
AL\897486EL.doc PE486.126v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

28.3.2012

Κυρία Doris Pack
Πρόεδρο
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για 
την περίοδο 2014-2020  (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Κυρία Πρόεδρε,

Με επιστολή της 5ης Μαρτίου 2012, ζητήσατε τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού, ως προς την καταλληλότητα της νομικής βάσης 
που επέλεξε η Επιτροπή για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στις 14 Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 352 τη 
ΣΛΕΕ. Στην επιστολή σας, θέσατε υπό αμφισβήτηση τη βάση αυτή αναφέροντας 
συγκεκριμένα το γεγονός ότι το σημερινό πρόγραμμα  «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-
2013) βασίζεται σε μια διττή νομική βάση, τα πρώην άρθρα 151 και 308 της Συνθήκης ΕΚ 
(τώρα άρθρα 167 και 352 ΣΛΕΕ) και εγκρίθηκε με τη διαδικασία συναπόφασης.

Ιστορικό

I. Η πρόταση

Η Επιτροπή προτείνει ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 
2014-2020 το οποίο συνιστά συνέχεια του υφιστάμενου στόχου της συνεισφοράς στην 
κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση προγράμματος. Σ' ό, τι αφορά το 
γενικό στόχο της πρότασης, το άρθρο 1, παράγραφος 2 ορίζει: "Στο πλαίσιο της ευρύτερης 



PE486.126v01-00 2/5 AL\897486EL.doc

EL

συμμετοχής των πολιτών, το πρόγραμμα θα συμβάλλει στον ακόλουθο γενικό στόχο: να 
ενισχύσει τη μνήμη και να βελτιώσει την ικανότητα των πολιτών για συμμετοχή στα κοινά σε 
επίπεδο Ένωσης". Το άρθρο 2 γίνεται πιο συγκεκριμένο: το πρόγραμμα θα έχει ως στόχους 
την "ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την ιστορία, την ταυτότητα και 
τον σκοπό της Ένωσης μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης" (άρθρο 2, παρ. 1 της πρότασης) και την "ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, μέσα από την 
ενίσχυση της κατανόησης από τους πολίτες της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της Ένωσης" 
(άρθρο 2, παρ. 2 της πρότασης).  Όπως ορίζει η αιτιολογική έκθεση της πρότασης, σκοπός 
είναι "η κινητοποίηση πολιτών σε τοπικό επίπεδο ώστε να συνδιαλέγονται για συγκεκριμένα 
ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος"1 Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει, "οι πολίτες θα 
συνειδητοποιήσουν ποια αποτελέσματα έχουν οι πολιτικές της Ένωσης στην καθημερινή ζωή 
τους".

Στα άρθρα 3, 4, 5 και λοιπά, η πρόταση ορίζει και καθορίζει το πώς πρόκειται να επιτευχθούν 
οι εν λόγω στόχοι: μέτρα, διάρθρωση του προγράμματος, συμμετοχή, συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς, υλοποίηση του προγράμματος, κλπ. 

ΙΙ. Οι υπό εξέταση νομικές βάσεις

1. Νομική βάση της πρότασης

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 352 ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 352

Εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται από τις Συνθήκες, η δράση της Ένωσης 
θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που τίθενται με τις Συνθήκες, 
χωρίς αυτές να προβλέπουν τις εξουσίες δράσης που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις. Όταν το Συμβούλιο θεσπίζει 
τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αποφαίνεται επίσης ομόφωνα 
προτάσει της Επιτροπής και μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

2. Προτεινόμενη τροποποίηση της νομικής βάσης
Στην αίτησή σας για γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της νομικής βάσης, 
αναφέρεσθε στο ενδεχόμενο προσθήκης του άρθρου 167 ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει τα ακόλουθα: 

"Άρθρο 167

1. Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών και σέβεται την 
εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική 
κληρονομιά.

2. Η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους στους ακόλουθους

                                               
1 COM(2011)0884, αιτιολογική έκθεση, σ. 2
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τομείς:
– βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών 
λαών,
– διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας,
– μη εμπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές,
– καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού 
τομέα.

3. [...]

4. [...]

5. Για να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου:
– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, 
θεσπίζουν δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρμονίζουν τις νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις των κρατών μελών, [...]"

ΙΙΙ. Ανάλυση 

1. Αρχές που καθιερώθηκαν από το Δικαστήριο
Όπως επισήμανε το Δικαστήριο, η επιλογή της νομικής βάσης είναι "συνταγματικής 
σπουδαιότητας"1 λόγω της αρχής της "δοτής αρμοδιότητας" που διέπει την Ένωση. Το 
Δικαστήριο δήλωσε ότι κατά κανόνα τα μέτρα πρέπει να βασίζονται μόνο σε μια βάση. Ένα 
μέτρο που έχει δυο σκοπούς, δυο στόχους ή δυο συνιστώσες, πρέπει να βασίζεται σε μια μόνο 
νομική βάση, η οποία θα καθορίζεται από την κυρίαρχη συνιστώσα του μέτρου2. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί διπλή νομική βάση "κατ' εξαίρεση, αν ένα μέτρο επιδιώκει συγχρόνως 
πολλούς στόχους ή έχει διάφορες συνιστώσες που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, χωρίς ο 
ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τον άλλο"3.

Το Δικαστήριο έχει ορίσει επίσης τα διάφορα κριτήρια που πρέπει να καθορίζουν την επιλογή 
της νομικής βάσης μιας δεδομένης υπόθεσης. Τα εν λόγω κριτήρια έχουν επανειλημμένα 
δηλωθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου και μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
– η επιλογή δεν είναι υποκειμενική· πρέπει να "βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες 
επιδεκτικούς προσφυγής στη δικαιοσύνη"4,
– ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς πρέπει να περιλαμβάνονται ο σκοπός και το 
περιεχόμενο του υπό εξέταση μέτρου5.

Όσον αφορά το άρθρο 352 ΣΛΕΕ ως νομική βάση, το Δικαστήριο υποστήριξε ότι 
οποιαδήποτε δράση σύμφωνα με το άρθρο 352 αιτιολογείται μόνο όταν καμία άλλη διάταξη 

                                               
1 Γνωμοδότηση αριθ. 2/00 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, Συλλογή 
2001, σελ. I-9713.
2 Υπόθεση C-42/97 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου Συλλογή 1999, σελ. Ι-869, σκέψεις 39 και 40.
3 Υπόθεση C-441/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. Ι-8887. σκέψη 47.
4 Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1987, σελ. 1439, σκέψη 5.
5 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1991, σελ. Ι-287, σκέψη 10· επίσης υπόθεση C-
411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. Ι-7585, σκέψη 45· και υπόθεση C-
166/07 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου Συλλογή 2009, σελ. Ι-7135, σκέψη 4.
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της Συνθήκης δεν παρέχει στην Ένωση την απαιτούμενη αρμοδιότητα 1. Η συγκεκριμένη 
νομική βάση που θα μπορούσε να είναι σχετική στην παρούσα περίπτωση είναι το άρθρο 167 
ΣΛΕΕ.

2. Στόχοι της πρότασης
Η πρόταση ακολουθεί δυο δέσμες στόχων: "Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια" και 
"Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά" (άρθρο 3, παρ. 1). Και οι δυο 
αυτές δέσμες είναι ίσης σημασίας και δεν υπάγεται καμιά στην άλλη.

α) «Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια»
Το άρθρο 167 ΣΛΕΕ, παρ. 2, αναφέρεται στη "βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του 
πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών", Ο στόχος της "μνήμης" εντός της 
πρότασης αναφέρεται στην ιστορία της Ένωσης και επομένως καλύπτεται από το άρθρο 167 
ΣΛΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η λέξη "πολιτισμός" δεν αναφέρεται με σαφή 
τρόπο στην πρόταση ή μεταξύ των στόχων της δεν οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα: δεν 
κρίνεται μια σαφής αναφορά στον "πολιτισμό" για να τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 167 
ΣΛΕΕ, καθώς αρκεί η αναφορά στην "ιστορία". 

β) «Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά»
Ο άλλος στόχος της πρότασης σχετικά με τη "συμμετοχή στα κοινά" έχει σχέση με την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Η Συνθήκη δεν περιέχει μια ειδική νομική βάση για μέτρα που 
αφορούν αυτό το θέμα. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να γίνει χρήση του άρθρου 352 ΣΛΕΕ. Για 
να αποτελέσει το άρθρο 352 ΣΛΕΕ την κατάλληλη νομική βάση, το υπό εξέταση μέτρο 
πρέπει να είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχους που ορίζονται στις Συνθήκες (βλ. το 
κείμενο του άρθρου 352, παρ. 1 ΣΛΕΕ ανωτέρω). Το άρθρο 9 ΣΕΕ ορίζει την ιθαγένεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συμπληρώνει την εθνική ιθαγένεια2. Το άρθρο 11, παρ. 1 ΣΕΕ 
απαιτεί από τα θεσμικά όργανα "να δίνουν στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις 
τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους 
τους τομείς δράσης της Ένωσης"  και έτσι προωθεί την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου 
πολίτη. Αυτός ο τελευταίος στόχος επιδιώκεται με τα μέτρα της πρότασης που αφορούν την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Ως εκ τούτου, το άρθρο 352 δείχνει να είναι η κατάλληλη νομική βάση 
γι' αυτή τη δέσμη μέτρων.

3. «Ευρώπη για τους πολίτες» 2007-2013
Η σύγκριση με το τρέχον πρόγραμμα - στο οποίο επίσης αναφέρεσθε στην αίτησή σας για 
γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση - επιβεβαιώνει αυτό το αποτέλεσμα: το τρέχον 
πρόγραμμα, αφενός, έχει σκοπό να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και αφετέρου, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών με βάση αναγνωρισμένες κοινές αξίες, ιστορία 
και πολιτισμό. Η πολιτιστική πτυχή καλύπτεται από το άρθρο 167 ΣΛΕΕ, ενώ για το στοιχείο 
της συμμετοχής στα κοινά, για το οποίο οι Συνθήκες δεν προβλέπουν ειδική νομική βάση,  

                                               
1 Υπόθεση 45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ. 1493, παρ. 13· Υπόθεση C-436/03, Κοινοβούλιο κατά 
Συμβουλίου, Συλλογή 2006, σελ. I -3733, παράγραφοι 36-46· Υπόθεση C-166/07, Κοινοβούλιο κατά 
Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. I -7135,  παρ. 40-41.
2 "Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι 
τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της. Πολίτης της Ένωσης 
είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν 
αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια."



AL\897486EL.doc 5/5 PE486.126v01-00

EL

πρέπει να γίνει χρήση του άρθρου 352 ΣΛΕΕ. Τοιουτοτρόπως, και τα δυο μαζί άρθρα 
συνιστούν την νομική βάση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» υπό την έκδοση 
του 2006. 

4. Διαδικαστικές πτυχές
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του άρθρου 352 ΣΛΕΕ σε 
συνδυασμό με άλλες διατάξεις Συνθηκών, πρέπει να συνδυάζονται και οι σχετικές 
διαδικαστικές απαιτήσεις. Μολονότι το Δικαστήριο γενικά έχει αποφανθεί για τις διπλές 
νομικές βάσεις ότι είναι αδύνατον χρησιμοποιηθούν εκεί όπου οι διαδικασίες που ορίζονται 
για κάθε νομική βάση είναι ασυμβίβαστες1, αυτό δεν αίρει το θέμα της συμβατότητας στο 
πλαίσιο του άρθρου 352 ΣΛΕΕ (δεδομένου ότι η χρήση του άρθρου 352 ΣΛΕΕ σημαίνει κατ' 
ανάγκη ότι δεν διατίθεται άλλη νομική βάση). Αντίθετα, το Δικαστήριο επιτρέπει το 
συνδυασμό της απαίτησης περί ομοφωνίας του άρθρου 352 ΣΛΕΕ με άλλες διαδικασίες, 
όπως η συνήθης νομοθετική διαδικασία2. Φαίνεται πως, στην παρούσα περίπτωση, θα 
εφαρμοσθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία με ομοφωνία.

5. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας
Η Νομική Υπηρεσία έχει δηλώσει, τόσο σε σημείωμα προς την επιτροπή σας με ημερομηνία 
21.2.2012 όσο και με σημείωμα με ημερομηνία 15.3.2012 που απεστάλησαν λόγω αίτησης 
προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για έκδοση γνωμοδότησης επί της νομικής βάσης, ότι 
τα άρθρα 167 και 352 ΣΛΕΕ πρέπει να είναι η νομική βάση της πρότασης.

IV. Συμπεράσματα και συστάσεις

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε το ως άνω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 27 
Μαρτίου 2012. Κατ' αυτή τη συνεδρίαση, αποφάσισε επίσης ομόφωνα3, να προτείνει τα 
άρθρα 167 και 352 ΣΛΕΕ ως κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση κανονισμού για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020.   

Με εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ("διοξείδιο του τιτανίου ") Συλλογή 1991 σελ. I-2867, σκέψεις 
17 - 25.
2 Υπόθεση C-166/07, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, σκέψη 69. Βλέπε π.χ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1232/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) (ΕΕ L346, 30.12.2010, 
σ. 1.) ο οποίος αναφέρει στην 6η αιτιολογική σκέψη του "τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και την απαίτηση 
για ομοφωνία στο Συμβούλιο, όπως ορίζει η πρώτη περίοδος του άρθρου 352 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
3 Κατά την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), 
Françoise Castex (αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco 
Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


