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1. Εισαγωγή

Το ζήτημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και των θεσμικών ζητημάτων που εγείρει δεν 
είναι τωρινό. Για παράδειγμα, στον Κοινωνικό Χάρτη που εγκρίθηκε το 1989 ασκήθηκε 
αρχικά βέτο από το ΗΒ και ο εν λόγω χάρτης συμπεριελήφθη ως πρωτόκολλο στη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ το 1992. Το 1997, το ΗΒ προσχώρησε επίσημα στη συμφωνία για την 
κοινωνική πολιτική, γεγονός που κατέστησε δυνατή τη συμπερίληψή της ως κοινωνικού 
κεφαλαίου στη Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997. Η Συνθήκη Σένγκεν αποτελεί ένα ακόμα 
παράδειγμα, διαφορετικής φύσεως: καθώς η Συνθήκη για την ΕΕ δεν παρείχε νομική βάση 
για τη δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων, ορισμένα κράτη μέλη 
ενέκριναν το 1985 μια διεθνή Συνθήκη για το θέμα αυτό. Η εν λόγω Συνθήκη ενσωματώθηκε 
στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ το 1999 (ως πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ).

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πάντοτε αγωνιζόταν για την 
επίτευξη σωστής ισορροπίας μεταξύ της ολοκλήρωσης, των διευρύνσεων και της αυξημένης 
ασυμμετρίας κατά την εφαρμογή των πολιτικών της. Το ενδεχόμενο ενισχυμένης 
συνεργασίας προβλέπεται στις Συνθήκες, ενώ διάφορες έννοιες έχουν χρησιμοποιηθεί  για να 
αποσαφηνιστούν τα διάφορα είδη ολοκλήρωσης: διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, ομόκεντροι 
κύκλοι, μεταβλητή γεωμετρία, Ευρώπη δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων, Ευρώπη à la carte και 
πολλές άλλες. 

Το ευρώ αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα πολιτικής που αναπτύχθηκε από ορισμένα κράτη 
μέλη εντός του πλαισίου της ΕΕ, και οι ειδικοί όροι της πολιτικής της ΟΝΕ απαιτούν την 
επανεξέταση του θέματος της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Τελευταία, το θέμα αυτό έχει 
γίνει επίκαιρο, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους. 

Πράγματι, η ζώνη του ευρώ είναι αδιαμφισβήτητα το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ένωση, ενώ οι θεσμικές εξελίξεις που συνεπάγεται είναι 
ύψιστης σημασίας. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης, παρακολουθήσαμε 
τη θέσπιση δύο διακυβερνητικών συνθηκών οι οποίες συνάφθηκαν μεταξύ ορισμένων 
κρατών μελών. Ως προς ορισμένες πτυχές τους, οι εν λόγω συνθήκες περιλαμβάνουν τόσο τα 
θεσμικά όργανα όσο και την κοινοτική μέθοδο. 

Η κατάσταση αυτή αποτελεί μια άνευ προηγουμένου θεσμική πρόκληση, η οποία απαιτεί 
περαιτέρω ανάλυση δεδομένης της σημασίας της καθώς και των επιπτώσεών της στη συνοχή, 
τη βιωσιμότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ένωσης. Η έκθεση πρωτοβουλίας με 
τίτλο «Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» στοχεύει στην αντιμετώπιση των τελευταίων εξελίξεων στη θεσμική 
δομή της Ένωσης, την εσωτερική της ισορροπία και τη δημοκρατική της νομιμοποίηση. 

Έχοντας προσδιορίσει και επισημάνει τα θεσμικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν 
από τις λύσεις που έχουν υιοθετηθεί και έχοντας εντοπίσει πιθανούς τρόπους για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων, βασικό ζήτημα θα αποτελέσει σε πρώτο στάδιο η 
πλήρης κινητοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ισχύουσες Συνθήκες και σε 
δεύτερο στάδιο η χάραξη μιας στρατηγικής προκειμένου να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της 
ζώνης του ευρώ, η αποτελεσματικότητα και η δημοκρατική νομιμοποίηση της διακυβέρνησής 
της, διατηρώντας παράλληλα τη συνεκτικότητα της Ένωσης στο μέλλον.
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Με άλλα λόγια, η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να δρομολογήσει μια ευρεία συζήτηση 
σχετικά με την κατάσταση της διακυβέρνησης «την περίοδο μετά το δημοσιονομικό 
σύμφωνο» και να αναπτύξει μια στρατηγική που θα ενσωματώσει μεσοπρόθεσμα την 
οικονομική διακυβέρνηση στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, θα βελτιώσει τη θεσμική δομή 
της Ένωσης και θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμοποίησή της διατηρώντας παράλληλα τη 
συνεκτικότητα και τον δυναμισμό του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

2. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: μια έννοια προς αποσαφήνιση

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της Ευρώπης 
πολλαπλών επιπέδων η οποία εστιάζει στη συνεργασία και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω 
των διαφόρων υφιστάμενων επιπέδων (εθνικό, περιφερειακό, ομοσπονδιακό, ευρωπαϊκό) 
ακολουθώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και από την κορυφή προς τη 
βάση.  Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση υπερβαίνει όλες τις προαναφερθείσες έννοιες καθώς 
πρόκειται για ένα πιο ολοκληρωμένο αλλά συνάμα περισσότερο διατομεακό φάσμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αντανακλά 
ένα είδος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές αλλά 
διαφορετικές ταχύτητες όσον αφορά τον ρυθμό ολοκλήρωσης, από μια ποικιλία αλλά και μια 
πολυπλοκότητα δομών και θεσμικών σχέσεων, από διαφορετικά είδη αρμοδιοτήτων και 
επιπέδων εξουσίας στρεφόμενα γύρω από έναν άξονα πολιτικής και από πολλαπλά κέντρα 
δημοκρατικού ελέγχου που ασκείται όσον αφορά τη νομιμοποίηση τόσο των διαδικασιών όσο 
και των αποτελεσμάτων. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται επίσης από την 
αλληλεπικάλυψη και την ασυμμετρία των διαφορετικών επιπέδων πολιτικής που μπορούν να 
διαδοθούν και να διευρυνθούν οριζοντίως. 

Η πολυεπίπεδη ολοκλήρωση έχει κερδίσει έδαφος τόσο στα κράτη μέλη που επιθυμούν και 
είναι σε θέση να προχωρήσουν όσο και στα κράτη μέλη που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην ενίσχυση της συνεργασίας σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Λαμβανομένου 
τούτου υπόψη, δύο κυρίαρχες απόψεις έχουν αρχίσει να επικρατούν στη συζήτηση για τον 
ορισμό και τις επιπτώσεις της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης: σύμφωνα με την πρώτη άποψη, 
η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αποτελεί απαραίτητο και αποτελεσματικό μέσο για τη συνέχιση 
και τη δυνατότητα υλοποίησης της διαδικασίας ολοκλήρωσης και συμβάλλει στον 
συντονισμό και τη διαχείριση της ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας. Για παράδειγμα, η 
δημιουργία της ζώνης του ευρώ αντικατοπτρίζει την κοινή βούληση συγκεκριμένου αριθμού 
κρατών μελών τα οποία συμφώνησαν να εκχωρήσουν εθνικές αρμοδιότητες καθώς έκριναν 
ότι το όφελος από τη συμμετοχή στην Ένωση αυτήν είναι μεγαλύτερο από το κόστος της μη 
συμμετοχής. 

Από την άλλη πλευρά, η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση μπορεί επίσης να οδηγήσει στη 
δημιουργία  παράλληλων θεσμικών δομών και κατακερματισμένης νομοθεσίας και να 
αποτελέσει παράγοντα διάλυσης. Μπορεί να μειώσει το επίπεδο διαφάνειας και 
δημοκρατικής λογοδοσίας, καθώς όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Συμβουλίου ECOFIN, αφήνοντας στα δημοκρατικώς εκλεγμένα 
θεσμικά όργανα μικρά περιθώρια ελιγμών. 

Εν ολίγοις, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μπορεί να οριστεί ως μια μέθοδος διακυβέρνησης 
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στο πλαίσιο της οποίας τα βασικά στοιχεία (θεσμοί, εξουσίες και έλεγχος νομιμοποίησης) 
είναι αλληλοεξαρτώμενα ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και ισορροπημένα. Η 
αβέβαιη κατάσταση στην οποία βρίσκεται επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί να 
εκλάβουμε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση τόσο ως ευκαιρία όσο και ως κίνδυνο και να 
εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο στο όνομα μιας Ευρώπης αποτελεσμάτων. 

3. Προτεραιότητά μας  η κινητοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ισχύουσες 
Συνθήκες 

Ο καθορισμός ενός χάρτη πορείας προς μια πραγματική ΟΝΕ, τόσο για όσα μπορούν να 
επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα όσο και για όσα επιδιώκονται μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να 
βασίζεται σε μια περισσότερο σφαιρική θεώρηση συνταγματικής φύσης. Η εν λόγω οπτική 
πρέπει να προσδιορίζει το συνταγματικό πλαίσιο και τα αίτια της κρίσης καθώς και τα 
θεσμικά διλήμματα που πρέπει να επιλυθούν για την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης για 
την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, από το 2010, η κρίση έχει 
συμβάλει στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης της ΕΕ και των κρατών μελών με νόμισμα το 
ευρώ. Ωστόσο, η οδός που έχει επιλεγεί έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής αναποτελεσματική, 
ενώ παράλληλα έχει συμβάλει στη διεύρυνση του δημοκρατικού ελλείμματος της Ένωσης. 

Το εν λόγω μοντέλο βασίζεται σε έναν συμβιβασμό μεταξύ, αφενός, ισχυρότερων και 
αυστηρότερων δημοσιονομικών κανόνων και, αφετέρου, της δημιουργίας ενός 
διακυβερνητικού μηχανισμού σταθερότητας, ο οποίος χρηματοδοτείται από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και βασίζεται σε αυστηρούς όρους. Όπως τόνισε ο Miguel Maduro, «το 
μοντέλο αυτό μιας Ένωσης με κανόνες που βασίζονται σε εθνικές δημοκρατίες δεν λειτουργεί 
κατά βάση αποτελεσματικά διότι δημιουργεί μια μη βιώσιμη αντίφαση μεταξύ της εθνικής 
διάστασης της πολιτικής και της ευρωπαϊκής διάστασης των πολιτικών που απαιτούνται για 
την αποτελεσματική διακυβέρνηση της ΟΝΕ». 

Στόχος της έκθεσης πρωτοβουλίας είναι ο σχεδιασμός ενός οράματος που θα βασίζεται σε 
σαφέστερο διαχωρισμό των ρόλων, των λειτουργιών και των πόρων μεταξύ των πολιτικών 
της ΕΕ που βασίζονται σε πόρους της ΕΕ και τελούν υπό τη διαχείριση των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ βάσει μιας δημοκρατικής διαδικασίας της ΕΕ, και των εθνικών πολιτικών, 
πόρων και δημοκρατιών. Ασφαλώς, αυτή η περισσότερο ομοσπονδιακή θεώρηση, ακόμα κι 
αν υπάρχουν περιορισμένοι πόροι και αρμοδιότητες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, απαιτεί τη 
στήριξη της διακυβέρνησης της ΟΝΕ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της ασυμμετρίας μεταξύ της ΟΝΕ και της ΕΕ καθώς και του 
προβλήματος των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών που προβλέπονται στις Συνθήκες. 

Εν προκειμένω, η προσέγγισή μας θα πρέπει να είναι σαφής: στόχος μας είναι η προστασία 
της ενότητας και της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και της κοινοτικής μεθόδου χάρη στα οποία έχουν υλοποιηθεί μεγάλα επιτεύγματα 
όσον αφορά την ολοκλήρωση της ΕΕ. Η δημιουργία μιας Ένωσης χωρίς ενότητα δεν συνιστά 
για εμάς επιλογή. 

Ως εκ τούτου, είμαστε της άποψης ότι, πρώτον, οι ισχύουσες Συνθήκες παρέχουν όλα τα 
απαραίτητα μέσα για τη χάραξη μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 
και επισημαίνουμε τις δυνατότητες που παρέχει το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ και η «ενισχυμένη 
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συνεργασία», αλλά θα μπορούσαμε επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί 
η «ρήτρα ευελιξίας» του άρθρου 352, σε συνδυασμό με το άρθρο 136 ή «ενισχυμένη 
συνεργασία». 

Δεύτερον, θεωρούμε ότι όχι μόνο θα ήταν δυνατή μια περισσότερο δεσμευτική οικονομική εκ 
των προτέρων συνεργασία βάσει των ισχυουσών Συνθηκών, αλλά και ότι θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί η ιδέα ενός «πολυεπίπεδου μηχανισμού με ίδιους πόρους και προϋπολογισμό» 
στο πλαίσιο των τρεχουσών διαδικασιών της ΕΕ.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι παραβλέπουμε την ανάγκη τροποποίησης των Συνθηκών ώστε 
να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση μιας ουσιαστικής ΟΝΕ. Εντούτοις, όχι τόσο για θεσμικούς 
όσο και για πολιτικούς λόγους, θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος για να καταστεί δυνατή η 
προοπτική τροποποίησης των Συνθηκών είναι να μην δρομολογηθεί η διαδικασία με ακριβώς 
αυτό το ζητούμενο. Αντιθέτως, για να ξεκινήσει η διαδικασία με την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της ΟΝΕ και να εξισορροπηθεί εκ νέου η πορεία προς αυτήν τη 
μεγαλύτερη ολοκλήρωση χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και κυρίως 
καθιστώντας αποτελεσματική την ευρύτερη θεσμική μεταρρύθμιση, πρέπει να 
εξασφαλίσουμε ότι οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα βασίζονται σε έναν ευρωπαϊκό 
πολιτικό χώρο όπου οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν όχι μόνο τον δικό τους βουλευτή 
του ΕΚ αλλά και τα μέλη της Επιτροπής, βάσει μιας πολιτικής συζήτησης που θα 
πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται και σε αυτήν την περίπτωση για ένα 
αναπόφευκτο βήμα ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη νομιμοποίηση για την ανάληψη 
περαιτέρω δράσης όσον αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Η εν λόγω προσέγγιση θα 
μπορούσε να συγκριθεί με τα μέτρα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της συνόδου της 
Μαδρίτης του 1989, στο πλαίσιο της οποίας προτάθηκε η υλοποίηση της ΟΝΕ σε τρία 
στάδια: ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, στενότερη οικονομική σύγκλιση και συμμετοχή 
όλων των κρατών στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ). Για κανένα από τα 
παραπάνω στάδια δεν απαιτείτο η τροποποίηση των Συνθηκών ή η πρόβλεψη νέων 
αρμοδιοτήτων βάσει των Συνθηκών. 

Απορρίπτουμε το επιχείρημα της εικαζόμενης έλλειψης νομιμοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής λόγω της υπάρχουσας ασυμμετρίας μεταξύ των κρατών που 
είναι μέλη της ζώνης του ευρώ και των κρατών που είναι μέλη της ΕΕ. Θεωρούμε ότι η 
ασυμμετρία αυτή προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες όχι μόνο ως προς τα διάφορα είδη 
νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αλλά και ως προς τις ειδικές 
διαδικασίες για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα και οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. 
Παραπέμπουμε στο άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, το οποίο σε συνδυασμό με το άρθρο 121 
παράγραφος 6 παρέχει τη δυνατότητα θέσπισης πολύ σημαντικής, δεσμευτικής και 
αποτελεσματικής νομοθεσίας για τις χώρες της ζώνης του ευρώ με καθοριστικές ψήφους των 
βουλευτών του ΕΚ που εκπροσωπούν χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Κανένας 
δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα του «εξάπτυχου».

Δεδομένου ότι το δημοκρατικό πολίτευμα θα παρουσιάζει πάντοτε ατέλειες, το πιο 
σημαντικό επιχείρημα είναι η διερεύνηση των προβλημάτων που δημιουργεί η εναλλακτική 
λύση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε βιώσιμη λύση την εναλλακτική της «ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπείας εθνικών κοινοβουλίων», για να παραθέσουμε τα λόγια του Jean-Claude Piris. 
Το εν λόγω όργανο δεν θα είχε καμία νομοθετική εξουσία, τα ψηφίσματά του δεν θα 
μπορούσαν να δημοσιευτούν στην «Επίσημη Εφημερίδα» και θα αποτελούσε απλώς ένα 
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φόρουμ συζήτησης. Μόνο με τη σύσταση ενός νέου μεγάλου θεσμικού οργάνου εφάμιλλου 
του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να επιτευχθεί αναλογική εκπροσώπηση τόσο σε πολιτικό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. 

Σε αυτό το στάδιο πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να εργαστούμε στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ισχύουσες Συνθήκες και να τις αξιοποιήσουμε δεόντως και 
σε εκτεταμένο βαθμό. Θεωρούμε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση της ενισχυμένης διακυβέρνησης και τασσόμαστε κατά οποιασδήποτε νέας 
διακυβερνητικής συνθήκης. Ασφαλώς, διακρίνουμε και τα προβλήματα, τις αντιφάσεις και τα 
διλήμματα αυτής της προσέγγισης, αυτής της ιδέας, η οποία πιθανότατα θα αποτελέσει τη 
βάση της έκθεσής μας.

Ως ένα περαιτέρω βήμα, η διαδικασία για περισσότερο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που θα 
περιλαμβάνει την τροποποίηση των Συνθηκών θα πρέπει να ξεκινήσει το νωρίτερο μετά τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου του 2014, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμα για μια ευρεία πολιτική συζήτηση σχετικά με το μέλλον της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πλήρης αξιοποίηση των διαδικασιών και της ευελιξίας των 
ισχυουσών Συνθηκών με στόχο την άμεση βελτίωση της διακυβέρνησης της ΟΝΕ στο 
πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός πραγματικού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου συνιστά 
προϋπόθεση για την οικοδόμηση της δημοκρατικής συναίνεσης υπέρ μίας ολοκληρωμένης 
και επιτυχούς τροποποίησης των Συνθηκών στο μέλλον.

Οι Συνθήκες προβλέπουν ήδη κατάλληλες διαδικασίες για την άσκηση πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, οι οποίες επιτρέπουν τη μετάβαση προς μια ουσιαστική ΟΝΕ χωρίς να 
υπονομεύεται η ακεραιότητα της έννομης και θεσμικής τάξης της ΕΕ, με την έγκριση 
διατάξεων στο πλαίσιο των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών που εφαρμόζονται 
ειδικά στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ καθώς και με την καθιέρωση 
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης.

Η Ένωση θα πρέπει να στοχεύει στην ένταξη της διακυβέρνησης της ΟΝΕ στο θεσμικό 
πλαίσιο της Ένωσης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της καθώς 
και για τη γεφύρωση του υφιστάμενου πολιτικού χάσματος μεταξύ εθνικής πολιτικής και 
ευρωπαϊκών πολιτικών. 

4. Τι μπορεί να επιτευχθεί βάσει των ισχυουσών Ευρωπαϊκών Συνθηκών ώστε να 
βελτιωθεί η διακυβέρνηση της ΕΕ;

4.1. Ενίσχυση της (δημοκρατικής) νομιμοποίησης των διαδικασιών

Σε περιόδους κρίσης κατά τις οποίες απαιτείται η λήψη αντιλαϊκών μέτρων, υπάρχει 
αυξημένη ανάγκη για εξασφάλιση μέσων νομιμοποίησης. Οι βασικές αρχές της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης, όπως η λογοδοσία και η εκπροσώπηση, πρέπει να ενισχυθούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι καίριας σημασίας το γεγονός ότι το εκτελεστικό 
όργανο (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) είναι ήδη υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 
εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης (άρθρα 10 και 14 της ΣΛΕΕ).  Η Επιτροπή, ως σώμα, 
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ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 17 παράγραφος 8 της ΣΕΕ). 

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής «λαμβάνοντας υπόψη τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (άρθρο 17 παράγραφος 7 της συνθήκης ΕΕ). Μετά 
τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το άρθρο 17 παράγραφος 7 
της ΣΕΕ και, εάν εφαρμοστεί ορθώς, θα μπορέσει να ενισχύσει τόσο την αρχή της 
λογοδοσίας όσο και της εκπροσώπησης και κατά τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλίσει αυξημένα 
μέσα νομιμοποίησης ώστε να αντιμετωπίσει η Ένωση τις προκλήσεις του μέλλοντος. Το 
συνταγματικό αυτό πλαίσιο αποκτά όλη του τη βαρύτητα στη δήλωση 11 σχετικά με το 
άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 7 της ΣΕΕ, η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη της 
διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.  

Σύμφωνα με τη εν λόγω δήλωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
έχουν από κοινού ευθύνη για την καλή διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, οι αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιούν, πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, τις αναγκαίες διαβουλεύσεις στο καταλληλότερο πλαίσιο. Οι διαβουλεύσεις θα 
έχουν ως αντικείμενο τα προσόντα των υποψηφίων για το αξίωμα του προέδρου της 
Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι λεπτομέρειες 
της διεξαγωγής των διαβουλεύσεων αυτών μπορούν να καθορίζονται, σε εύλογο χρόνο, με 
κοινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

4.2. Νομικές βάσεις που ενδεχομένως προσφέρονται για την εμβάθυνση της ΟΝΕ βάσει των 
ισχυουσών Συνθηκών

Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στον παρακάτω κατάλογο νομικών βάσεων για να κατανοήσουμε 
ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει μια πλούσια εργαλειοθήκη για την εμβάθυνση της 
οικονομικής και νομισματικής ολοκλήρωσης. 

- Το άρθρο 53 της ΣΛΕΕ αποτελεί νομική βάση που μπορεί να εφαρμοστεί στην έκδοση 
οδηγιών – κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία – σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης. 
Το άρθρο 62 καθιστά εφαρμόσιμες τις διατάξεις της σχετικά με την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών. Αμφότερες οι νομικές βάσεις θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν μελλοντικά για την 
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής αλληλεξάρτησης με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των 
τεράστιων δυνατοτήτων που κρύβει η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου από άποψη ΑΕγχΠ.

- Το άρθρο114 της ΣΛΕΕ αποτελεί νομική βάση που εξυπηρετεί τη θέσπιση μέτρων –και 
πάλι κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία– για την εναρμόνιση των δικαίων σχετικά με την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

- Το άρθρο 125 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο να προσδιορίζει –κατόπιν 
διαβούλευσης με το ΕΚ– τους ορισμούς για την εφαρμογή των απαγορεύσεων σχετικά με τις 
υπεραναλήψεις και την προνομιακή πρόσβαση που προβλέπονται στα άρθρα 123 και 124. Η 
εν λόγω νομική βάση έχει ήδη χρησιμεύσει για την έκδοση δύο κανονισμών1.

                                               
1 Κανονισμοί αριθ. 3603/93 και αριθ. 3604/93 του Συμβουλίου.
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- Το άρθρο 126 παράγραφος 14 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων και 
ορισμών για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 12 σχετικά με τη διαδικασία του 
υπερβολικού ελλείμματος. Η ίδια διάταξη προβλέπει μια απλουστευμένη διαδικασία για την 
τροποποίηση του πρωτοκόλλου. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται προηγούμενη 
διαβούλευση με το ΕΚ1.

- Το άρθρο 127 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ αποτελεί τη νομική βάση της πρότασης της 
Επιτροπής σχετικά με κανονισμό για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ όσον 
αφορά τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
καθώς και του κανονισμού αριθ. 1096/2010 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ 
όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Απαιτείται 
προηγούμενη διαβούλευση με το ΕΚ και την ΕΚΤ.

- Το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη θέσπιση μέτρων για τα κράτη μέλη με νόμισμα το 
ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής τους 
πειθαρχίας και να χαράσσονται, ως προς τα εν λόγω κράτη, οι προσανατολισμοί οικονομικής 
πολιτικής. Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με εκείνα που θεσπίζονται για 
ολόκληρη την Ένωση. Εντούτοις, το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει μόνο τη θέσπιση μέτρων 
βάσει των άρθρων 121 και 126. Αν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ επιθυμούν να 
θεσπίσουν ειδικά μέτρα που θα στηρίζονται σε άλλες βάσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
την ενισχυμένη συνεργασία. 

- Το άρθρο 138 της ΣΛΕΕ εξυπηρετεί τη διασφάλιση της θέσης του ευρώ στο διεθνές 
νομισματικό σύστημα. Ωστόσο, δεν προβλέπεται η συμμετοχή του ΕΚ και μόνο τα μέλη του 
Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ επιτρέπεται να συμμετέχουν 
στην ψηφοφορία.

- Το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ αναφέρεται στους στόχους ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 174, και προβλέπει την 
ανάληψη δράσης μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων. 

- Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί 
ευρέως σε διάφορα ιστορικά στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και όχι απαραίτητα ως 
ρήτρα σιωπηρών εξουσιών, εξακολουθεί να προσφέρεται ως γενική νομική βάση. Για 
παράδειγμα, η ρήτρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
Υπουργείου Οικονομικών.

4.3. Τρόποι για τη δημιουργία πρόσθετης δημοσιονομικής ικανότητας βάσει των ισχυουσών 
Συνθηκών2

Οι εκθέσεις της 26ης Ιουνίου 2012 και της 12ης Οκτωβρίου 2012 του Προέδρου του 
                                               
1 Αυτή ήταν η νομική βάση ενός από τους κανονισμούς του «εξάπτυχου»: Κανονισμός αριθ. 1177/2011 του 
Συμβουλίου.
2 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications (Η πρόσθετη δημοσιονομική 
ικανότητα και οι θεσμικές της επιπτώσεις), Θεματικό Τμήμα Γ του ΕΚ, Νοέμβριος 2012.
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρονται αμφότερες στην πρόσθετη δημοσιονομική ικανότητα 
και «εν τέλει στη δημιουργία, σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, ενός δημοσιονομικού φορέα, όπως 
ένα Υπουργείο Οικονομικών». Η εν λόγω δημοσιονομική ικανότητα «θα αποτελέσει 
στήριγμα για νέες δημοσιονομικές λειτουργίες οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΠΔΠ». 
Παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε παρόμοια απόφαση δεν θα πρέπει κατ’ αρχήν να 
προηγείται της τελικής απόφασης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 
2014-20, θα μπορούσαν να εξευρεθούν τρεις τρόποι για τη δημιουργία της εν λόγω 
ικανότητας βάσει του τρέχοντος νομικού πλαισίου της Ένωσης. 

Πρώτον, μέσω της χρήσης της κοινοτικής μεθόδου, η πρόσθετη δημοσιονομική ικανότητα θα 
μπορούσε να εξασφαλιστεί μέσω της δημιουργίας ενός νέου ίδιου πόρου που θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται από συνεισφορές των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και ενός νέου 
κονδυλίου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών της δημοσιονομικής 
ικανότητας. Ωστόσο, η σύλληψη αυτή θα προϋπέθετε την ενσωμάτωση της δημοσιονομικής 
ικανότητας στο ΠΔΠ, δεδομένου ότι το άρθρο 312 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι ο 
ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης καταρτίζεται τηρουμένου του ΠΔΠ.

Δεύτερον, ο κεντρικός προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ θα μπορούσε επίσης να 
προέρχεται από ταμείο εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ και να εκτελείται από την 
Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μοντέλο για 
τον τρόπο αυτόν. Ο τρίτος τρόπος θα συνεπαγόταν τη δημιουργία ενός ταμείου εκτός του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που θα υλοποιούνταν από μια νέα, χωριστή υπηρεσία. Το εν λόγω 
ταμείο θα μπορούσε να δημιουργηθεί είτε (α) βάσει του άρθρου 352 της ΣΛΕΕ και στο 
πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ είτε (β) 
βάσει μιας διεθνούς συνθήκης. 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι κάθε εξαίρεση που περιορίζει τις δημοσιονομικές εξουσίες ιδίως του 
ΕΚ (και του Συμβουλίου) θα πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά βάσει των ισχυουσών 
Συνθηκών, διότι ο σκοπός του άρθρου 310 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ είναι η προστασία των 
δημοσιονομικών εξουσιών των δύο αυτών θεσμικών οργάνων, καθώς το ΕΚ εκπροσωπεί τους 
πολίτες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η αποσύνδεση της δημοσιονομικής ικανότητας από το 
ΠΔΠ (όπως υπονοείται στην ενδιάμεση έκθεση) θα είχε σοβαρές θεσμικές επιπτώσεις. Αν η 
βασική πράξη δεν προβλέπει εποπτικό ρόλο για το ΕΚ, τότε πρόκειται για παραβίαση της 
δημοσιονομικής κυριαρχίας του ΕΚ, όπως αυτή προστατεύεται από το άρθρο 310 της ΣΛΕΕ. 
Ωστόσο, εάν αποδιδόταν τέτοιος ρόλος στο ΕΚ, τότε θα έπρεπε να τον επιτελεί (βάσει των 
άρθρων 10 και 14 της Ένωσης) ως εκπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης και όχι ως 
εκπρόσωπος συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών που τυγχάνει να είναι υπήκοοι των κρατών 
μελών της ζώνης του ευρώ. Το συμπέρασμα είναι ότι η διατήρηση της δημοσιονομικής 
κυριαρχίας του ΕΚ συνεπάγεται τη διατήρηση του ίδιου δημοκρατικού ελέγχου που ασκείται 
από όλους τους βουλευτές του ΕΚ, μέσω των αναγκαίων εσωτερικών ρυθμίσεων εντός του 
ΕΚ,  για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων της Ένωσης.

4.4. Ενσωμάτωση του δημοσιονομικού συμφώνου στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ

Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (δημοσιονομικό σύμφωνο) ισχύει για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που 
έχουν νόμισμα το ευρώ. Ισχύει επίσης για τα συμβαλλόμενα μέρη για τα οποία ισχύει 
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παρέκκλιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 139 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ή εξαίρεση, όπως 
αναφέρεται στο πρωτόκολλο (αριθ. 16) σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη 
Δανία και το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν 
κυρώσει την εν λόγω Συνθήκη, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης με την 
οποία καταργείται η εν λόγω παρέκκλιση ή εξαίρεση, εκτός εάν το οικείο συμβαλλόμενο 
μέρος δηλώσει σε προηγούμενη ημερομηνία την πρόθεσή του να δεσμευτεί από όλες τις 
διατάξεις των Τίτλων III και IV της Συνθήκης ή μέρος αυτών.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των συμβαλλομένων μερών, μπορούν να 
προσχωρήσουν στη Συνθήκη. Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Συνθήκης, εντός πέντε ετών, κατ’ 
ανώτατο όριο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, βάσει εκτίμησης της κτηθείσας κατά 
την εφαρμογή της εμπειρίας, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη 
ΣΛΕΕ, με στόχο την ενσωμάτωση των ουσιαστικών διατάξεων της Συνθήκης στο νομικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.5. Ανάληψη δράσης με γνώμονα τα συμπεράσματα της έκθεσης Thyssen

Στις 20 Νοεμβρίου 2012, η σύνοδος της ολομέλειας ενέκρινε την έκθεση Thyssen1, η οποία 
αποτελεί την επίσημη θέση του ΕΚ όσον αφορά τη δημιουργία μιας «ουσιαστικής 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης». Διερευνώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι 
ισχύουσες Συνθήκες για τη βελτίωση της διακυβέρνησης εντός της ΕΕ, μπορούμε να 
αντλήσουμε πολύτιμες ιδέες από τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης, ιδίως όσον αφορά 
τους ακόλουθους τομείς. 

 Το άρθρο 121 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές 
τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος και να τις συντονίζουν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου· τα κράτη μέλη που επιθυμούν αλληλεγγύη θα πρέπει να υποχρεώνονται να 
επωμιστούν την ευθύνη για την τήρηση όλων των δεσμεύσεών τους στον δημοσιονομικό 
τομέα καθώς και των συστάσεων που έχουν εκδοθεί για τη χώρα τους και των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σύμφωνα με 
τις ισχύουσες Συνθήκες, ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
των κρατών μελών που έχουν νόμισμα το ευρώ θα μπορούσαν να καταστούν δεσμευτικά 
και να υπόκεινται στον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του 
άρθρου 136 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 6. Ωστόσο, από 
συνταγματική άποψη, το μέτρο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί μόνο εάν ενισχύει σημαντικά 
τον ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λεπτομερή εφαρμογή των άρθρων 121 
παράγραφος 3 και 121 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και προκειμένου να συμπληρωθεί και να 
εφαρμοστεί η διαδικασία πολυμερούς εποπτείας με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει 
του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ.

 Οι πτυχές της διακυβέρνησης της ΟΝΕ που αφορούν τις πολιτικές για την απασχόληση 
και τις κοινωνικές πολιτικές θα μπορούσαν να ενισχυθούν μέσω των άρθρων 9, 151 και 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση» (P7_TA-PROV(2012)0430).
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153 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

 Οι Συνθήκες προσφέρουν πολλές μεταβατικές ρήτρες που θα μπορούσαν να 
ενεργοποιηθούν: το άρθρο 48 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) προβλέπει ειδική διαδικασία για την έκδοση πράξης για την οποία η ΣΛΕΕ απαιτεί 
ειδική νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και το 
άρθρο 333 της ΣΛΕΕ περιέχει επίσης διατάξεις που καθιστούν δυνατή τη χρήση της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας.

  Η λειτουργική ανεξαρτησία της ΕΚΤ βάσει της Συνθήκης στον τομέα της νομισματικής 
πολιτικής παραμένει ακρογωνιαίος λίθος για την αξιοπιστία της ΟΝΕ και του ενιαίου 
νομίσματος· ο ΕΜΣ θα πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι σε θέση να 
χρηματοδοτεί άμεσα τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

 Η νομιμοποίηση, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα 
πρέπει να βελτιωθούν. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να κινητοποιηθεί πλήρως 
ώστε να διασφαλιστεί ότι το Εξάμηνο υπόκειται, σε όλα τα στάδια, σε πλήρη 
δημοκρατικό έλεγχο.

 Πρέπει να καθιερωθεί ο δημοκρατικός κοινοβουλευτικός έλεγχος στις δραστηριότητες 
τραπεζικής εποπτείας και για τον λόγο αυτόν το να καταστεί ο ενιαίος εποπτικός 
μηχανισμός λειτουργικός αποτελεί το πρώτο και πιο επείγον καθήκον για την υλοποίηση 
της τραπεζικής ένωσης.

 Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση, ει δυνατόν παράλληλα με την έναρξη ισχύος του ενιαίου εποπτικού 
μηχανισμού, για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των τραπεζών που αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες και την εξυγίανση των μη βιώσιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 Μια «ουσιαστική ΟΝΕ» δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα σύστημα κανόνων, αλλά 
απαιτεί αυξημένη δημοσιονομική ικανότητα αποκλειστικά με βάση ειδικούς ιδίους 
πόρους (συμπεριλαμβανομένου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών), οι 
οποίοι θα πρέπει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, να στηρίζουν την ανάπτυξη 
και την κοινωνική συνοχή αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες, τις διαρθρωτικές 
αποκλίσεις και τις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη 
νομισματική ένωση, χωρίς να υπονομεύονται οι παραδοσιακές λειτουργίες της όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών (άρθρο 311, σύμφωνα με το οποίο 
απαιτείται οιονεί συνταγματική διαδικασία). Είναι επίσης δυνατή η αύξηση της 
δημοσιονομικής ικανότητας μέσω ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο της οποίας θα 
θεσπιστεί ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος θα μπορούσε να 
αυξήσει τον προϋπολογισμό του ΕΜΣ. Η ιδέα για έναν προϋπολογισμό της ζώνης του 
ευρώ θα μπορούσε να εγείρει θέματα ως προς την τήρηση της αρχής της ενότητας και της 
καθολικότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ1.

 Οι δυνατότητες που παρέχει το πρωτόκολλο αριθ. 1 για τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών κοινοβουλίων και του ΕΚ θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω με στόχο 

                                               
1 Βλ. σημείο 4.3 ανωτέρω.
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την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο, με την εν λόγω 
συνεργασία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργείται ένα νέο μικτό κοινοβουλευτικό 
όργανο, το οποίο δεν θα ήταν ούτε αποτελεσματικό ούτε νόμιμο από δημοκρατική και 
συνταγματική άποψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως κοινοβουλευτικό σώμα σε 
ενωσιακό επίπεδο, είναι πλήρως νομιμοποιημένο για την άσκηση ενισχυμένης και 
δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· κατά 
συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κοινοβούλιο της ΟΝΕ.

 Η ενσωμάτωση του ΕΜΣ στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ μέσω της ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 
352 της ΣΛΕΕ) σε συνδυασμό με το αναθεωρημένο άρθρο 136 της ΣΛΕΕ θα μπορούσε 
να αποτελέσει πιθανή λύση ακόμα κι αν δημιουργεί διάφορα νομικά προβλήματα.

 Στο πλαίσιο μιας ολοένα στενότερης οικονομικής, φορολογικής και δημοσιονομικής 
Ένωσης, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τον συντονισμό των 
φορολογικών συστημάτων και την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, ο οποίος αντιβαίνει σαφώς στη λογική της 
εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να εφαρμόζεται συχνότερα η ενισχυμένη συνεργασία στο 
πεδίο της φορολογίας (όπως για τη θέσπιση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας 
εταιρειών ή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών) καθώς τα 
εναρμονισμένα πλαίσια φορολογίας θα ενισχύσουν την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής 
πολιτικής.

 Ο ΕΜΣ πρέπει να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης βάσει της κοινοτικής μεθόδου 
και να καταστεί υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημαντικές αποφάσεις, όπως η 
χορήγηση χρηματοοικονομικής βοήθειας σε ένα κράτος μέλος και η σύναψη μνημονίων, 
πρέπει να υπόκεινται σε επαρκή έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

5. Ποια Ένωση επιθυμούμε για το μέλλον;

5.1. Αποφυγή εσφαλμένων διαχωρισμών

Σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης θα πρέπει να αποφευχθεί η 
παγίδα του διαχωρισμού των κρατών μελών σε δύο τεχνητές, αντίθετες κατηγορίες. Ο εν 
λόγω τεχνητός διαχωρισμός προκύπτει όταν τα κράτη μέλη χωρίζονται σε «μέλη» και «μη 
μέλη», για παράδειγμα σε εκείνα που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ σε μια δεδομένη στιγμή 
και σε εκείνα που δεν ανήκουν σε αυτήν. Μια ακόμα χειρότερη μορφή της εν λόγω 
διχοτόμησης εμφανίζεται όταν οι πολίτες της Ένωσης χωρίζονται σε εκείνους που είναι 
υπήκοοι ενός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και σε εκείνους που δεν είναι. 

Στην πραγματικότητα, οι υφιστάμενοι πολιτικοί, οικονομικοί και νομικοί διαχωρισμοί είναι 
πιο δυναμικοί, περίπλοκοι και λεπτοί. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, «η 
Ένωση εγκαθιδρύει οικονομική και νομισματική ένωση, της οποίας το νόμισμα είναι το 
ευρώ». Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το σύνολο της Ένωσης, διότι η υγεία των οικονομιών 
των μεμονωμένων κρατών μελών (και όχι μόνο της ζώνης του ευρώ) μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην αξία του ενιαίου νομίσματος, εξ ου και η ανάγκη να θεωρούνται οι 
οικονομικές πολιτικές όλων των κρατών μελών θέμα κοινού προβληματισμού και να 
συντονίζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, καθώς και η υποχρέωση όλων των κρατών 
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μελών να ασκούν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ1.

Το κεφάλαιο της Συνθήκης σχετικά με τα κράτη μέλη που το νόμισμά τους δεν είναι ακόμα 
το ευρώ και για τα οποία δεν ισχύει ρήτρα εξαίρεσης φέρει τον τίτλο «Μεταβατικές 
διατάξεις». Προβλέπει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη αποκαλούνται «κράτη μέλη για τα οποία 
ισχύει παρέκκλιση» μέχρι ότου το Συμβούλιο αποφασίσει ότι πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ (άρθρο 139 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ). Το ίδιο 
άρθρο προβλέπει έναν κλειστό κατάλογο διατάξεων της Συνθήκης που δεν ισχύουν στα εν 
λόγω κράτη μέλη. Σε αυτό το στάδιο, το οποίο θεωρείται μεταβατικό από το πρωτογενές 
δίκαιο, τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση οφείλουν να αντιμετωπίζουν τη 
συναλλαγματική τους πολιτική ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος2, δικαιούνται αμοιβαία 
συνδρομή σε περίπτωση δυσχερειών ή σοβαρής απειλής δυσχερειών3, και μπορούν να 
λαμβάνουν μέτρα διασφαλίσεως σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσεως του ισοζυγίου πληρωμών4. 
Πρέπει να καταρτίζεται ανά τακτά διαστήματα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχουν 
επιτελέσει τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους για την επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης5. Επιπλέον, το 
Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συγκροτείται ως τρίτο όργανο λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ 
εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη με παρέκκλιση6.

Επομένως, τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση υποχρεούνται βάσει του 
πρωτογενούς δικαίου να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες μέχρις ότου το Συμβούλιο 
θεωρήσει ότι η πρόοδός τους για την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την 
υιοθέτηση του ευρώ έχει επιτύχει τον σκοπό της. Από την άλλη, για τα κράτη μέλη για τα 
ισχύει ρήτρα εξαίρεσης η απόφαση για την υιοθέτηση του ευρώ εναπόκειται στα ίδια. Το 
πρωτόκολλο αριθ. 15, στο σημείο 1 ορίζει ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποχρεούται να 
υιοθετήσει το ευρώ, εκτός αν γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο σχετική πρόθεσή του». Το 
Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τις εξουσίες του στον τομέα της νομισματικής πολιτικής 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 16, η Δανία 
ευρίσκεται υπό καθεστώς εξαίρεσης, αποτέλεσμα της οποίας «είναι ότι όλα τα άρθρα και οι 
διατάξεις των Συνθηκών και του καταστατικού του ΕΣΚΤ που αφορούν παρεκκλίσεις 
ισχύουν έναντι της Δανίας». Η κατάργηση της εξαίρεσης τίθεται σε εφαρμογή μόνον εάν το 
ζητήσει η Δανία.

Υπό το πρίσμα των εν λόγω διατάξεων, μια καταλληλότερη υπόθεση εργασίας θα ήταν να 
αντιμετωπίζονται όλα τα κράτη μέλη ως τμήμα μιας κοινότητας κανόνων, στην οποία οι εν 
λόγω κανόνες διαφοροποιούνται στον τομέα της οικονομικής και της νομισματικής πολιτικής 
και στην οποία οι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους επίσης είναι, πιθανόν, 
διαφοροποιημένοι. Επίσης, θα μπορούσε κανείς να διαχωρίσει την κοινότητα σε ορισμένα 
επίπεδα με βάση το όργανο που είναι αρμόδιο να λαμβάνει την απόφαση σχετικά με την 
ένταξη σε μια σειρά διαφοροποιημένων κανόνων: σε περίπτωση κράτους μέλους με 

                                               
1 Βλ. άρθρα 120 και 121 της ΣΛΕΕ.
2 Άρθρο 142 της ΣΛΕΕ.
3 Άρθρο 143 ΣΛΕΕ· η εν λόγω αμοιβαία συνδρομή δεν ισχύει για τα κράτη μέλη που δεν έχουν νόμισμα το 
ευρώ.
4 Άρθρο 144 της ΣΛΕΕ.
5 Άρθρο 140 της ΣΛΕΕ.
6 Άρθρο 141 της ΣΛΕΕ.
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παρέκκλιση, το όργανο αυτό είναι το Συμβούλιο, ενώ σε περίπτωση κράτους μέλους με 
ρήτρα εξαίρεσης, η απόφαση λαμβάνεται από το ίδιο το κράτος μέλος. Επομένως, η 
συζήτηση, αντί να επικεντρώνεται σε «μέλη» και «μη μέλη», θα μπορούσε να εστιαστεί σε 
μια δυναμική κοινότητα πολυεπίπεδων κανόνων και πόρων.  

Θα πρέπει επίσης να αποφευχθεί ο καθορισμός ενός σαφούς και παγιωμένου θεωρητικού 
διαχωρισμού μεταξύ του status quo και του «πραγματικού ομοσπονδιακού πνεύματος». Το 
διακύβευμα της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης δεν είναι μια απότομη στροφή 
προς ένα πλήρες ομοσπονδιακό σύστημα αλλά το ζήτημα του πότε, πώς και με ποιο κόστος 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η υιοθέτηση ορισμένων επιπλέον ομοσπονδιακών πτυχών. 

5.2. Η πορεία για μια τροποποίηση της Συνθήκης

Η διακυβέρνηση της ΟΝΕ είναι καίριας σημασίας για τη γενικότερη ισορροπία όσον αφορά 
τους θεσμούς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μέλλον. Η ολοκλήρωση μιας 
ουσιαστικής ΟΝΕ εντός της Ένωσης θα απαιτήσει μεσοπρόθεσμα την πραγματοποίηση 
τροποποίησης της Συνθήκης. Η ομαλή λειτουργία της ζώνης του ευρώ προϋποθέτει ότι τα 
κράτη μέλη θα αποδεχτούν την εκχώρηση ορισμένων πτυχών της κυριαρχίας τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να κατανοήσουν ότι έχουν ήδη απολέσει μέρος της κυριαρχίας τους λόγω των 
υπερβολικών εθνικών χρεών τους και ότι ο μόνος τρόπος να την ανακτήσουν είναι να 
αποδεχτούν να εκχωρήσουν τουλάχιστον ένα μέρος της κυριαρχίας τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η κρίση δημόσιου χρέους κατέδειξε τα όρια του ισχυρισμού ότι «η ατίμωση ενός 
εθνικού νομίσματος μπορεί να είναι προτιμότερη από τον θάνατό του»1.

Όποτε μεταβιβάζονται ή ανατίθενται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή θεσπίζονται 
νέα όργανα της Ένωσης, πρέπει να διασφαλίζεται η σχετική νομιμοποίηση, ο δημοκρατικός 
έλεγχος από, και η υποχρέωση λογοδοσίας προς, το Κοινοβούλιο. Επομένως, μετά τις 
προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί διάσκεψη, ενώ οι σχετικές 
προετοιμασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση της Συνθήκης θα πρέπει πρωτίστως να προωθεί την 
περαιτέρω διαφοροποίηση των κανόνων που εφαρμόζονται σε θεσμικές και δημοσιονομικές 
διαδικασίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορούμε να επανέλθουμε στην υπόθεση εργασίας 
βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θεωρούνται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα πολυεπίπεδων 
κανόνων αλλά και πολυεπίπεδων πόρων. 

Μία άλλη σκέψη θα μπορούσε να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υπερβούμε το πρόβλημα της 
ομοφωνίας. Σε μια κοινότητα πολυεπίπεδων κανόνων που στηρίζονται σε πολυεπίπεδους 
πόρους θα πρέπει να είναι δυνατή η υπέρβαση του ζητήματος του δικαιώματος της 
αρνησικυρίας ώστε η διαδικασία της ολοκλήρωσης να προχωρά χωρίς να πρέπει τα κράτη 
μέλη που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν να έρθουν αντιμέτωπα με τη δύσκολη επιλογή της 
συμφωνίας ή αποχώρησης. Θα μπορούσαν να προκύψουν κι άλλα ζητήματα στο πλαίσιο των 
κάτωθι ερωτημάτων. Θα πρέπει η οικονομική πολιτική να καταστεί κοινή αρμοδιότητα υπό 
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 της ΣΛΕΕ; Αν τούτο συμβαίνει, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία; Θα πρέπει η ενισχυμένη 
συνεργασία να επεκταθεί ούτως ώστε να εκχωρηθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην 
                                               
1 C Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Το ευρώ έρχεται, η λίρα φεύγει) (Penguin, 1996) 87.
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Ένωση; 

Ο στρατηγικός μακροπρόθεσμος προσανατολισμός της ΕΕ μπορεί επίσης να επικεντρωθεί 
στα ακόλουθα ζητήματα και αρχές, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη τεθεί στο 
προαναφερθέν ψήφισμα της 20ής Νοεμβρίου 2012:

 Η ΟΝΕ δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μάλλον ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης και των κρατών μελών, ιδίως μιας ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης και 
ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης· η κοινωνική ενσωμάτωση και η αλληλεγγύη 
αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνολικά και δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν από οποιαδήποτε 
μελλοντική μεταρρύθμιση της Ένωσης.

 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ο διάλογος για την οικονομία θα πρέπει να θεωρηθούν 
τμήματα του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ και οποιαδήποτε τροποποίηση της Συνθήκης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προωθώντας την 
κοινοτική μέθοδο.

 Η υφιστάμενη διακυβερνητική δομή της ΟΝΕ αντικατοπτρίζει σοβαρή έλλειψη 
δημοκρατικής νομιμοποίησης· η σταθεροποίηση του κοινού νομίσματος είναι δυνατή 
μόνο εφόσον τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να μεταβιβάσουν προς το επίπεδο της Ένωσης 
αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσιονομικών πολιτικών· η διακυβερνητική μέθοδος έχει 
αγγίξει τα όριά της και δεν είναι κατάλληλη για τη δημοκρατική και αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων στον 21ο αιώνα. Η πολιτική ένωση αποτελεί εντέλει καθοριστικό 
παράγοντα για την αντιμετώπιση των κρίσεων, με ενθάρρυνση της αλληλεγγύης και για 
τη συνέχιση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

 Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να δεσμευτούν για τη διαδικασία προετοιμασίας των 
δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων των κυβερνήσεών τους προτού αυτά 
υποβληθούν στην ΕΕ· αυτή η ρητή ευθύνη θα μπορούσε να προστεθεί στις λειτουργίες 
των εθνικών κοινοβουλίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 της ΣΛΕΕ.

 Ο αυξανόμενος διαχωρισμός μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών χωρών εντός της 
Ένωσης δεν θα πρέπει να διαιωνιστεί· πρέπει να δημιουργηθεί ένα μόνιμο πλαίσιο, εντός 
του οποίου τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε δυσχερή θέση θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να βασίζονται στην παροχή αλληλέγγυας ενίσχυσης από άλλα κράτη μέλη.

 Η τροποποίηση των Συνθηκών η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να εξεταστεί από μια 
διάσκεψη θα ολοκληρώσει την οριοθέτηση μιας ουσιαστικής ΟΝΕ μέσω της ενίσχυσης 
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και μέσω 
της ισχυροποίησης όχι μόνο της δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης αλλά και της 
αλληλεγγύης, του ρόλου και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Επιτροπής καθώς και των 
προνομίων του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση θα πρέπει να αφορά 
επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η λογοδοσία της Επιτροπής (θέσπιση 
δικαιώματος επερώτησης, ατομική ευθύνη των Επιτρόπων ενώπιον του ΕΚ, κ.λπ.); 
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 Οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στις Συνθήκες δεν θα πρέπει να αποκλείσουν τις κατ’ 
επιλογήν συμμετοχές των κρατών μελών και θα πρέπει να διασφαλίζουν την ακεραιότητα 
της Ένωσης. 

6. Προκαταρκτικά συμπεράσματα

Δεδομένου ότι η απουσία πραγματικής πολιτικής εξουσίας υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της διακυβέρνησης της Ένωσης όσον αφορά το ευρώ 
και την ικανότητά της να ελέγχει τις χρηματοπιστωτικές αγορές αντί να ελέγχεται από αυτές, 
είναι προφανές ότι οποιοδήποτε αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης εξαρτάται από τη 
δημιουργία πολιτικής εξουσίας για την Ένωση και το ευρώ. Η εν λόγω πολιτική εξουσία θα 
πρέπει βασίζεται και να καθοδηγείται από την ανάγκη για δημοκρατική νομιμοποίηση και 
λογοδοσία βάσει κοινών συνταγματικών προτύπων τα οποία αποτελούν προαπαιτούμενο για 
την οικονομική αλληλεγγύη σχετικά με τον πλούτο που παράγεται από την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Η οικονομική αλληλεγγύη πρέπει να αποσυνδεθεί από τις οικονομικές 
μεταφορές μεταξύ κρατών μελών και θα πρέπει να είναι προϊόν του πλούτου που παράγει η 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να καθοδηγείται από τον στόχο της δίκαιης 
κατανομής των οφελών της ολοκλήρωσης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. 

Τέλος, αυτή η έκκληση για μεγαλύτερη πολιτική ολοκλήρωση δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζεται ως το πικρό χάπι που θα πρέπει να καταπιούμε για να διασώσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Υπό αυτήν την έννοια, είναι πιθανόν 
ότι η αποστολή μας δεν συνίσταται σε τίποτα λιγότερο από τον επανασχεδιασμό του 
ευρωπαϊκού οράματος το οποίο προέκυψε κάποτε από το πνεύμα «μιας γενιάς και των ηγετών 
της, οι προσωπικές εμπειρίες των οποίων τους είχαν διδάξει ότι η εναλλακτική στο 
ευρωπαϊκό όραμα ήταν ο ευρωπαϊκός εφιάλτης που είχαν μόλις βιώσει»1. Η νομιμoποίηση 
της πολιτικής Ένωσης δεν θα πρέπει να βασίζεται απλώς σε διαδικασίες και αποτελέσματα, 
αλλά και σε κάποιο ηθικό δίδαγμα, σε ένα συναρπαστικό όραμα για το μέλλον.

                                               
1 J Weiler: The Constitution of Europe (Το Σύνταγμα της Ευρώπης), Cambridge, University Press, 1999, σ. 8.


