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Περιεχόμενο: 
Η Συνταγματική Συνθήκη άλλαξε ουσιωδώς τις περί διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτικής της συνοχής 
διατάξεις. Πέντε τομείς είναι στο παρόν σημείωμα αντικείμενο εκτενέστερης ανάλυσης: γεωργία, 
πολιτισμός, περιφερειακή ανάπτυξη, αλιεία, μεταφορές/τουρισμός. Μετά την αποτυχία των 
δημοψηφισμάτων για τη Συνταγματική Συνθήκη στη Γαλλία και την Ολλανδία, η Ευρώπη διασχίζει για 
άλλη μια φορά μια περίοδο ανησυχιών, αναστατώσεων και ερωτηματικών. Σε αυτό το πλαίσιο, διάφορες 
πρωτοβουλίες ξεκίνησαν σε θεσμικό επίπεδο με σκοπό να αναζωογονηθεί το σχέδιο «Μέλλον της 
Ευρώπης». Το Σχέδιο Δ, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπεί στο να αποκτήσει πιο 
δημοκρατικό χαρακτήρα η Ευρώπη, να προωθηθεί ένας εκτενής δημόσιος διάλογος και να καταστεί 
δυνατή η οικοδόμηση μιας νέας συναίνεσης ως προς την μελλοντική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση «Η περίοδος προβληματισμού: η 
δομή, τα θέματα και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της συζήτησης περί Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι 
ευρωβουλευτές θέλησαν να διασφαλίσουν ότι ο νέος διάλογος θα καταλήξει σε χειροπιαστά 
αποτελέσματα και ζήτησαν να παραταθεί η περίοδος προβληματισμού. Μια από τις συγκεκριμένες 
προτάσεις της έκθεσης, περί διοργάνωσης ενός διακοινοβουλευτικού φόρουμ την άνοιξη του 2006, 
εστέφθη από επιτυχία στις 8 Μαΐου. Σκοπός των βουλευτών, ευρωπαίων και εθνικών, ήταν να 
καταθέσουν λεπτομερείς προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις 10 Μαΐου 2006, η Επιτροπή εξέδωσε 
δυο ανακοινώσεις: μια με τίτλο «Πρόγραμμα με βάση τα αιτήματα των πολιτών: επίτευξη αποτελεσμάτων 
για την Ευρώπη», όπου επαναλαμβάνει ειδικότερα τη φιλοδοξία της για μια «Ευρώπη των 
αποτελεσμάτων» που θα ανταποκρίνεται με χειροπιαστό τρόπο στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των 
πολιτών, και μια με τίτλο «Η περίοδος προβληματισμού και το Σχέδιο Δ», όπου παρουσιάζει τα πρώτα 
συμπεράσματα από τις εμπειρίες της μετά την έναρξη του «προβληματισμού» τον Ιούνιο 2005 και την 
παρουσίαση του «Σχεδίου Δ» τον Οκτώβριο 2005. Στο τελευταίο της σχέδιο ψηφίσματος για τις επόμενες 
φάσεις της περιόδου προβληματισμού, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ζητεί μεταξύ άλλων να καλέσει το Συμβούλιο την Γαλλία και την Ολλανδία να εξετάσουν 
τρόπους για επανάληψη των δημοψηφισμάτων. 
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Εισαγωγή 
 
Η Ευρώπη διασχίζει για άλλη μια φορά μια περίοδο ανησυχιών, αναστατώσεων και 
ερωτηματικών. Υπάρχει βέβαια το πλαίσιο που δικαιολογεί και εξηγεί αυτή την κατάσταση: 
δυσμενής οικονομική συγκυρία, μείωση ανταγωνιστικότητας έναντι των άλλων μεγάλων 
οικονομιών του πλανήτη, ανησυχίες σχετικά με την εισροή μεταναστών, τη διεύρυνση, τα 
κοινωνικά προβλήματα, βαθειά διαίρεση ως προς την εξωτερική και την αμυντική πολιτική. Η 
Συνταγματική Συνθήκη ήρθε έτσι να προστεθεί σε αυτό το ετερόκλιτο φάσμα οικονομικών, 
πολιτικών και κοινωνικών ανησυχιών. Η γέννησή της σηματοδότησε μια βαθειά αλλαγή στο 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  
 
Πρώτα απ’ όλα, αλλαγή μεθόδου, με την ανοικτή και δημοκρατική λειτουργία της Συνέλευσης 
για το Μέλλον της Ευρώπης, και αλλαγή εμβέλειας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος σε 
ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό χωρών για την επικύρωσή της, με όλα τα απρόβλεπτα που κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται.  
 
Μετά, αλλαγή επιπέδου, με την αντικατάσταση των σημερινών Συνθηκών από ένα Σύνταγμα. 
 
Και, τέλος, αλλαγή περιεχομένου, με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας όλων των 
ευρωπαϊκών οργάνων και, ακόμη περισσότερο, με μια άνευ προηγουμένου δημοκρατική 
πρόοδο.  
 
Όλες αυτές οι αλλαγές μαρτυρούν σε πιο σημείο η Συνταγματική Συνθήκη απηχεί μια μακρά 
διεργασία εμπειριών και προχωρεί πολύ πιο πέρα από ένα απλό «σοβάδισμα» των 
προηγούμενων Συνθηκών. Το τελικό κείμενο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, όμως οι 
βασικότεροι πρωταγωνιστές παραδέχονται ότι από αυτό προέκυψε μια ρεαλιστική 
μεταρρύθμιση των σημερινών θεσμών και ότι πραγματοποιήθηκε μια σημαντική προσπάθεια 
εξορθολογισμού και απλοποίησης. 
 
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η Συνταγματική Συνθήκη παραμένει ένα υβριδικό σχέδιο, 
καθότι καρπός ενός συμβιβασμού ανάμεσα σε αντίθετα οράματα περί του τελικού σκοπού της 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Η Συνταγματική Συνθήκη εγγράφεται έτσι στη συνέχεια των 
επιτευγμάτων μισού αιώνα ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποια κι αν είναι η συνέχεια, και 
ιδίως σε περίπτωση προβλήματος επικύρωσης, η προσπάθεια αυτή για μια Συνταγματική 
Συνθήκη θα χρησιμεύσει ως θεωρητική βάση εν όψει μελλοντικών βημάτων προόδου. 
  
Ένα έτος μετά την αποτυχία του γαλλικού και του ολλανδικού δημοψηφίσματος, ήρθε η ώρα 
του απολογισμού.  
 
Το παρόν σημείωμα λοιπόν προτείνει να εξετάσουμε σε ένα πρώτο μέρος την επίπτωση της 
Συνταγματικής Συνθήκης επί των διαρθρωτικών πολιτικών και επί της πολιτικής της συνοχής, 
ειδικότερα στους εξής πέντε τομείς: γεωργία, πολιτισμό, περιφερειακή ανάπτυξη, αλιεία, 
μεταφορές/τουρισμό. Ακολούθως θα κάνουμε μια επισκόπηση των τελευταίων θεσμικών 
εξελίξεων μετά τα δημοψηφίσματα.  
 
Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται πίνακας με την πορεία των επικυρώσεων. 
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I. Επίπτωση της Συνταγματικής Συνθήκης επί των διαρθρωτικών πολιτικών 
και επί της πολιτικής της συνοχής 
 
1.1. Γεωργία 
 
A) Αλλαγές στο περιεχόμενο της πολιτικής 
 
Ως προς το περιεχόμενο, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι το κεφάλαιο «Γεωργία» των 
Συνθηκών ελάχιστα άλλαξε με τη Συνταγματική Συνθήκη, λόγω της πολυπλοκότητας του 
θέματος και της έλλειψης χρόνου που παρεμπόδισε την τελική φάση των εργασιών της 
Συνέλευσης όσο και η απουσία ειδικής εντολής προς τη Συνέλευση.  
 
Γι΄ αυτό, το γεωργικό κεφάλαιο, που διατυπώθηκε το 1957, είναι πλέον απαρχαιωμένο και δεν 
ενσωματώνει ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που ήδη 
είναι σε ισχύ: μεταξύ άλλων, την σημερινή προτεραιότητα της εισοδηματικής σταθερότητας 
απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα, τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης της υπαίθρου 
(2ος πυλώνας της ΚΓΠ, που ούτε καν εμφανίζεται στα νομικά κείμενα), τους μηχανισμούς και 
τις βασικές αρχές που ήδη ισχύουν στην πολιτική επί θεμάτων αγοράς (γενικευμένη 
αποσύνδεση των ενισχύσεων, οικολογικές απαιτήσεις, προϋποθέσεις, δημοσιονομική πειθαρχία, 
ευέλικτη διαχείριση κλπ.), την αναγνώριση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας, τις 
νέες απαιτήσεις της κοινωνίας απέναντι στη γεωργία (από άποψη κυρίως δημόσιας υγείας και 
προστασίας των καταναλωτών, διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, καλής 
μεταχείρισης των ζώων, ποιότητας της διατροφής κλπ.), την αναγκαία συμβατότητα της ΚΓΠ 
με τις πολυμερείς συμφωνίες (ΠΟΕ) και με τις προτιμησιακές συμφωνίες (MERCOSUR, ACP, 
EUROMED, κλπ.). 
 
Ασφαλώς, όπως δείχνει η Ιστορία, η ΚΓΠ εξελίχθηκε και άλλαξε σημαντικά από την εποχή της 
Συνθήκης της Ρώμης, χωρίς να αλλάξει το πλαίσιο αναφοράς της στο πρωτογενές δίκαιο. Όμως, 
ακόμη κι αν το χάσμα αυτό ανάμεσα στην πραγματικότητα και στις νομικές βάσεις δεν είχε 
πραγματικές επιπτώσεις κατά το παρελθόν, θα χρειαστεί εντούτοις αργά ή γρήγορα να γίνει μια 
αντιστοίχηση και να υποστεί τελικά το κείμενο του γεωργικού κεφαλαίου της Συνθήκης μια 
βαθειά αναθεώρηση.  
 
B) Αλλαγές σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και διαδικασιών 
 
Δυο επίσημες αλλαγές έγιναν:  
 

- η γεωργία παύει να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
περνά στις συντρέχουσες αρμοδιότητες ΕΕ-κρατών μελών, πράγμα που έχει κάποιες 
επιπτώσεις, με τις ενισχυμένες συνεργασίες, αλλά κυρίως με τη μεγαλύτερη τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ. Στην πράξη προκύπτει 
μια αναδιάταξη της θέσης της ΚΓΠ μέσα στη θεσμική δομή, 

 
- η βασική αλλαγή πάντως αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για πρώτη φορά η 
συναπόφαση εγγράφεται στην ΚΓΠ, αλλά μερικώς1 (νόμοι και νόμοι-πλαίσια) και με 
μερικές γκρίζες ζώνες που πρέπει να διευκρινίσουμε από άποψη περιεχομένου. 

                                                 
1  Το άρθρο ΙΙΙ-231, παράγρ. 3 διευκρινίζει τους τομείς που αποκλείονται από τη διαδικασία της συναπόφασης: Το 
Συμβούλιο, τη προτάσει της Επιτροπής, εγκρίνει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή τις ευρωπαϊκές αποφάσεις 
καθορισμού των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και καθορισμού 
και κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων. 
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Αναμφίβολα, από την έναρξη ισχύος της συναπόφασης στην ΚΓΠ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενίσχυσε τις αρμοδιότητές του. Να τονίσουμε όμως ότι, βάσει μιας κατά 
γράμμα ερμηνείας του κειμένου, χάνει παράλληλα τη συμβουλευτική αρμοδιότητα που 
είχε προηγουμένως, για ευρωπαϊκούς κανονισμούς και αποφάσεις επί θεμάτων εξ ίσου 
σημαντικών για τη γεωργική πολιτική, όπως είναι π.χ. ο καθορισμός των τιμών, οι 
ενισχύσεις και τα μέτρα ελέγχου της προσφοράς. 

 
Οφείλουμε να θεωρήσουμε όμως ότι η διοργανική συμφωνία που υποτίθεται ότι ρυθμίζει τη 
νομοθετική συνεργασία μετά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος (άρθρο ΙΙΙ-3972), θα 
επιτρέψει την κάλυψη αυτού του ελλείμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να εξετασθεί η 
επαναφορά της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλους τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς και αποφάσεις γεωργικής φύσης.  
 
Γ) Αλλαγές σε επίπεδο προϋπολογισμού 
 
Ως προς τον προϋπολογισμό, οφείλουμε να τονίσουμε την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ 
υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών, μια διάκριση που εκ παραδόσεως ίσχυε στην 
ΚΓΠ και συνέπιπτε στην πράξη με τους δυο υπάρχοντες πυλώνες (πολιτική αγορών αφενός και 
πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου αφετέρου). Η σημασία της κατάργησης αυτής της διάκρισης 
θα φανεί στις μελλοντικές συζητήσεις για τους ετήσιους προϋπολογισμούς. 
 
1.2. Πολιτισμός 
 
Αν και η κοινοτική πολιτιστική πολιτική είναι ακόμη περιθωριακή σε σχέση με την οικονομική 
πολιτική, η θέση της εντούτοις ενισχύθηκε σημαντικά με την πάροδο των ετών, χάρη κυρίως 
στις ενέργειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε ενεργά στη φάση κατάρτισης της μελλοντικής 
Συνταγματικής Συνθήκης να εδραιώσει την πολιτιστική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Το ευρωπαϊκό όραμα είχε έτσι στο ξεκίνημά του τον πολιτισμό ως μια από τις πηγές έμπνευσής 
του. Ο πολιτισμός μνημονεύεται ήδη στο Προοίμιο της Συνταγματικής Συνθήκης, όπου 
διευκρινίζεται ότι η Συνθήκη εμπνέεται "από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την 
ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης" που " επιθυμεί να παραμείνει ήπειρος ανοικτή στον 
πολιτισμό". 
 
Οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι έτσι τα πολιτιστικά ζητήματα καλύπτονται καλύτερα από τη 
Συνθήκη, μέσα από τους κανόνες της περί αρμοδιοτήτων και ουσίας. 
  
A) Αλλαγές περιεχομένου 
 
Για καιρό η πολιτιστική πολιτική δεν διέθετε νομική βάση στη Συνθήκη της Κοινότητας. Η 
Συνθήκη του Μάαστριχτ επέτρεψε να ικανοποιηθεί αυτή η επιθυμία. Όμως, ακόμη και 
διαθέτοντας ένα άρθρο αφιερωμένο στον πολιτισμό, η Συνθήκη παρέμενε διαπνεόμενη από μια 
δυναμική ουσιαστικά προσανατολισμένη στην οικονομία. Τούτο αποδεικνύεται ιδίως από το 
                                                 
2 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προβαίνουν σε αμοιβαίες γνωμοδοτήσεις και 
αποφασίζουν με κοινή συμφωνία τους όρους της συνεργασίας τους. Προς το σκοπό αυτό δύνανται, εφόσον 
τηρούν το Σύνταγμα, να συνάπτουν διοργανικές συμφωνίες μεταξύ τους που μπορούν να έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα.  
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γεγονός ότι τα βασικά κείμενα που αφορούσαν τον τομέα του πολιτισμού στηρίζονταν σε άλλες 
νομικές βάσεις. 
 
Να σημειώσουμε όμως ότι, με τη Συνθήκη της Νίκαιας, το άρθρο 157 (βιομηχανία) της 
Συνθήκης ΕΚ, και νυν άρθρο III-279 του Συντάγματος, ορίζει τη συναπόφαση μεταξύ άλλων 
και για τομείς που έχουν σημασία για τον πολιτισμό, όπως είναι π.χ. το Πρόγραμμα MEDIA για 
τον οπτικοακουστικό τομέα και την πολιτιστική αξία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής 
κληρονομιάς, καθώς και οι «πολιτιστικές βιομηχανίες».  
 
Η Συνταγματική Συνθήκη θα δώσει μια νέα ώθηση στον πολιτισμό, συμβάλλοντας στον 
εμπλουτισμό της κοινοτικής δράσης δια της πολιτιστικής διάστασης. Επαναλαμβάνει το 
σεβασμό της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και τον θέτει μεταξύ των στόχων της 
Ένωσης3, όπως έκανε ήδη ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (που υπεγράφη στη Νίκαια 
τον Δεκέμβριο 2000).  
 
Δεδομένου ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έγινε πλέον αναπόσπαστο μέρος της 
Συνθήκης, ο πολιτισμός αναφέρεται τρεις φορές στο Χάρτη. Το άρθρο II-71, παράγραφοι 1 και 
24 ισχύει έμμεσα για τον πολιτισμό, διότι αφορά την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 
και μνημονεύει ρητά το σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του πλουραλισμού 
τους. Το άρθρο ΙΙ-82 ορίζει ότι «η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική 
πολυμορφία.». Το δε άρθρο II-85 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων "να 
διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο." 
 
Η ενσωμάτωση του Χάρτη στη Συνταγματική Συνθήκη συνέβαλε έτσι στο να αποκτήσει 
δικαιϊκή οντότητα ο πολιτισμός μεταξύ των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την έννομη τάξη 
της Ένωσης.  
 
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οφείλουμε να αναφέρουμε το βήμα προόδου που σημείωσε η 
Συνταγματική Συνθήκη σε ό,τι αφορά μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον αθλητισμό. 
 
Ο αθλητισμός υπάγεται σε διαφορετικά πεδία αρμοδιοτήτων της Ένωσης (ειδικότερα στα άρθρα 
149, 150, 151 και 152 της Συνθήκης ΕΚ, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά). Με τη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ, που συμπεριέλαβε μια Δήλωση για τον αθλητισμό, και εν συνεχεία με 
τη Συνθήκη της Νίκαιας και τη Δήλωση περί των ειδικών χαρακτηριστικών του αθλητισμού, 
αναγνωρίστηκε η κοινωνική, παιδαγωγική και πολιτιστική σπουδαιότητα των λειτουργιών που 
είναι συμφυείς με τον αθλητισμό. 
 
Η περί αθλητισμού μνεία στη Συνταγματική Συνθήκη είναι απόληξη μιας μακράς πορείας. Το 
άρθρο I-17 περιλαμβάνει τον αθλητισμό μεταξύ των τομέων όπου η Ένωση μπορεί να αναλάβει 
βοηθητική, συντονιστική ή συμπληρωματική δράση. 
 

                                                 
3  Άρθρο I-3 § 3: Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για 
την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

4 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία 
γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και 
αδιακρίτως συνόρων. 
2. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές. 
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Το άρθρο III-2825 κάνει ρητή μνεία στην κοινωνική και παιδαγωγική λειτουργία του 
αθλητισμού και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης μέσα στον αθλητισμό. Η νέα αυτή 
αρμοδιότητα θα συνδεθεί με τους τομείς της παιδείας και της νεότητας. 
 
B) Αλλαγές διαδικασίας και συνυπολογισμός του πολιτισμού στις άλλες πολιτικές της 

Ένωσης 
 
Ο πολιτισμός είναι ένας από τους τομείς όπου η Ένωση διαθέτει αρμοδιότητα ανάληψης 
δράσεων για τη στήριξη, το συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών, 
χωρίς εντούτοις να υποκαθιστά τη δική τους αρμοδιότητα σε αυτούς τους τομείς. Ο σκοπός δεν 
είναι φυσικά να αναπτυχθεί οποιαδήποτε πολιτική εναρμόνισης, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν 
αντίθετο προς το στόχο της πολιτιστικής πολυμορφίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αντίθετα, σκοπός είναι να ενισχυθεί η πολιτιστική συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο (άρθρο III-
280 § 2)6. Ο τελευταίος αυτός στόχος επετεύχθη κυρίως με το συνυπολογισμό του πολιτισμού 
στις άλλες πολιτικές της Ένωσης, που έτσι επιβεβαιώθηκε καλύτερα. 
 
Η βασική αλλαγή πάντως έγινε με την καθιέρωση της σταθμισμένης πλειοψηφίας (άρθρο III-
280 § 5α) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (που προβλέπεται από το νυν άρθρο 151 ΕΚ) 
προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος διαπραγμάτευσης ενός πολιτιστικού προγράμματος και να 
μπορούν να του ορισθούν πραγματικές προτεραιότητες μέσω μιας καλύτερης δέσμευσης υπέρ 
των πολιτιστικών βιομηχανιών. Εάν η Συνταγματική Συνθήκη επικυρωθεί, τότε οι εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενισχυθούν σημαντικά. 
 
Για να εδραιωθούν οι πολιτικές υπέρ του πολιτισμού, η Συνταγματική Συνθήκη δίνει τη 
δυνατότητα χορήγησης στις πολιτιστικές βιομηχανίες ενισχύσεων "για την προώθηση του 
πολιτισμού και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους 
συναλλαγών και ανταγωνισμού στην Ένωση σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον" (άρθρο 
III-167 § 3δ) και επομένως κατ΄ αρχήν ανεγνωρισμένων ως συμβατών με την κοινή αγορά. 
 
Η ισχύς της "πολιτιστικής εξαίρεσης" ανανεώθηκε στα βασικά της σημεία: η αρχή της 
ομοφωνίας συνεχίζει να εφαρμόζεται εντός του Συμβουλίου "όταν υπάρχει κίνδυνος οι 
συμφωνίες αυτές να θίξουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης" (άρθρο III-
315 § 4α). Παράλληλα, για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο συμμετέχει στην έγκριση των 
εμπορικών συμφωνιών (άρθρο III-325 § 6α).   
 
Τέλος, το άρθρο III-286 § 27 εισάγει τη σύνδεση των υπερποντίων χωρών και εδαφών και την 
προαγωγή της πολιτιστικής ανάπτυξης την οποία προσδοκούν. 
 

                                                 
5  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. 

6  "Η δράση της Ένωσης αποσκοπεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, εάν αυτό είναι 
αναγκαίο, να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη δράση τους στους εξής 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, περιλαμβανομένης της δημιουργίας στον οπτικοακουστικό τομέα.". 

7  "Η σύνδεση οφείλει κατά κύριο λόγο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κατοίκων των εν λόγω χωρών και 
εδαφών και να προάγει την ευημερία τους, ώστε να οδηγηθούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη που επιδιώκουν."
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1.3. Περιφερειακή ανάπτυξη 
 
Η Συνθήκη Συντάγματος για την Ευρώπη εισάγει για πρώτη φορά το ρόλο και τη θέση των 
περιφερειακών και τοπικών θεσμών στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, χάρη κυρίως στην 
αναγνώριση της αρχής της περιφερειακής και τοπικής αυτονομίας, στην προσθήκη της εδαφικής 
συνοχής στους στόχους της Ένωσης, στο νέο ορισμό περί της αρχής της επικουρικότητας και 
στα νέα δικαιώματα και τις νέες ευθύνες της Επιτροπής των Περιφερειών. 
 
Ο καλύτερος ορισμός και η καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων της Ένωσης συνιστά επίσης 
σημαντικό βήμα προόδου, διότι στο εξής θα είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός των επιπέδων 
ευθύνης για την καθεμιά από τις πολιτικές της Ένωσης. 
 
A) Τροποποιήσεις της νομοθετικής διαδικασίας 
 

- Η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης (πρώην άρθρο 161 ΣΕΚ) αντικαθίσταται από τη 
διαδικασία της συναπόφασης (άρθρο III-223) : "Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-224, 
ευρωπαϊκός νόμος8 καθορίζει τα καθήκοντα, τους πρωταρχικούς στόχους και την 
οργάνωση των διαρθρωτικών ταμείων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τη συνένωση 
των ταμείων, τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα ταμεία καθώς και τις διατάξεις 
που είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα τους και ο 
συντονισμός των ταμείων μεταξύ τους και με τα άλλα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα. " 

 
- Πάντως, το άρθρο III-223 § 2 προβλέπει παρέκκλιση από αυτό τον κανόνα, ώστε να 

εγκριθούν οι "πρώτες διατάξεις" στον τομέα αυτό μετά την υπογραφή της 
Συνταγματικής Συνθήκης. Αυτές οι "πρώτες διατάξεις" θα εκδοθούν με "ευρωπαϊκό 
νόμο του Συμβουλίου"9 : το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, αφού το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δώσει τη δική του συγκατάθεση (αφορά την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013). 

 
B) Εισαγωγή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη Συνταγματική Συνθήκη 
 

- Το άρθρο I-5 κάνει ρητή μνεία στην αναγνώριση της τοπικής και περιφερειακής 
αυτονομίας10 ως στοιχείου συμφυούς με την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών. 

 
- Τμήμα II (Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων): το προοίμιο αναγνωρίζει ρητά «την 

εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της και την οργάνωση της δημόσιας εξουσίας τους σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». 

 
Γ) Εισαγωγή της εδαφικής συνοχής και αναγνώρισή της ως στόχου και ως συντρέχουσας 
αρμοδιότητας της Ένωσης  
 

- Άρθρο I-3 § 3: η Ευρωπαϊκή Ένωση "προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών." 

 
- Το άρθρο I-14 εισάγει την "οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή" ως 

συντρέχουσα αρμοδιότητα. 
                                                 
8  Ο όρος «ευρωπαϊκός νόμος» σημαίνει τη διαδικασία της συναπόφασης. 
9  Ο όρος "ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου" σημαίνει ένα νομοθετικό κείμενο που εγκρίθηκε μόνο από το 
Συμβούλιο, μετά την αποδοχή του (σύμφωνη γνώμη) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

10  Οι τροποποιήσεις που εισάγει η Συνταγματική Συνθήκη εικονίζονται με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες. 
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- Άρθρο II-96 : "Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές, σύμφωνα με το Σύνταγμα, προκειμένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική 
συνοχή της Ένωσης. " 

 
- Κατόπιν των επανειλημμένων αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το άρθρο III-

220 (πρώην άρθρο 158 ΣΕΚ) στο νέο Τμήμα 3 (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή) ορίζει : "Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου 
της, αναπτύσσει και συνεχίζει τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, καθώς και των αγροτικών περιοχών. 
Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, 
τις περιοχές όπου 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. " 

 
Δ) Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας όχι πλέον μόνο για τον καθορισμό των 
σχέσεων μεταξύ ευρωπαϊκών οργάνων και κρατών μελών, αλλά και μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών  
 

- Το άρθρο I-11 § 3 επεκτείνει στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο την εφαρμογή της 
αρχής της επικουρικότητας: "... 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-46 § 3 αφετέρου 
επιβεβαιώνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο όσο το δυνατόν 
πλησιέστερο προς τους πολίτες. 

 
- Το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου για την επικουρικότητα ζητεί από την Επιτροπή να 

αξιολογήσει και να συνυπολογίσει τις οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις που θα 
έχουν για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση οι προτάσεις νέων νομοθετικών 
κειμένων : "Η Επιτροπή προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει πρόταση 
ευρωπαϊκής νομοθετικής πράξης. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να 
συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η περιφερειακή και τοπική διάσταση των 
προβλεπομένων δράσεων. " 

  
- Ως προς τις προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου για παράβαση της αρχής της 

επικουρικότητας, το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου προβλέπει ότι οι προσφυγές επί 
παραβάσει "μπορούν να ασκούνται επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον 
αφορά ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις για την έκδοση των οποίων το Σύνταγμα 
προβλέπει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με την Επιτροπή των Περιφερειών ". 

 
- Το άρθρο III-365 § 3 της Συνταγματικής Συνθήκης προβλέπει ότι "το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, να 
αποφαίνεται επί προσφυγών που ασκούνται από (…) την Επιτροπή των Περιφερειών, με 
σκοπό τη διατήρηση των προνομίων τους. " (δηλ. την οικονομική και κοινωνική συνοχή). 
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E) Νέες διατάξεις για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις  
 

- Το άρθρο III-167 § 2 (πρώην άρθρο 87 ΣΕΚ) προβλέπει παρέκκλιση για τις κρατικές 
ενισχύσεις που προορίζονται για τις γερμανικές περιοχές που είχαν θιγεί από τη 
διαίρεση της Γερμανίας. Η παρέκκλιση αυτή μπορεί πάντως να καταργηθεί εντός 
πενταετίας από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης που θεσπίζει ένα Σύνταγμα για την 
Ευρώπη. 

 
- Κατόπιν των στάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το άρθρο III-167 § 3a 

ενισχύθηκε με ειδικές διατάξεις υπέρ των υπεραπόκεντρων περιφερειών, "περιοχών, 
στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί 
σοβαρή υποαπασχόληση, καθώς και των περιοχών του άρθρου ΙΙΙ-42411, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, την οικονομική και την κοινωνική τους 
κατάσταση." 

 
- Ως προς την οικονομική και κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις κρατικές 

ενισχύσεις υπέρ των αγροτικών περιοχών, των περιοχών υπό βιομηχανική 
αναδιάρθρωση, των βορειότερων περιφερειών χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, και 
των νησιωτικών, διασυνοριακών και ορεινών περιφερειών (article III-220). 

 
ΣΤ) Διάταξη περί των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής  
 

Η λογική του άρθρου I-55 επεκτείνεται και στο άρθρο III-223 § 2 (πρώην άρθρο 161 ΣΕΚ), 
που ορίζει ότι το πρώτο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα εγκριθεί μετά τις νυν 
ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα: "Οι πρώτες διατάξεις σχετικά με τα 
διαρθρωτικά ταμεία και με το Ταμείο Συνοχής οι οποίες θα εκδοθούν μετά τις ισχύουσες 
κατά την ημερομηνία της υπογραφής της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης θεσπίζονται με ευρωπαϊκό νόμο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποφασίζει 
ομόφωνα αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. " 

 
1.4. Αλιεία 
 
A) Τροποποιήσεις της νομοθετικής διαδικασίας 
 
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα θα αποτελούσε βασικό βήμα προόδου για την αλιεία, λόγω των 
βελτιώσεων που προσφέρει στη νομοθετική διαδικασία, κυρίως με την για πρώτη φορά 
καθιέρωση της συναπόφασης σε αυτό τον τομέα.  
 
Υπό τις υπάρχουσες Συνθήκες, η αλιεία παραμένει η μόνη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όπου η 
λήψη αποφάσεων γίνεται αποκλειστικά με τη διαδικασία της διαβούλευσης. Στο άρθρο ΙΙΙ-231 
§ 212, το Σύνταγμα επεκτείνει την κανονική νομοθετική διαδικασία της συναπόφασης και στις 
διατάξεις εκείνες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής.  
 
                                                 
11 Γουαδελούπη, Γαλλική Γουϊάνα, Μαρτινίκα, Αζόρες, Ρεϋνιόν, Μαδέρα, και Κανάρια Νησιά. 
12 Ευρωπαϊκός νόμος ή νόμος-πλαίσιο ορίζει την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο 

άρθρο ΙΙΙ-228, παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής. Εκδίδεται μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή. 
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Τούτο θα έδιδε επί τέλους στο Κοινοβούλιο ένα δικό του ρόλο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν το συγκεκριμένο τομέα, και 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διατήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση των έμβιων υδατικών 
πόρων, τις διατάξεις επίβλεψης και εφαρμογής, τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης 
στα ύδατα και στους πόρους και την εμπορία των αλιευτικών προϊόντων, τη διαρθρωτική 
πολιτική και την διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας των στόλων, την κοινή οργάνωση 
αγορών και την υδατοκαλλιέργεια. 

 
Όμως, βάσει του άρθρου ΙΙΙ-231 § 313 και στη μοναδική ειδική μνεία περί αλιείας σε ολόκληρο 
το έγγραφο, οι αποφάσεις για τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δικαιωμάτων 
πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από το Συμβούλιο. Ο ετήσιος καθορισμός των συνολικών 
επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TACs) και των ποσοστώσεων αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες 
στιγμές της πολιτικής. Ο αποκλεισμός του Κοινοβουλίου από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σε αυτό τον τομέα βάσει της Συνταγματικής Συνθήκης είναι εξαιρετικά λυπηρός. 
 
Αφετέρου όμως, το Κοινοβούλιο επικροτεί το ότι το Σχέδιο Συντάγματος αναγνωρίζει την αρχή 
της επικουρικότητας και διαπιστώνει ότι, στον τομέα της αλιείας, η επικείμενη συγκρότηση 
περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σύμφωνη προς αυτή τη 
σημαντική συνταγματική αρχή και ότι συνιστά ένα μεγάλο βήμα προς την επαναφορά μιας πιο 
τοπικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας. 

Πάντως, για πολλούς από εκείνους που ανήκουν στον αλιευτικό τομέα και που έχουν μετάσχει 
στη μακρά συζήτηση περί της εξέλιξης του Συντάγματος, το τελικό κείμενο υπήρξε πηγή 
μεγάλης απογοήτευσης, όπως μπορούμε να δούμε και στο σημείο 1.6 κατωτέρω (βλ. σημείο 1.6, 
η κριτική ορισμένων κοινοβουλευτικών επιτροπών σχετικά με το τρέχον κείμενο της 
Συνταγματικής Συνθήκης και /ή την μη επικύρωσή του). 
 
1.5. Μεταφορές και τουρισμός 
 
A) Μεταφορές 
 
Οι αλλαγές που η Συνταγματική Συνθήκη επιφέρει στον τομέα των μεταφορών είναι μικρές και 
δεν θα έχουν άμεση επίπτωση στο έργο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. 
 
B) Τουρισμός 
 
Το Σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης θα προσφέρει μια σαφή νομική βάση δυνάμει της οποίας 
θα μπορούσε η Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να καταρτίσει ένα πλαίσιο βοηθητικών 
δράσεων που θα επιτρέψουν να ενισχυθεί η ιδιαίτερη ταυτότητα του τουριστικού τομέα. 
 
Ένα τμήμα του Μέρους III του Σχεδίου Συνθήκης είναι πλέον αφιερωμένο ειδικά στον 
τουρισμό (Τμήμα 4 - άρθρο III-281). Ορίζει 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: 

                                                 
13 Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή αποφάσεις σχετικά με 

τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και σχετικά 
με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. 
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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.". 

 
Βασική καινοτομία είναι ότι η Ένωση θα μπορεί ρητώς να νομοθετεί στον τομέα του τουρισμού 
για να εκδίδει "ειδικά μέτρα για τη συμπλήρωση των δράσεων τις οποίες διεξάγουν τα κράτη 
μέλη προκειμένου να πραγματώσουν τους στόχους του παρόντος άρθρου",  χωρίς όμως τούτο 
να μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε "εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων των κρατών μελών."(άρθρο III-281 § 2). 
 
1.6. Η κριτική ορισμένων κοινοβουλευτικών επιτροπών σχετικά με το τρέχον κείμενο της 

Συνταγματικής Συνθήκης και/ή την μη επικύρωσή του 
 
A) Επιτροπή Γεωργίας 
 
Στον τομέα της γεωργικής πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγκάστηκε να αγωνιστεί 
επί μακρόν για να αποσπάσει τη συναπόφαση. Από το ξεκίνημα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, εδώ και μισό περίπου αιώνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κοινοβουλευτική του 
επιτροπή γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου συμμετείχαν στη διαδικασία με συμβουλευτική 
μόνον ιδιότητα. (Μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, πάντως, η συναπόφαση ισχύει στους 
τομείς του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων κα της προστασίας των καταναλωτών)  
 
Εάν η Συνταγματική Συνθήκη τεθεί σε ισχύ, όλες οι θεμελιώδεις αποφάσεις στον τομέα της 
γεωργικής πολιτικής θα υπόκεινται στη συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως, 
εάν η Συνθήκη δεν επικυρωθεί, το δημοκρατικό έλλειμμα θα παραμείνει.  
 
Ως προς τον καθορισμό των ποσοστώσεων, των τιμών και των ποσοτικών περιορισμών, το 
κείμενο της Συνταγματικής Συνθήκης αποτελεί οπισθοδρόμηση σε σχέση με την τρέχουσα 
κατάσταση. Όντως, στα ζητήματα αυτά, το Συμβούλιο θα αποφασίζει χωρίς τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
 
Ακόμη, οι στόχοι που είχαν τεθεί εδώ και πάνω από μισό αιώνα στην κοινή γεωργική πολιτική, 
υιοθετήθηκαν αυτούσιοι από το άρθρο III-227 § 1 του κειμένου14. Όμως, δεν απηχούν πλέον 
σήμερα τη γεωργική πολιτική, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από πολλές μεταρρυθμίσεις.  
 
Αναμφίβολα, ένας από τους κυριότερους λόγους που επηρέασαν την έλλειψη βούλησης για την 
τροποποίηση του γεωργικού κεφαλαίου της Συνθήκης, ήταν οι διαφωνίες που υπάρχουν εντός 
του Συμβουλίου και των άλλων οργάνων ως προς τη χάραξη μιας νέας ΚΓΠ.  
 

                                                 
14 Στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι: 
α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας αναπτύσσοντας την τεχνική πρόοδο και διασφαλίζοντας την 
ορθολογική ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής και την άριστη χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής, 
ιδίως του εργατικού δυναμικού, 
β) να εξασφαλίζει κατά τον τρόπο αυτόν δίκαιο βιοτικό επίπεδο στον αγροτικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση 
του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία, 
γ) να σταθεροποιεί τις αγορές, 
δ) να εγγυάται την ασφάλεια εφοδιασμού, 
ε) να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. 
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Οι εκτενείς διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-23 δεν είναι παρά ένα 
απλό δείγμα των προβλημάτων που θέτει στους πολιτικούς αρμοδίους ο αναπροσδιορισμός της 
ΚΓΠ. Επί πλέον, η τελική συμφωνία που εγκρίθηκε για το συγκεκριμένο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν τακτοποίησε ριζικά το θέμα της ΚΓΠ, αφήνοντας έτσι την πόρτα 
ανοικτή για μια μεγάλη συζήτηση εν όψει του 2008. Η συζήτηση αυτή θα αφορά το μερίδιο της 
ΚΓΠ στον κοινοτικό προϋπολογισμό, τη μελλοντική της χρηματοδότηση και την κατανομή των 
ενισχύσεων, όλα δε αυτά τα στοιχεία με τη σειρά τους συνδέονται με το τι θα γίνει με τη 
βρετανική επιστροφή χρημάτων. 
 
Όπως και να έχει, πέρα από τις οικονομικές συζητήσεις, τα κράτη θα υποχρεωθούν να λύσουν 
τα ζητήματα ουσίας που, σε ό,τι αφορά την ΚΓΠ, συνεχώς αναβάλλονται: μεταξύ άλλων, τις 
σχέσεις μεταξύ του γεωργικού και διατροφικού μοντέλου αφενός και του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου αφετέρου. Τη συμβατότητα αυτού του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού 
μοντέλου με τις πολυμερείς σχέσεις σε ένα περιβάλλον κυριαρχούμενο από την 
παγκοσμιοποίηση (εξωτερική νομιμότητα της ΚΓΠ). Τις σχέσεις μεταξύ της γεωργίας και των 
νέων απαιτήσεων των ευρωπαίων πολιτών (εσωτερική νομιμότητα). Την προστιθέμενη αξία 
μιας κοινής πολιτικής απέναντι σε μια ενδεχόμενη επανεθνικοποίηση. Το επιθυμητό 
δημοσιονομικό μερίδιο της ΚΓΠ στον κοινοτικό προϋπολογισμό, πράγμα που σε τελευταία 
ανάλυση ισοδυναμεί με απόφαση για την κατανομή του βάρους της ΚΓΠ μεταξύ 
φορολογουμένων και/ή καταναλωτών, καθώς και για τον καθορισμό κάποιων κριτηρίων 
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των δικαιούχων βάσει των αξιών της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας.  
 
B) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
Η μη επικύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης θα είχε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική της συνοχής. 
 
Όπως και να έχει, το περιθώριο ελιγμών του Κοινοβουλίου παραμένει πολύ μικρό στις 
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό περί της αποστολής, των 
βασικών στόχων και της οργάνωσης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, 
καθώς και σχετικά με τον Κανονισμό ίδρυσης του Ταμείου Συνοχής. Η Συνταγματική Συνθήκη 
προβλέπει ότι, μετά την υπογραφή της, οι πρώτες διατάξεις για τον Γενικό Κανονισμό της 
περιόδου 2007-2013 θα εκδοθούν ακόμη με τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης (ομοφωνία 
στο Συμβούλιο μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).  
 
Το Κοινοβούλιο είχε ήδη τονίσει ότι η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του 
γενικού κανονισμού δεν του επέτρεπε να συμμετέχει επαρκώς στις αποφάσεις που αφορούν τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, λόγω της μη δυνατότητας κατάθεσης τροπολογιών 
στην πρόταση της Επιτροπής ή στην κοινή θέση του Συμβουλίου, αντίθετα από ό,τι με τη 
διαδικασία της συναπόφασης. Τούτο φάνηκε στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο 
για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013, και ειδικότερα επ΄ευκαιρία του 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημιουργηθεί κοινοτικό αποθεματικό επιδόσεων 
για τις πιστώσεις που προορίζονται για την πολιτική της συνοχής και που παραμένουν 
αχρησιμοποίητες, αίτημα που προσέκρουσε στην αρχική άρνηση του Συμβουλίου.  
 
Η απουσία ρητής νομικής βάσης στις Συνθήκες σχετικά με την εδαφική συνοχή είναι λυπηρή. Η 
εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής, ως απαραίτητο και αναπόσπαστο συμπλήρωμα 
του στόχου της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, θα μπορούσε να αγνοηθεί από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών, ελλείψει ειδικής νομικής βάσης. Κι όμως, 
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στους Κοινοτικούς Στρατηγικούς Προσανατολισμούς για τη συνοχή 2007-2013 που υποβλήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εδαφική συνοχή είναι ένας βασικός πυλώνας και απαιτείται 
στο εξής η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
 
Τούτο ομοίως θέτει πρόβλημα για τα τελευταία άτυπα Συμβούλια των Υπουργών που είναι 
επιφορτισμένοι με την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική της συνοχής, συμβούλια στων 
οποίων την ημερήσια διάταξη κεντρική θέση είχε η εδαφική συνοχή, όπως τονίζεται στα 
συμπεράσματα της Προεδρίας του τελευταίου άτυπου Συμβουλίου Υπουργών της 20ής-21ης 
Μαΐου 2005 στο Λουξεμβούργο σχετικά με την εδαφική συνοχή.  
 
Γ) Επιτροπή Αλιείας 
 
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική εξελίχθηκε πολύ τα τελευταία είκοσι χρόνια και σήμερα είναι μια 
πλήρης τομεακή κοινοτική πολιτική με ειδικούς στόχους. Η Επιτροπή Αλιείας και το ίδιο το 
Κοινοβούλιο ως σύνολο, έχουν καταγγείλει το γεγονός ότι οι διαδοχικές Συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης που θεσπίζει ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη, δεν 
περιλαμβάνουν ένα τμήμα ή ένα σύνολο χωριστών διατάξεων ειδικά για την κοινή αλιευτική 
και υδατοκαλλιεργητική πολιτική. 
 
Η Επιτροπή Αλιείας συνεπώς απορρίπτει ειδικότερα την αντίληψη που διέπει το άρθρο III-
22515 του Συντάγματος, που συνεχίζει να υποβαθμίζει την Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
καθιστώντας την ένα απλό παράρτημα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αντί να την 
αναγνωρίζει ανοικτά ως έχουσα χωριστή ύπαρξη. 
 
Το Σύνταγμα δεν ορίζει τους ειδικούς στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ή τα μέσα 
υλοποίησής τους. Επομένως, κάποιοι από τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο III-227 και τα 
μέσα που το άρθρο III-228 προβλέπει για την υλοποίησή τους αφορούν αποκλειστικά την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική, έστω κι αν υποτίθεται ότι τα άρθρα αυτά ισχύουν για αμφότερες τη 
γεωργία και την αλιεία. 
 
Ομοίως, παραλείπονται οι μεγάλοι αλιευτικοί στόχοι. Το Σύνταγμα δεν κάνει μνεία στον 
κρίσιμο στόχο της μακρόχρονης εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων πόρων και των 
προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας μέσα σε ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης, ώστε με τον τρόπο 
αυτό να κατοχυρώνεται η δέουσα εξισορρόπηση όλων των κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών πτυχών. 
 
Ως προς τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας ούτε 
καν που παρατίθεται υπό την ιδιότητα κάποιου από τα ταμεία του άρθρου III-22116. Το 
Κοινοβούλιο ανέκαθεν επέμενε να αποτελέσει η δική του συγκατάθεση προϋπόθεση για την 

                                                 
15 Η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική. 
Ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και τα 
προϊόντα πρώτης μεταποίησης τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα προαναφερόμενα προϊόντα. Οι αναφορές στην 
κοινή γεωργική πολιτική ή τη γεωργία και η χρήση του όρου «γεωργικός» νοούνται ως συμπεριλαμβάνουσες την 
αλιεία, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εν λόγω τομέα. 

16 Τα κράτη μέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό, μεταξύ άλλων, να επιτύχουν 
τους στόχους του άρθρου ΙΙΙ-220. Η διαμόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης 
καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς συνδυάζονται με τους στόχους αυτούς και συμβάλλουν στην 
επίτευξή τους. Η Ένωση ενισχύει επίσης την επίτευξη των στόχων αυτών με τη δράση της μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα 
Προσανατολισμού, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υπαρχόντων χρηματοδοτικών μέσων. 
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έγκριση οποιασδήποτε διεθνούς αλιευτικής συμφωνίας. Το άρθρο III-32517 δείχνει να 
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και θα μπορούσε επομένως να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα 
προόδου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου στη σύναψη τέτοιων 
συμφωνιών. 
 
Προφανές συμπέρασμα όλων των ανωτέρω είναι ότι η αλιεία συμπεριελήφθη στο Σύνταγμα εκ 
των υστέρων και στην πράξη συχνά αγνοείται πλήρως. Τούτο είναι εξαιρετικά λυπηρό, 
ειδικότερα επειδή η αλιεία είναι πλέον μια πλήρης τομεακή κοινοτική πολιτική με ειδικούς 
στόχους. 
 

                                                 
17 συμφωνίες που καλύπτουν τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία ή η ειδική 

νομοθετική διαδικασία όταν απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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II. Οι τελευταίες εξελίξεις μετά τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και την 
Ολλανδία 
 
2.1. Σχέδιο Δ 
 
Μετά το γαλλικό και το ολλανδικό δημοψήφισμα για τη Συνθήκη που θεσπίζει ένα Σύνταγμα 
για την Ευρώπη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανήγγειλαν τον Ιούνιο 2005 μια περίοδο 
«περισυλλογής» («προβληματισμού») προκειμένου να οργανωθεί μια εκτενής συζήτηση σε 
κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε λοιπόν στις 13 Οκτωβρίου 2005 το 
Σχέδιο Δ (Δημοκρατία, Διάλογος και Δημόσια Συζήτηση). Το Σχέδιο Δ θέτει τις βάσεις ενός 
εκτενούς διαλόγου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. 
 
Το Σχέδιο Δ έχει προβλεφθεί σαν μια εκστρατεία συζήτησης, διαλόγου και ακρόασης. Είναι 
ένας τρόπος για να κινητοποιηθούν οι πολιτικές ιδέες με σκοπό να προκαλέσουν την αλλαγή. 
Διακηρυγμένος στόχος είναι η επίτευξη μιας νέας συναίνεσης ως προς τις πολιτικές που πρέπει 
να εφαρμοστούν για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.  
 
Αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, οι ευρωπαίοι πολίτες θέτουν δύσκολες 
ερωτήσεις ως προς την κατοχύρωση της εργασίας και των συντάξεων, ως προς την είσοδο 
μεταναστών και τα επίπεδα διαβίωσης. Η Ευρώπη οφείλει να ανανεωθεί, ώστε να αποτελέσει 
αναπόσπαστο μέρος της λύσης. Το Σχέδιο Δ αποσκοπεί έτσι στο να εμφυσήσει περισσότερη 
δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο να προωθήσει μια ευρεία δημόσια συζήτηση και στο 
να καταστήσει δυνατή μια νέα συναίνεση ως προς τη μελλοντική πορεία της ΕΕ.  
 
Ναι μεν οι συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την επικύρωση του Ευρωπαϊκού 
Συντάγματος επιβεβαίωσαν την προσήλωση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως 
έδειξαν επίσης το όλο και μεγαλύτερο συναίσθημα αποξένωσής τους από τη δημοκρατική 
διεργασία. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και να δράσουμε. Με αυτή την έννοια, το Σχέδιο Δ 
οφείλει να διευκρινίσει, να εμβαθύνει και να νομιμοποιήσει μια νέα συναίνεση σχετικά με την 
Ευρώπη, να απαντήσει στις επικρίσεις και να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων εκεί όπου οι 
προσδοκίες δεν εκπληρώθηκαν. 
 
Το Σχέδιο Δ δεν περιορίζεται στην περίοδο προβληματισμού. Είναι ένα εγχείρημα που θα 
πρέπει να διαρκέσει καθ΄όλη τη διάρκεια της εντολής της σημερινής Επιτροπής, ακόμη και 
μετά. Διότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα σημερινή κρίση μόνο με την επίτευξη μιας νέας 
συναίνεσης για το ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο θα πρέπει να έχει τις ρίζες του στις προσδοκίες 
των πολιτών. 
 
Σε τελευταία ανάλυση, το Σχέδιο Δ είναι μια προσπάθεια ακρόασης των προσδοκιών των 
πολιτών, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών 
της. Σκοπός της Επιτροπής είναι να προωθήσει τη συζήτηση και να επιτύχει την αναγνώριση 
της «προστιθέμενης αξίας» που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει. Για να υπάρξει μια 
δημοκρατική ανανέωση, πρέπει να έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες το δικαίωμα να κάνουν να 
ακουστεί η φωνή τους.  
 
Πρέπει λοιπόν να διαρθρωθούν οι σε εθνικό επίπεδο συζητήσεις κατά τρόπο που τα 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτές να μπορέσουν να επηρεάσουν άμεσα το πολιτικό 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Η προσπάθεια αυτή ακρόασης των πολιτών πρέπει να οδηγήσει στην εξαγωγή σαφών 
συμπερασμάτων που θα ληφθούν υπόψη όταν ολοκληρωθεί η περίοδος προβληματισμού (βλ. 
κατωτέρω σημείο 2.4 «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης»).  
 
Η εκκίνηση του 2ου μέρους του Σχεδίου Δ προβλέπεται για φέτος τον Οκτώβριο. 
 
Επ΄αυτού, να επισημάνουμε επίσης τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή 
επικοινωνιακή πολιτική, που δημοσιεύθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2006. Εγγραφόμενη στην 
προοπτική του Σχεδίου Δ, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει μια νέα 
επικοινωνιακή πολιτική, ώστε να ανοίξει ένας πιο άμεσος διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους πολίτες της. Σε αυτό τα πλαίσιο, τα ευρωπαϊκά όργανα εν γένει και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα, έχουν άμεσο ενδιαφέρον σε σχέση με τις δικές τους 
επικοινωνιακές και ενημερωτικές πολιτικές. 
 
2.2. Έκθεση Duff-Voggenhuber, "Η περίοδος προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το 

πλαίσιο για την αξιολόγηση της συζήτησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση" 
 
Σε αυτό το πλαίσιο και σε απάντηση στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 
2005 περί έναρξης μιας περιόδου διαλόγου και προβληματισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε στις 19 παρελθόντος Ιανουαρίου (με 385 ψήφους υπέρ, 125 κατά και 51 αποχές) την 
έκθεση των Andrew Duff και Johannes Voggenhuber. Οι ευρωβουλευτές θέλησαν έτσι να 
διασφαλίσουν ότι η νέα συζήτηση θα οδηγήσει σε χειροπιαστά αποτελέσματα και ζήτησαν να 
παραταθεί η περίοδος προβληματισμού. 
 
Οι δυο εισηγητές τόνισαν την ανάγκη συμμετοχής όλων των πολιτών στην ευρωπαϊκή 
οικοδόμηση και κατέκριναν το Συμβούλιο και την Επιτροπή, επειδή δεν όρισαν κάποιον σαφή 
στόχο για αυτή την περίοδο προβληματισμού. 
 
Επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή του ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν προσφέρει μια βιώσιμη 
βάση για τη συνέχιση της ενοποιητικής διεργασίας, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την βούλησή 
του να επιτύχει μια συνταγματική συμφωνία που θα ενισχύει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, 
τη διαφάνεια κα το κράτος δικαίου, που θα κατοχυρώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα προωθεί 
την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και θα βελτιώνει την ικανότητα της διευρυμένης Ένωσης να 
λειτουργεί αποτελεσματικά στο εσωτερικό και στη διεθνή σκηνή. Ζήτησε λοιπόν να καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος του Συντάγματος το έτος 2009. Οι 
ευρωβουλευτές προέβαλαν επίσης το επιχείρημα ότι καμία άλλη διεύρυνση μετά την ένταξη της 
Ρουμανίας και της Βουλγαρίας δεν θα μπορεί να γίνει χωρίς μια νέα συνταγματική βάση. 
 
Αφετέρου, οι ευρωβουλευτές επέκριναν τόσο τις προτάσεις που αποσκοπούσαν στη 
συγκρότηση ολιγάριθμων ομάδων κρατών μελών που θα ξεκινούσαν την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων αφήνοντας κατά μέρος τις άλλες χώρες, όσο και τις λύσεις που οδηγούν στο 
σχηματισμό συνασπισμών κρατών μελών έξω από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η Ολομέλεια κράτησε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για τη μοίρα του Συντάγματος: 
εγκατάλειψη του συνταγματικού σχεδίου, συνέχιση της επικύρωσης του τρέχοντος κειμένου 
χωρίς τροποποιήσεις, διευκρίνιση ή εμπλουτισμός του τρέχοντος κειμένου, αναδιάρθρωση και/ή 
τροποποίηση του κειμένου με σκοπό τη βελτίωσή του, πλήρης αναδιατύπωση. Η Ολομέλεια 
έκρινε ότι τυχόν διατήρηση του τρέχοντος κειμένου θα ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα της 
περιόδου προβληματισμού, όμως τούτο θα ήταν δυνατό μόνο υπό τον όρο να προβλεφθούν 
επίσης σημαντικά μέτρα που θα καθησυχάσουν και θα πείσουν την κοινή γνώμη. 
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Το Κοινοβούλιο πρότεινε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα περίοδος προβληματισμού για 
να επαναπροωθηθεί το συνταγματικό σχέδιο, στο πλαίσιο μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης 
σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ο ευρωπαϊκός αυτός διάλογος θα πρέπει να 
αποβλέπει στη διευκρίνιση, στην εμβάθυνση και στον εκδημοκρατισμό της συναίνεσης για το 
Σύνταγμα, καθώς και στην αντιμετώπιση των επικρίσεων και στην εξεύρεση λύσεων εκεί όπου 
οι προσδοκίες δεν είχαν εκπληρωθεί. Θα έχουμε έτσι «κοινοβουλευτικά φόρα» και «φόρα 
πολιτών».   
 
Οι ευρωβουλευτές πρότειναν να πραγματοποιηθεί ένα πρώτο διακοινοβουλευτικό φόρουμ  την 
άνοιξη του 2006, για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι βουλευτές, εθνικοί και ευρωπαίοι, με 
σκοπό την υποβολή λεπτομερών συστάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (βλ. κατωτέρω σημείο 
2.3 «Πρώτα αποτελέσματα της συνάντησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Εθνικών Κοινοβουλίων). 
 
Αυτό το πρώτο φόρουμ θα πρέπει να εστιασθεί σε περιορισμένο αριθμό βασικών θεμάτων, ήτοι: 
σκοπός της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο, μέλλον του ευρωπαϊκού 
οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, χρηματοδότηση της ΕΕ.  
 
Ταυτόχρονα, για μια ευρύτερη συμμετοχή, το Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να 
οργανώσουν πολλές δημόσιες συνεδριάσεις και συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με 
το μέλλον της Ευρώπης – «φόρα πολιτών» - σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με 
θέματα από κοινού συμπεφωνημένα με τη βοήθεια της Επιτροπής. Στις συζητήσεις αυτές θα 
πρέπει να συμμετέχουν τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών, η 
πανεπιστημιακή κοινότητα και τα μέσα ενημέρωσης. Το Κοινοβούλιο πρότεινε επίσης να 
δώσουν τα πολιτικά κόμματα μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση τόσο στις 
εσωτερικές συζητήσεις τους όσο και στις εκλογικές εκστρατείες τους. 
 
Το Κοινοβούλιο ζήτησε τέλος να διατυπωθούν τα συμπεράσματα της περιόδου 
προβληματισμού μέσα στο β΄ εξάμηνο του 2007, και σε εκείνη τη φάση να δοθεί σαφής 
απάντηση στο ερώτημα του πώς θα κάνουμε να προχωρήσει το Σύνταγμα.  
 
2.3.  Πρώτα αποτελέσματα της συνάντησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Εθνικών 

Κοινοβουλίων 
 
Στις 8 και 9 παρελθόντος Μαΐου, μια συνάντηση για «το μέλλον της Ευρώπης» μεταξύ 
ευρωβουλευτών και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων, στα κτίρια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εγκαινίασε την κοινοβουλευτική διάσταση αυτής της συζήτησης. Στο εν λόγω 
φόρουμ συμμετείχαν πάνω από 200 ευρωβουλευτές και βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων από 
τα 25 κράτη μέλη και από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, 
Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Οι συμμετέχοντες 
συζήτησαν στο πλαίσιο διαφόρων ομάδων εργασίας πάνω στα εξής θέματα : Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον κόσμο και τα σύνορα της ΕΕ, Παγκοσμιοποίηση και ευρωπαϊκό οικονομικό και 
κοινωνικό μοντέλο, Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη: ποιες προοπτικές ; Οι μελλοντικοί 
οικονομικοί πόροι της Ένωσης.  
 
Ήδη από τώρα προβλέπεται ο μόνιμος χαρακτήρας μιας από αυτές τις ομάδες : της ομάδας για 
τους οικονομικούς πόρους της ΕΕ. Η από κοινού συζήτηση είναι όντως απαραίτητη, διότι 
πρόκειται για έναν πολύ λεπτό τομέα που υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των 
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εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία επιθυμούν να ενσωματωθούν στη διεργασία αναλύσεων και 
αποφάσεων που θα ξεκινήσει το 2008.  
 
Ένα πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσμα που αναμένεται ότι θα επιτρέψει να ενισχυθεί ο έλεγχος 
εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια, ήδη επετεύχθη. Στην 
ομιλία του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso ανήγγειλε ότι στο εξής η Επιτροπή θα 
διαβιβάζει στα εθνικά κοινοβούλια όλες τις νομοθετικές της προτάσεις ταυτόχρονα με τη 
διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
Η μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών τάχθηκε λοιπόν υπέρ της διατήρησης του συνταγματικού 
σχεδίου και πολλοί από αυτούς τόνισαν σε ποιο βαθμό η απουσία της Συνταγματικής Συνθήκης 
είναι επιζήμια για τους πολίτες (ο Ισπανός κ. Carnero Gonzalez ειδικότερα μίλησε για "το 
κόστος του μη-Συντάγματος"). Κάποιοι βουλευτές όμως (Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία) 
έτειναν μάλλον προς την άποψη ότι "το Σύνταγμα πέθανε". 
 
Όλοι οι ομιλητές έκριναν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την επανεκκίνηση του συνταγματικού 
εγχειρήματος για να λάβουμε συγκεκριμένα και θαρραλέα μέτρα για την αναζωογόνηση της 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης, ώστε να αποδείξουμε στους πολίτες ότι οι κοινοτικές δράσεις είναι 
προς όφελος τους. Ταυτόχρονα όμως, πολλοί βουλευτές κατήγγειλαν την τάση αντικατάστασης 
της συνολικής Συνταγματικής Συνθήκης από περιορισμένες περιστασιακές ενέργειες, την τάση 
δηλαδή δρομολόγησης μιας «Ευρώπης των επί μέρους σχεδίων» σαν εναλλακτική λύση στο 
συνολικό συνταγματικό σχέδιο. 
 
Οι απόψεις διέφεραν ριζικά ως προς τις μελλοντικές διευρύνσεις. Για τους μεν, οι εντάξεις 
πρέπει να συνεχιστούν χωρίς διακοπή. Άλλοι (οι περισσότεροι) θεωρούν αναγκαία μια μακρά 
ανάπαυλα και καταγγέλλουν τον κίνδυνο αλλοίωσης του ευρωπαϊκού οράματος. Επίσης αρκετά 
διαφορετικές και ενίοτε συγκεχυμένες ήταν οι ιδέες ως προς το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.  
 
Πάντως, η συνάντηση απέφερε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε τις 
πολλές διαστάσεις απόψεων. Οι συναντήσεις αυτές θα αποκτήσουν στο εξής μόνιμο χαρακτήρα. 
Μια δεύτερη συνάντηση θα γίνει λοιπόν τον Δεκέμβριο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.  
 
2.4. Ανακοινώσεις της Επιτροπής για το «Μέλλον της Ευρώπης» 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 10 παρελθόντος Μαΐου δυο ανακοινώσεις για το «Μέλλον 
της Ευρώπης», τις οποίες θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου: 

- μια με τίτλο «Πρόγραμμα με βάση τα αιτήματα των πολιτών: επίτευξη αποτελεσμάτων για την 
Ευρώπη», όπου επαναλαμβάνει βασικά τη φιλοδοξία της για μια «Ευρώπη των αποτελεσμάτων» 
που θα ανταποκρίνεται με χειροπιαστό τρόπο στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις των πολιτών, 

- και μια με τίτλο «Η περίοδος προβληματισμού και το Σχέδιο Δ», όπου συνάγει τα πρώτα 
συμπεράσματα από τις εμπειρίες μετά την έναρξη του προβληματισμού τον Ιούνιο 2005 και την 
παρουσίαση του «Σχεδίου Δ» τον Οκτώβριο 2005. 
 
Αφετηρία της Επιτροπής είναι η διαπίστωση πως σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δεν 
υπάρχει προς το παρόν συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για να εξέλθουμε από την κρίση, και πως θα χρειαστεί επομένως πρόσθετος χρόνος 
μέχρις ότου μπορέσουμε να σκεφθούμε να τακτοποιήσουμε το συνταγματικό ζήτημα. Ακόμη κι 
αν η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στις αξίες, στις αρχές και στο περιεχόμενο του 
Συντάγματος, δεν επιθυμεί να παραλύσει ή και να παρεμποδίσει το συνταγματικό αδιέξοδο την 
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πολιτική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει μια διπλή 
προσέγγιση:  

- έγκριση και ταχεία εφαρμογή ενός «θετικού προγράμματος» που θα επιτρέπει να 
προσφέρουμε στους πολίτες μια «Ευρώπη των αποτελεσμάτων» αξιοποιώντας στο 
μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπάρχουσες Συνθήκες, 
- παράλληλη και σταδιακή συνέχιση της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ώστε 
να λυθεί το θεσμικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ει δυνατόν μέχρι το 2009.  

Το νέο «Πρόγραμμα με βάση τα αιτήματα των πολιτών για την Ευρώπη» που προτείνει η 
Επιτροπή περιέχει βασικά μια δωδεκάδα συγκεκριμένων προτάσεων που καλύπτουν τους 
παρακάτω ευρείς τομείς:  

 
A) Εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια ριζική αναθεώρηση της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, για να εντοπίσει σε ποια σημεία η ενιαία αγορά ακόμη δεν 
έχει ολοκληρωθεί, πράγμα που αποβαίνει σε βάρος των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβληθεί το 2007 μια έκθεση με τίτλο «Η ενιαία αγορά 
τον 21ο αιώνα», που θα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις.  

 
B) Αλληλεγγύη, ευκαιρίες και πρόσβαση για τους πολίτες. Η Επιτροπή θα 

αξιολογήσει τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή κοινωνία και θα 
ξεκινήσει ένα «Πρόγραμμα για την πρόσβαση στην αλληλεγγύη». Το πρόγραμμα αυτό (που θα 
θεμελιωθεί στα μέτρα που είχε προσδιορίσει το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Hampton 
Court τον Οκτώβριο 2005) θα έχει ως στόχο να προσθέσει μια κοινωνική διάσταση στην 
προβλεπόμενη για το 2007 αναθεώρηση της εσωτερικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή 
επιθυμεί να βελτιώσει επίσης την ενημέρωση των Ευρωπαίων σχετικά με τα δικαιώματα που 
έχουν ως πολίτες της ΕΕ.  

 
Γ) Ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη. Η Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη μέλη να 

μεταφερθούν η δικαστική και αστυνομική συνεργασία καθώς και η συνεργασία επί θεμάτων 
νόμιμης μετανάστευσης από τον τρίτο στον πρώτο πυλώνα. Η πρόταση θα θεμελιωθεί στο 
άρθρο 42 της Συνθήκης της Νίκαιας και θα αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σημερινές Συνθήκες, εν απουσία ενός Ευρωπαϊκού 
Συντάγματος. 

 
Δ) Διεύρυνση. Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή θα εντείνει τη συζήτηση για την 

«προστιθέμενη αξία» των διευρύνσεων (για να πείσει τους πολίτες) καθώς και για τον ακριβή 
προσδιορισμό της αφομοιωτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ένα από τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης). Θα παρουσιάσει εν συνεχεία μια νέα έκθεση για τη μελλοντική στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των διευρύνσεων, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου 2006. 

 
E) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Πεπεισμένη για την ισχυρότατη υποστήριξη των 

ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά έναν αποτελεσματικότερο και πιο ορατό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο ένα 
«στρατηγικό έγγραφο» με συγκεκριμένες ιδέες ως προς τη δυνατότητα ενίσχυσης των μέσων και 
του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, βάσει των 
σημερινών Συνθηκών. Η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικότερα τη δυνατότητα βελτίωσης της 
συνοχής και του συντονισμού των δικών της εξωτερικών δράσεων με εκείνες των άλλων 
ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών. 
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ΣΤ) Επικουρικότητα, "καλύτερη νομοθεσία", διαφάνεια. Η Επιτροπή θα διαβιβάζει 
στο εξής όλες τις νομοθετικές προτάσεις της και όλα τα ενημερωτικά σημειώματά της 
απευθείας στα κοινοβούλια των κρατών μελών και ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούν έτσι να παίρνουν θέση απέναντι σε αυτές τις προτάσεις από 
την αρχή της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Το φθινόπωρο θα υποβληθούν νέες προτάσεις 
για την πρωτοβουλία «Καλύτερη νομοθεσία». Όσο για τη διαφάνεια, η Επιτροπή προτίθεται να 
επισπεύσει τις εργασίες για την πρόσβαση στα έγγραφα. 

 
*       *       * 

 
Οι ευρωβουλευτές υποδέχθηκαν στις 16 παρελθόντος Μαΐου την κ. Margot Wallström, 
Επίτροπο αρμόδια για τις Διεθνείς Σχέσεις, που παρουσίασε τις δυο ανακοινώσεις της 
Επιτροπής που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της περιόδου προβληματισμού σχετικά με το μέλλον 
της Ευρώπης. Οι ευρωβουλευτές είναι μοιρασμένοι ως προς τις προτάσεις της Επιτροπής. 
Ορισμένοι στηρίζουν τη βούλησή της να φέρει πλησιέστερα την Ευρώπη στους πολίτες 
τονίζοντας τα χειροπιαστά αποτελέσματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Άλλοι, της καταλογίζουν 
περιορισμένη φιλοδοξία απέναντι στο Σύνταγμα. 

 
*       *       * 

 
Ένα σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για τις επόμενες φάσεις της περιόδου προβληματισμού 
κατατέθηκε από τον κ. Jo Leinen εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στις 
28 παρελθόντος Απριλίου και θα παρουσιασθεί στην ολομέλεια του Ιουνίου. Μεταξύ άλλων 
ζητεί να καλέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη Γαλλία και την Ολλανδία να εξετάσουν τον 
τρόπο για την επανάληψη της διαδικασίας του δημοψηφίσματος. Το ίδιο σχέδιο ψηφίσματος 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια εκτίμηση για το «κόστος του μη Συντάγματος». 
 

*       *       * 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου θα ασχοληθεί κυρίως με την αξιολόγηση 
της «περιόδου προβληματισμού» και με μια συζήτηση για το «Μέλλον της Ευρώπης». 
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Παράρτημα I: Η πορεία των επικυρώσεων 

 
Member 

State Procedure Date scheduled Previous European 
referendums 

Austria Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. 
Approval by Bundesrat 25 May 2005  1994: accession 

Belgium 

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  
Indicative referendum ruled 
out  

Approval by the Senate: 28 April 2005. 
Approval by the Chamber: 19 May 2005.  
Approval by the Brussels regional 
parliament: 17 June 2005. Approval by the 
German Community Parliament of 
Belgium: 20 June 2005.  
Approval by the Walloon regional 
Parliament: 29 June 2005.  
Approval by the French Community 
Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

NO 

Cyprus Parliamentary 
 Approval by the House on 30 June 2005  NO 

Czech 
Republic 

Referendum.  
But no final decision so far  

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  2003: accession 

Denmark Referendum  Referendum postponed (no new date has 
been set)  

1972: accession 
1986: Single European 
Act 
1992: Maastricht Treaty 
(twice)  
1998: Amsterdam Treaty 
2000: euro 

Estonia  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament on 9 May 2006 2003: accession 

Finland  
 Parliamentary 

Presentation by the Government of a report to 
the parliament on 25 November 2005. 
Ratification expected during the presidency 
of the Council in the second half of 2006. 

Consultative 
referendum: 
1994: accession 

France  Referendum Referendum 29 May 2005 negative (NO: 
54,68%; turn out: 69,34%) 

1972: enlargement EEC 
1992: Maastricht Treaty 

Germany  
 

Parliamentary  
( Bundestag and Bundesrat) 

Approval by Bundestag: 12 May 2005.  
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.  NO 

Greece  
 

Parliamentary 
But the Left parties submitted 
a joint proposal for a 
referendum 

Approval by Parliament: 19 April 2005 NO 

Hungary  
 Parliamentary Approval by Parliament: 20 December 2004  2003: accession 

Ireland  Parliamentary + 
Referendum 

Referendum postponed (no date has been 
set). 
A White paper has been presented to the 
parliament on 13 October 2005.  

1972: accession  
1987: Single European 
Act  
1992: Maastricht Treaty
1998: Amsterdam Treaty 
2001 and 2002: Nice 
Treaty 

Italy  
 

Parliamentary 
(Chamber and Senate) 

Approval by the Chamber on 25 January 
2005 and by the Senate on April 6th. 

Consultative 
referendum: 
1989: possible draft 
Constitution 

Latvia  
 

Parliamentary 
 Approval by the chamber on 2 June 2005  2003: accession 
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Lithuania  Parliamentary Approval by Parliament: 11 November 
2004 2003: accession 

Luxembourg Parliamentary (two votes) + 
consultative referendum 

Approval by the Chamber (first reading) 
on 28 June 2005. 
Positive Referendum on 10 July 2005: 
56,52% in favour, 43,48% against. 
Final approval by the Chamber on 25 
October 2005 (57 votes in favour, 1 
against). 

NO 

Malta  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 6 July 2005 2003: accession 

Netherlands  
Parliamentary (First and 
second Chambers)+ 
consultative referendum  

Referendum 1 June 2005 negative (NO: 
61,6%, turn out: 62,8%) NO 

Poland  No decision so far 
The Parliament failed on 5 July to vote on the 
ratification procedure. Ratification 
postponed (no date has been set).  

2003: accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date has been 
set)  NO 

Slovakia  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 11 May 2005  2003: accession 

Slovenia  Parliamentary Approval by Parliament: 1 February 2005:  2003: accession 

Spain  
Parliamentary (Congress 
and Senate) + consultative 
referendum 

Referendum 20 February 2005:  
76,7% in favour. 
Turnout: 42,3%.  
Approval of the Congress on 28 April.  
Approval of the Senate on 18 May 2005 

NO 

Sweden  
Parliamentary 
No referendum envisaged at 
this stage  

Ratification postponed (no date has been 
set). 

Consultative 
referendums:  
1994: accession  
2003: euro 

United 
Kingdom  

Parliamentary (House of 
Commons and House of 
Lords). + referendum 

Parliamentary ratification process 
suspended (suspension announced by UK 
government on 6 June 2005)  

1975: Continued 
membership of the EC 
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