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Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο αποτελεί το θεσμικό όργανο που, από κοινού με το Κοινοβούλιο,
εγκρίνει τη νομοθεσία της ΕΕ μέσω κανονισμών και οδηγιών και καταρτίζει
αποφάσεις και μη δεσμευτικές συστάσεις. Στους τομείς αρμοδιότητάς του, λαμβάνει
τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία ή ομοφωνία, ανάλογα με
τη νομική βάση των πράξεων που χρειάζονται την έγκρισή του.

Νομική βάση

Στο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα
που του έχουν ανατεθεί από το άρθρο 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΣΕΕ) και τα άρθρα 237 έως 243 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ρόλος

Α. Νομοθεσία
Με βάση τις προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή, το Συμβούλιο εγκρίνει την ενωσιακή
νομοθεσία, υπό τη μορφή κανονισμών και οδηγιών, είτε από κοινού με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 294 της ΣΛΕΕ (συνήθης νομοθετική διαδικασία), είτε
μόνο του κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1.2.3). Το Συμβούλιο
εγκρίνει επίσης μεμονωμένες αποφάσεις και συστάσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα
(άρθρο 288 ΣΛΕΕ) και εκδίδει ψηφίσματα. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καθορίζουν
τους γενικούς κανόνες που διέπουν την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή ή ανατίθενται στο ίδιο το Συμβούλιο (άρθρο 291
παράγραφος 3 ΣΛΕΕ).
Β. Προϋπολογισμός
Το Συμβούλιο είναι ένα από τα δύο σκέλη – το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
– της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1.2.5). Το Συμβούλιο, σύμφωνα με ειδική νομοθετική
διαδικασία και ενεργώντας ομόφωνα, εκδίδει επίσης τις αποφάσεις για τις διατάξεις που
εφαρμόζονται στο σύστημα ιδίων πόρων και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ
(άρθρα 311 και 312 ΣΛΕΕ). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Κοινοβούλιο καλείται
να δώσει την έγκρισή του με την πλειοψηφία των μελών του. Το τελευταίο πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο (2021–2027) εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του
2020. Το Συμβούλιο μοιράζεται το τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης (άρθρο 43 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού) με το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά όργανα.
Γ. Άλλες αρμοδιότητες
1. Διεθνείς συμφωνίες
Το Συμβούλιο συνάπτει τις διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχει διαπραγματευτεί η Επιτροπή και για τις οποίες απαιτείται στις περισσότερες
περιπτώσεις η έγκριση του Κοινοβουλίου (άρθρο 289 ΣΛΕΕ).
2. Διορισμοί
Το Συμβούλιο διορίζει με ειδική πλειοψηφία (μετά τη Συνθήκη της Νίκαιας) τα μέλη του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της
Επιτροπής των Περιφερειών.
3. Οικονομική πολιτική
Το Συμβούλιο συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών (άρθρο 121
ΣΛΕΕ) και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις στον νομισματικό τομέα. Ειδικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται
για τα μέλη της Ευρωομάδας, τα οποία εκλέγουν πρόεδρο με θητεία δυόμισι
ετών (άρθρα 136 και 137 της ΣΛΕΕ). Κατά κανόνα, οι υπουργοί Οικονομικών
της Ευρωομάδας συνέρχονται την προηγουμένη της συνεδρίασης του Συμβουλίου
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.
Το Συμβούλιο ασκεί επίσης και ορισμένα καθήκοντα οικονομικής διακυβέρνησης στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Κατά την έναρξη του κύκλου, το φθινόπωρο,
εξετάζει τις ειδικές συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ, με βάση την ετήσια επισκόπηση
της ανάπτυξης και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, εγκρίνει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις,
μετά την έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2011/199/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2013, αφού κυρώθηκε
από όλα τα κράτη μέλη. Στο εξής παρέχει τη νομική βάση για τους μηχανισμούς
σταθερότητας, όπως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (2.6.8).
4. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (5.1.1) και (5.1.2)
Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνώρισε νομική προσωπικότητα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επίσης, η νέα συνθήκη
κατάργησε τη δομή των τριών πυλώνων. Η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις
κατέστησαν πλήρως ολοκληρωμένος τομέας πολιτικής της ΕΕ, για τον οποίο ισχύει η
συνήθης νομοθετική διαδικασία σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Ωστόσο, στον τομέα
της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, το Συμβούλιο εξακολουθεί να
ενεργεί σύμφωνα με ειδικούς κανόνες όταν εγκρίνει κοινές θέσεις και κοινές δράσεις ή
καταρτίζει συμβάσεις.
Το παλαιό σχήμα της Τρόικας αντικαταστάθηκε από ένα νέο σύστημα: υπό τη μόνιμη
προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συνεργάζεται πλέον
στενά με την Επιτροπή. Επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
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Οργάνωση

Α. Σύνθεση
1. Μέλη
Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους σε υπουργικό
επίπεδο, ο οποίος «έχει την εξουσία να δεσμεύει την κυβέρνηση του κράτους μέλους
το οποίο εκπροσωπεί» (άρθρο 16 παράγραφος 2 ΣΕΕ).
2. Προεδρία
Με εξαίρεση το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο
αντιπρόσωπος του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
η Προεδρία μεταβιβάζεται ανά εξάμηνο, με τη σειρά που καθορίζεται από το Συμβούλιο
με ομοφωνία (άρθρο 16 παράγραφος 9 ΣΕΕ). Η Προεδρία όλων των συνθέσεων
του Συμβουλίου, πλην της σύνθεσης των Εξωτερικών Υποθέσεων, εξασφαλίζεται από
προκαθορισμένες ομάδες τριών κρατών μελών για διάστημα 18 μηνών, και κάθε μέλος
της ομάδας ασκεί την Προεδρία για περίοδο έξι μηνών.
Κατά την επόμενη πενταετία, η Προεδρία θα ασκήσουν σύμφωνα με την ακόλουθη
σειρά: η Πορτογαλία και η Σλοβενία το 2021, η Γαλλία και η Τσεχική Δημοκρατία το
2022, η Σουηδία και η Ισπανία το 2023 το Βέλγιο και η Ουγγαρία το 2024 και η Πολωνία
και η Δανία το 2025. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αλλάζει τη σειρά (άρθρο 236
στοιχείο β) ΣΛΕΕ).
3. Όργανα και προπαρασκευαστικά όργανα
Η επιτροπή που αποτελείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών
προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου και διεκπεραιώνει τα καθήκοντα που
της ορίζει το τελευταίο (άρθρο 240 ΣΛΕΕ). Της επιτροπής αυτής, γνωστής ως
ΕΜΑ, προεδρεύει αντιπρόσωπος του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, δηλαδή την εναλλασσόμενη Προεδρία. Ωστόσο, της
Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας, η οποία παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση
στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, προεδρεύει
αντιπρόσωπος του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.
Η ΕΜΑ συνεδριάζει κάθε εβδομάδα για την προετοιμασία των εργασιών του
Συμβουλίου και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία
συναπόφασης με το Κοινοβούλιο. Χωρίζεται σε δύο ομάδες: την ΕΜΑ - 1ο Τμήμα,
που αποτελείται από τους αναπληρωτές μόνιμους αντιπροσώπους, οι οποίοι
προετοιμάζουν τις εργασίες όσον αφορά τους πιο τεχνικούς τομείς, όπως η γεωργία, η
απασχόληση, η εκπαίδευση ή το περιβάλλον· την ΕΜΑ - 2ο Τμήμα, η οποία ασχολείται
με θέματα που αφορούν περισσότερο την «υψηλή πολιτική», όπως οι εξωτερικές
υποθέσεις, οι οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, ή η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές
υποθέσεις. Η ΕΜΑ επικουρείται στις προπαρασκευαστικές εργασίες της από περίπου
δέκα επιτροπές και, κατά προσέγγιση, εκατό εξειδικευμένες ομάδες εργασίας.
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Β. Λειτουργία
Ανάλογα με τον τομέα, το Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία ή με ειδική
πλειοψηφία των μελών του ή με ομοφωνία (1.2.3 και 1.2.4). Όταν το Συμβούλιο
λειτουργεί ως νομοθετικό όργανο, οι συνεδριάσεις του είναι δημόσιες (άρθρο 16
παράγραφος 8 ΣΕΕ). Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται από το
Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 240 της ΣΛΕΕ. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου
πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες, αλλά επίσης και στο Λουξεμβούργο (σύνοδοι του
Απριλίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου). Υφίστανται επί του παρόντος δέκα συνθέσεις του
Συμβουλίου, τρεις εκ των οποίων συνέρχονται τακτικά (Γενικές Υποθέσεις, Εξωτερικές
Σχέσεις, Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις (Ecofin).
1. Απλή πλειοψηφία
Όταν ισχύει η απλή πλειοψηφία, μια απόφαση λαμβάνεται αν υπάρχουν περισσότερες
ψήφοι υπέρ από ό,τι κατά. Έκαστο μέλος του Συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο. Έτσι,
η απλή πλειοψηφία επιτυγχάνεται εάν ψηφίσουν υπέρ τουλάχιστον 14 μέλη του
Συμβουλίου. Η απλή πλειοψηφία ισχύει όταν η Συνθήκη δεν προβλέπει διαφορετικά
(άρθρο 238 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ). Αποτελεί επομένως τη βασική διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Στην πράξη, ωστόσο, εφαρμόζεται μόνο για περιορισμένο αριθμό
αποφάσεων, οι οποίες αφορούν: τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου, την
οργάνωση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και τους κανόνες που διέπουν τις
επιτροπές που προβλέπει η Συνθήκη.
2. Ειδική πλειοψηφία
α Μηχανισμός
Ο κανόνας της ειδικής πλειοψηφίας περιέχεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, στο άρθρο
16 (παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο) της ΣΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, απαιτείται
θετική ψήφος σε ποσοστό τουλάχιστον 55% των μελών του Συμβουλίου, το οποίο
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσμού της Ένωσης. Στην πράξη,
αυτό σημαίνει τουλάχιστον 15 κράτη μέλη από τα 27. Στις περιπτώσεις που η πρόταση
δεν προέρχεται από την Επιτροπή ή τον Ύπατο Εκπρόσωπο, εφαρμόζεται ο λεγόμενος
κανόνας της ενισχυμένης ειδικής πλειοψηφίας, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται θετική
ψήφος από το 72% των μελών του Συμβουλίου (που περιλαμβάνει τουλάχιστον 20
κράτη μέλη από τα 27), και που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 65% του
πληθυσμού της ΕΕ.
β Πεδίο εφαρμογής
Η Συνθήκη της Λισαβόνας διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της λήψης αποφάσεων με
ειδική πλειοψηφία. Για 68 νομικές βάσεις, η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία είτε
εισάγεται είτε επεκτείνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε συνδυασμό με την
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων πολλών
τομέων που προηγουμένως ανήκαν στον τρίτο πυλώνα). Ψηφοφορία με ειδική
πλειοψηφία εφαρμόζεται επίσης για τον διορισμό του Προέδρου και των μελών της
Επιτροπής, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών (1.2.3 και 1.2.4).
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3. Ομοφωνία
Η Συνθήκη απαιτεί ομοφωνία μόνο για αποφάσεις σε περιορισμένο αριθμό τομέων,
όπως η φορολογία και η κοινωνική πολιτική. Αυτό διατηρήθηκε και στη Συνθήκη της
Λισαβόνας. Ωστόσο, το άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ προβλέπει μια γενική ρήτρα
«γέφυρας» που εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, η οποία, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, παρέχει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τις νομοθετικές διαδικασίες
που προβλέπονται αρχικά από τις Συνθήκες. Συνεπώς, επιτρέπει στο Συμβούλιο να
εκδίδει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία για ορισμένα θέματα. Οι
ρήτρες «γέφυρας» επιτρέπουν τη μετάβαση από την ειδική νομοθετική διαδικασία στη
συνήθη νομοθετική διαδικασία και από την ψηφοφορία με ομοφωνία στην ψηφοφορία
με ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, μια ρήτρα «γέφυρας» μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο
εάν μια απόφαση ληφθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Επομένως, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν πριν από την ενεργοποίηση
της εν λόγω ρήτρας.
Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Juncker ανακοίνωσε τη συνολική επανεξέταση των ρητρών «γέφυρας». Ως
εκ τούτου, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τέσσερις ανακοινώσεις σχετικά
με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (Σεπτέμβριος 2018)[1], τη
φορολογία (Ιανουάριος 2019)[2], την ενέργεια και το κλίμα (Απρίλιος 2019)[3] και την
κοινωνική πολιτική (2019)[4].
Γενικά, το Συμβούλιο έχει την τάση να επιδιώκει την ομοφωνία ακόμη και όταν αυτή
δεν απαιτείται. Η προτίμηση αυτή ανάγεται στον «συμβιβασμό του Λουξεμβούργου»
του 1966, με τον οποίο έληξε μια σύγκρουση μεταξύ της Γαλλίας και των άλλων
κρατών μελών, επειδή η Γαλλία αρνιόταν τη μετάβαση από την ομοφωνία στην
ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς. Το κείμενο του συμβιβασμού είχε την
ακόλουθη διατύπωση: «Όταν, σε περίπτωση αποφάσεων που μπορούν να ληφθούν
με πλειοψηφία επί προτάσεως της Επιτροπής, διακυβεύονται πολύ σημαντικά
συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων εταίρων, τα Μέλη του Συμβουλίου επιδιώκουν, εντός
εύλογης προθεσμίας, να καταλήξουν σε λύσεις που μπορούν να γίνουν δεκτές από όλα
τα Μέλη του Συμβουλίου σε πνεύμα σεβασμού των αμοιβαίων συμφερόντων τους και
των συμφερόντων της Κοινότητας».
Μια ανάλογη λύση βρέθηκε επίσης το 1994 όταν επιτεύχθηκε ο «συμβιβασμός
των Ιωαννίνων» προκειμένου να προστατευτούν τα κράτη μέλη που έτειναν να
συγκροτήσουν μειοψηφία αρνησικυρίας. Βάσει αυτής της συμφωνίας, εάν οι εν λόγω
χώρες εξέφραζαν την πρόθεσή τους να εναντιωθούν στη λήψη απόφασης εκ μέρους

[1]Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 12ης
Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας: μια πιο αποτελεσματική διαδικασία λήψης
αποφάσεων για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ» (COM(2018)0647).
[2]Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης
Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο: «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική
πολιτική της ΕΕ» (COM(2019)0008).
[3]Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, της 9ης Απριλίου
2019, με τίτλο: «Μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ενεργειακή και κλιματική
πολιτική της ΕΕ» (COM(2019)0177).
[4]Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 16ης Απριλίου 2019, με τίτλο «Αποτελεσματικότερη
λήψη αποφάσεων στην κοινωνική πολιτική – Προσδιορισμός τομέων για ενισχυμένη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική
πλειοψηφία» [COM (2019) 0186].

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
https://ec.europa.eu/info/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1537434545290&uri=CELEX:52018DC0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2019:8:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2019:8:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:52019DC0177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2019:0186:FIN
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του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία, το Συμβούλιο θα έκανε ό,τι μπορούσε για να
καταλήξει σε αποδεκτή λύση για μια ευρεία πλειοψηφία κρατών μελών εντός εύλογης
προθεσμίας.
Πιο πρόσφατα, η δυνατότητα αναβολής της καθιέρωσης του νέου συστήματος της
διπλής πλειοψηφίας από το 2014 στις 31 Μαρτίου 2017 αποτελούσε ένα βήμα στην
ίδια κατεύθυνση και επέτρεπε, μετά από αίτηση κράτους μέλους, την εφαρμογή του
προηγούμενου κανόνα της ειδικής πλειοψηφίας που θεσπίζεται στη Συνθήκη της
Νίκαιας (1.2.3).
Σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΕΕ, κάθε αναθεώρηση των ιδρυτικών συνθηκών
απαιτεί ομοφωνία, που θεωρείται μείζων περιορισμός όσον αφορά τη μεταρρύθμιση
στην Ένωση των 27 κρατών μελών. Για να ξεπεραστεί η απαίτηση ομοφωνίας, τα
κράτη μέλη έχουν συνάψει διεθνείς συμφωνίες εκτός της έννομης τάξης της ΕΕ. Τούτο
συνέβη για πρώτη φορά ως απόρροια της κρίσης του ευρώ, με την έγκριση, το
2012, της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (δημοσιονομικό σύμφωνο) και της Συνθήκης για τη
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) όπως και, το 2014, με την
έγκριση της διακυβερνητικής συμφωνίας για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των
εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (συμφωνία SRF). Σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 3, το δημοσιονομικό σύμφωνο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος μόνο μεταξύ των κρατών που το έχουν επικυρώσει. Καθώς απαιτούσε την
επικύρωση από μόλις 12 χώρες της ζώνης του ευρώ, το εν λόγω σύμφωνο έθεσε ως
προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος του την έγκριση από μειοψηφία κρατών μελών.
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και λόγω των συνθηκών της
πανδημίας COVID-19, το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με τη συντονισμένη
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών
της, πρότεινε «την αύξηση των εξουσιών της Ένωσης, ώστε να λαμβάνει μέτρα σε
περίπτωση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας» και ζήτησε «να ενεργοποιηθεί
η γενική ρήτρα «γέφυρας» για τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
σε όλα τα ζητήματα όπου κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση
των προκλήσεων της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας»[5]. Στην ομιλία της
κατά την καταληκτική εκδήλωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στις 9
Μαΐου 2022, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, επιβεβαίωσε την
προθυμία της Επιτροπής να εφαρμόσει τις εγκριθείσες προτάσεις των πολιτών για την
υπέρβαση του αδιεξόδου της ψηφοφορίας με ομοφωνία. Σύμφωνα με την Επιτροπή,
«από εμάς εναπόκειται τώρα να ακολουθήσουμε τον πλέον άμεσο τρόπο εκεί, είτε
χρησιμοποιώντας όλα τα όρια του τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο των Συνθηκών,
είτε, εάν χρειαστεί, τροποποιώντας τις Συνθήκες».

Eeva Pavy
05/2022

[5]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (ΕΕ C 316, 6.8.2021, σ. 2).
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