση δεν 
έχει, ωστόσο, αποφασίσει ακόμη εάν η μεταρρύθμιση της Συνθήκης θα πραγματοποιηθεί μέσω 
δημοψηφίσματος ή με απλή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. 
 
Η Πορτογαλία είχε δεσμευτεί να υποβάλει τη Συνταγματική Συνθήκη σε δημοψήφισμα. Η 
δέσμευση αυτή αναμένεται να καλύψει και τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, όπως διαφαίνεται 
από το περιεχόμενο των συζητήσεων στους κόλπους του κοινοβουλίου, παρότι η κυβέρνηση 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει το σενάριο αυτό. 
 
Στην Τσεχική Δημοκρατία η σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευση ζητεί δημοψήφισμα, αλλά η 
κυβέρνηση δεν θα ήθελε να επιτρέψει τον κίνδυνο διατάραξης της τσεχικής προεδρίας της ΕΕ 
(από τον Ιανουάριο του 2009). Παρότι η πολωνική απόφαση θα μπορούσε να επηρεάσει αυτή 
της Τσεχικής Δημοκρατίας, το πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα τάσσεται υπέρ της 
κοινοβουλευτικής επικύρωσης. 
 
Ο βρετανός πρωθυπουργός, κ. Gordon Brown, και ο προκάτοχός του, κ. Tony Blair, έχουν 
συμφωνήσει ότι χάρη στις πολυάριθμες παρεκκλίσεις που αποκτήθηκαν, δεν θα απαιτηθεί η 
διενέργεια δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, άποψη στην οποία αντιτίθενται ήδη οι 
Συντηρητικοί και ο ευρωσκεπτικιστικός βρετανικός Τύπος. Οι Συντηρητικοί απορρίπτουν το 
σχέδιο της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης που έχει προτείνει η πορτογαλική προεδρία 
χαρακτηρίζοντάς το «αντίγραφο του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Συντάγματος». Έχουν ήδη 
ανακοινώσει ότι, εάν δεν διενεργηθεί δημοψήφισμα, ενδέχεται να υποστηρίξουν τη διοργάνωση 
ενός «ιδιωτικού» δημοψηφίσματος. Μεγάλος αριθμός βουλευτών του Εργατικού Κόμματος 
ενδέχεται να συμφωνήσουν με αυτή την πρόταση. Εάν ο κ. Gordon Brown αναγκαστεί να 
υποκύψει στις πιέσεις, το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν πιθανότατα αρνητικό. 
 
Σε ό,τι αφορά τις 18 χώρες που θα επικυρώσουν τη Συνθήκη διά της κοινοβουλευτικής οδού, 13 
θα το πράξουν με ψηφοφορία με απλή ή απόλυτη πλειοψηφία (Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Εσθονία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, 
Σουηδία), γεγονός που δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.  
 
Αντιθέτως, η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πιο σύνθετη σε άλλες χώρες όπου θα 
απαιτηθούν ειδικές πλειοψηφίες ή όπου η απόκτηση των πλειοψηφιών αυτών θα μπορούσε να 
αποδειχθεί εξίσου δύσκολη με τη θετική έκβαση ενός δημοψηφίσματος. 
 
Πλειοψηφία 2/3  
Η πλειοψηφία αυτή απαιτείται στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου της Αυστρίας, του Βελγίου, 
της Φινλανδίας και της Πολωνίας σε περίπτωση μεταβίβασης εξουσιών (διαφορετικά απαιτείται 
απλή πλειοψηφία). Στην Αυστρία και στη Φινλανδία, η πλειοψηφία αυτή θα μπορούσε να 
επιτευχθεί χωρίς σημαντικά προβλήματα.  
 
Στο Βέλγιο, η πλειοψηφία των 2/3 συνοδεύεται από απαρτία 2/3 κατά τη στιγμή της 
ψηφοφορίας, καθώς και από τη θετική γνωμοδότηση των περιφερειακών συνελεύσεων, γεγονός 
που προμηνύει μια μακρά και δύσκολη διαδικασία λόγω των διαρκών εντάσεων μεταξύ των 
διαφόρων κοινοτήτων.  
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Σε ό,τι αφορά την Πολωνία, η κυβέρνηση πρέπει επίσης να αποφασίσει ποιος κανόνας 
ψηφοφορίας θα ακολουθηθεί (απλή πλειοψηφία ή 2/3). Καθώς είναι δύσκολο να προβλέψει 
κανείς το πολιτικό κλίμα στην Πολωνία, απομένει η ελπίδα ότι η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση 
θα μπορέσει να γείρει τη ζυγαριά κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. 
 
Πλειοψηφία 3/5  
Αυτός είναι ο κανόνας στη Γαλλία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία σε περίπτωση 
μεταβίβασης εξουσιών (διαφορετικά απαιτείται απλή πλειοψηφία).  
 
Το γαλλικό Σύνταγμα που αναθεωρήθηκε το 2004 περιλαμβάνει άρθρο που κάνει άμεση 
αναφορά στη Συνταγματική Συνθήκη. Συνεπώς, θα χρειαστεί πιθανόν νέα τροποποίηση (που θα 
πρέπει να εγκριθεί από πλειοψηφία 2/3). Για τη θετική έκβαση αυτής της διαδικασίας, η 
κυβέρνηση θα χρειαστεί απαραιτήτως τη στήριξη της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης. 
 
Η πλειοψηφία των 3/5 φαίνεται επιτεύξιμη στη Σλοβακία. 
 
Αντιθέτως, η σημερινή κυβέρνηση της Τσεχίας είναι μάλλον ευρωσκεπτικιστική και η επιρροή 
της αντιπολίτευσης κατά την ψηφοφορία θα είναι αποφασιστική. 
 
Πλειοψηφία 5/6 
Αυτού του είδους η πλειοψηφία απαιτείται στη Δανία σε περίπτωση μεταβίβασης εξουσιών 
(διαφορετικά απαιτείται απλή μειοψηφία). Η οριστική απόφαση για το ζήτημα αυτό αναμένεται 
να ληφθεί το φθινόπωρο, αφότου εξεταστεί το κείμενο από το υπουργείο Δικαιοσύνης. 
 

*          *          * 
Εν πάση περιπτώσει και δεδομένων των πολυάριθμων απρόοπτων που θα μπορούσαν να 
προκύψουν κατά τη διαδικασία της επικύρωσης, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μόνο να 
ωφεληθούν μπορούν από την ένταξη της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση, μιας κοινωνίας 
που, δικαιολογημένα ή όχι, αισθάνεται σήμερα αποκλεισμένη ή θεωρεί ότι οι απόψεις της δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Θα είναι πολύ σημαντικό κατά την ώρα της ψηφοφορίας (στο κοινοβούλιο 
ή στο δημοψήφισμα) να έχει γίνει κτήμα όλων των ενδιαφερομένων φορέων το κείμενο που θα 
προκύψει από τη ΔΚΔ. 
 
Θα απαιτηθεί μια έντονη προσπάθεια εκπαίδευσης και παροχής διευκρινίσεων για την 
αντιμετώπιση κάθε απόπειρας ευρωσκεπτικιστικής προπαγάνδας που θα αποσκοπεί στην 
απόσπαση της προσοχής των πολιτών από τις δημοκρατικές προόδους που θεσμοθετούνται με 
το κείμενο. Σε διαφορετική περίπτωση, το νέο κείμενο, που θα είναι ακόμη λιγότερο 
ευανάγνωστο λόγω των πολυάριθμων δηλώσεων και παρεκκλίσεων, κινδυνεύει να γίνει εύκολο 
θύμα μεροληπτικών και αποσπασματικών αναγνώσεων από τους πολέμιους της Συνθήκης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να ξεκινήσει έναν εις βάθος διάλογο 
προκειμένου να αποδείξει τη βούλησή του και την ικανότητά του να ακούει τις απόψεις των 
πολιτών, καθώς και να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στον 
καθορισμό των κανόνων που θα ισχύουν στη συνέχεια για τους ιδίους. Ο στόχος 
ανταποκρίνεται στη βούληση που έχει εκφραστεί ομόφωνα για αποκατάσταση – σε μια 
δύσκολη περίοδο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος – ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ των πολιτών και 
των θεσμικών τους οργάνων.  
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η πρωτοβουλία Αγορά των Πολιτών, την οποία εγκαινίασε το 
Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2006, ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη ενημέρωσης των 
ευρωπαίων πολιτών. Ο στόχος της είναι τριπλός: 
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  υπέρβαση του διαχωρισμού μεταξύ των αιρετών αντιπροσώπων και των πολιτών, 
γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
πολιτών της Ένωσης· 

  υπέρβαση του διαχωρισμού μεταξύ των διαφόρων τομέων της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
των πολιτών, δίνοντας ώθηση στη συνεργασία μεταξύ των αιρετών αντιπροσώπων και 
των πολιτών, αλλά και μεταξύ ολόκληρων μερίδων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των 
πολιτών, οι οποίες, τις περισσότερες φορές, αγνοούνται· 

  υπέρβαση του διαχωρισμού λόγω των εθνικών εγωισμών, επιτρέποντας την άρση των 
αδιεξόδων που προκαλούνται από εθνικιστικά αντανακλαστικά και την υπέρβαση των 
συνόρων των κρατών, ώστε οι βασικοί παράγοντες ενός τομέα να συγκρίνουν τις δικές 
τους πεποιθήσεις με αυτές των γειτόνων τους. 

Οι αξιέπαινες προθέσεις αυτές θα αποδειχθούν στην πράξη το φθινόπωρο κατά τις συναντήσεις 
στο πλαίσιο της «Αγοράς των Πολιτών». 
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