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EL

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

Bρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

µε θέµα

«Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης»
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Στις 29 Σεπτεµβρίου 2004 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί
Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη
γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα

"Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης"

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, κατά τη διάρκεια της 411ης συνόδου
ολοµελείας της, της 15ης και 16ης Σεπτεµβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή όρισε τον κ. MALOSSE γενικό εισηγητή. Κατά την 412η σύνοδο ολοµελείας της, της 27ης

και 28ης Οκτωβρίου 2004 (συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου 2004), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 166 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά και
6 αποχές.

*

*          *

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Στη γνωµοδότησή της, της 24ης Σεπτεµβρίου 20031, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή είχε υποστηρίξει το Σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης και είχε επισηµάνει ότι,
έπειτα από τη σύναψη της προσδοκώµενης συµφωνίας µεταξύ των κρατών µελών, το βασικό
ζητούµενο θα είναι πλέον να τύχει η εν λόγω συµφωνία της αποδοχής των πολιτών και της κοινωνίας
των πολιτών των κρατών µελών της Ένωσης.

1.2 Φθάσαµε σε αυτό το στάδιο σε µια χρονική στιγµή κατά την οποία οι συζητήσεις
σχετικά µε την επικύρωση της Συνθήκης έχουν αρχίσει σε όλες τις χώρες της Ένωσης, ασχέτως της
µεθόδου επικύρωσης που επελέγη, ήτοι της κοινοβουλευτικής επικύρωσης ή της διεξαγωγής
δηµοψηφίσµατος.

1.3 Ενώπιον τούτης της καθοριστικής προθεσµίας για το µέλλον της ευρωπαϊκής
οικοδόµησης, κρίνεται σηµαντικό να ενθαρρυνθούν οι πάντες κατά τρόπο ώστε να αντιπαρέλθουν τα
προσωπικά, κλαδικά, επαγγελµατικά, τοπικά ή εθνικά συµφέροντά τους: η Συνθήκη χρήζει εξέτασης
υπό το πρίσµα της συνολικής πολιτικής σηµασίας της για τη διαδικασία που εγκαινίασαν πριν από
µια πεντηκονταετία και πλέον οι ιδρυτές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1.4 Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της
Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει τη γνωµοδότησή της
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σχετικά µε τη Συνταγµατική Συνθήκη και προτίθεται να αξιοποιήσει πλήρως την ευκαιρία που της
παρέχεται προκειµένου:

� να απευθύνει σαφή µηνύµατα προς την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών της Ένωσης
σχετικά µε το περιεχόµενο και το πεδίο εφαρµογής της Συνταγµατικής Συνθήκης·

� να διατυπώσει συστάσεις σχετικά µε τη στρατηγική επικοινωνίας που απαιτείται να υιοθετηθεί
για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά µε τη Συνταγµατική Συνθήκη.

2. ΣΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

2.1 Η µέθοδος της Συνέλευσης, βήµα προόδου για τον εκδηµοκρατισµό της ευρωπαϊκής
οικοδόµησης.

2.1.1 Ο τρόπος εκπόνησης της Συνταγµατικής Συνθήκης συνιστά ήδη από µόνος του ένα
βήµα προς τα εµπρός και αξίζει να προβληθεί δεόντως στους πολίτες, να επισηµανθεί δηλαδή ότι
πρόκειται για µία Συνέλευση απαρτιζόµενη ως επί το πλείστον από εθνικούς και ευρωπαϊκούς
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Οι προσπάθειες ενεργού ανάµειξης της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών, µέσω ακροάσεων και διαβουλεύσεων και δια της συµµετοχής παρατηρητών που
επέλεξαν οι κοινωνικοί εταίροι και η ΕΟΚΕ, απετέλεσαν αξιοσηµείωτη πρόοδο, ακόµη και έναντι
των συνταγµατικών διαδικασιών που ακολουθούνται στην πλειοψηφία των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ
προέβη εξάλλου, στη γνωµοδότησή της της 24ης Σεπτεµβρίου 20032, στη διατύπωση συστάσεων µε
στόχο τη µελλοντική ενίσχυση των διεργασιών συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

2.1.2 Παρά ορισµένες υπαναχωρήσεις, η ∆∆ δεν αλλοίωσε το κείµενο που προτάθηκε από
τη Συνέλευση. Η Συνταγµατική Συνθήκη εδράζεται σε συναίνεση µεταξύ όλων των πολιτικών
σχηµάτων: είναι ο καρπός µιας αµιγώς δηµοκρατικής δηµόσιας συζήτησης.

2.1.3 Μολονότι η Συνέλευση δεν διέθετε συντακτική εξουσία, λόγω της µικτής φύσεως της
ΕΕ, Ένωσης κρατών και λαών, σηµατοδότησε ωστόσο µια πραγµατική τοµή σε σχέση µε τις
προγενέστερες πρακτικές που άφηναν παντελώς στο περιθώριο την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση
και την κοινωνία των πολιτών.

2.1.4 Η εγκατάλειψη της Συνταγµατικής Συνθήκης θα ισοδυναµούσε µε αποτυχία της
µεθόδου που ακολουθήθηκε. Κατά συνέπεια, είναι κεφαλαιώδους σηµασίας να υποστηριχθεί η
διατήρηση της µεθόδου αυτής (η οποία προβλέπεται άλλωστε και από τη Συνταγµατική Συνθήκη
αυτή καθ'εαυτή).
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2.1.5 Για αυτόν τον λόγο, η ΕΟΚΕ, η οποία συµµετείχε στις εργασίες της Συνέλευσης,
υποστηρίζει τη νοµιµότητα της εν λόγω Συνθήκης και καλεί το σύνολο των µελών της Συνέλευσης και
των παρατηρητών που έθεσαν την υπογραφή τους στο τέλος του κειµένου να πράξουν το ίδιο.

2.2 Ένα Σύνταγµα, µια "επανάσταση" στην ιστορία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης

2.2.1 Το Σύνταγµα παρέχει στην Ένωση ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας. Περιλαµβάνει τρία
κύρια µέρη, τα δύο πρώτα εκ των οποίων είναι εντελώς καινοτόµα: στο πρώτο µέρος καθορίζονται οι
αρχές και οι αξίες που θεµελιώνουν την Ένωση και στο δεύτερο τα θεµελιώδη δικαιώµατα των
πολιτών. Στο τρίτο µέρος επανεκτίθενται και αναπροσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα οι κοινοτικές
πολιτικές που περιλαµβάνονται στις προηγούµενες Συνθήκες.

2.2.2 Το Σύνταγµα επιτρέπει την αντικατάσταση των υφισταµένων Συνθηκών από ένα
ενιαίο και ολοκληρωµένο κείµενο, γεγονός το οποίο καθιστά τη λειτουργία της ΕΕ πιο κατανοητή και
προσιτή σε όλους.

2.2.3 Το Σύνταγµα δεν υποκαθιστά τα εθνικά Συντάγµατα, αλλά συνυπάρχει µαζί τους. Θα
εφαρµοσθεί σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2.4 Ακόµη και εάν το περιεχόµενό της δεν είναι απολύτως « επαναστατικό », εντούτοις η
συνταγµατική φύση της νέας Συνθήκης πρέπει να σηµατοδοτήσει µια βαθιά τοµή στη συλλογική
συνείδηση των ευρωπαϊκών λαών, µε κύριο άξονα µια κοινή φιλοδοξία και ένα κοινό πεπρωµένο. Η
ΕΟΚΕ οφείλει να προβάλει ευρύτερα αυτό το σηµαντικό βήµα προόδου της ευρωπαϊκής οικοδόµησης.

2.3 Μια δηµοκρατικότερη Ένωση η οποία αναγνωρίζει τους πολίτες ως κυρίαρχους της
ευρωπαϊκής οικοδόµησης (Μέρος Ι της Συνθήκης)

2.3.1. Ο βασικός σκοπός της Συνταγµατικής Συνθήκης εξαγγέλλεται σαφώς: η δηµιουργία
µιας πολιτικής ένωσης εξ ονόµατος των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης.

2.3.2. Οι κυριότερες προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο των
φιλοδοξιών της Ένωσης. Πράγµατι, « η πλήρης απασχόληση, µια εξόχως ανταγωνιστική κοινωνική
οικονοµία της αγοράς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του
περιβάλλοντος » αναφέρονται ρητώς ως στόχοι της Ένωσης. Οµοίως, η Ένωση σκοπεύει να
προωθήσει « την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών
µελών » και να προσφέρει στους πολίτες « έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ».
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2.3.3. Η δηµοκρατική νοµιµότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων έχει βελτιωθεί
σηµαντικά:

2.3.3.1. Οι αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννοµοθέτη αυξάνονται. Η
εξέλιξη αυτή θα µπορέσει να ενισχύσει τη δυνατότητα συνειδητοποίησης της σπουδαιότητας του εν
λόγω οργάνου εκ µέρους των πολιτών.

2.3.3.2. Ο νέος ρόλος που ανατίθεται στα εθνικά κοινοβούλια αποτελεί εγγύηση για την
πρόληψη δυνητικών υπερβολών όσον αφορά την επιβολή κανονιστικών διατάξεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά µε
οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία και ο « µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης » τους παρέχει εξουσία
ελέγχου της επικουρικότητας.

2.3.4. Οι πολίτες θα έχουν εφεξής τη δυνατότητα να ενηµερώνονται όσον αφορά τις θέσεις
που λαµβάνει η κυβέρνησή τους στο Συµβούλιο, δεδοµένου ότι το εν λόγω όργανο θα υπόκειται σε
µια υποχρέωση διαφάνειας όταν ενεργεί ως νοµοθέτης.

2.3.5. Για πρώτη φορά η συµµετοχική δηµοκρατία αναγνωρίζεται ως αρχή λειτουργίας της
Ένωσης, η οποία αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας:

2.3.5.1. ∆ιατηρώντας ανοικτό και τακτικό διάλογο µε τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν µε µεγαλύτερη
συνέπεια και διαφάνεια. Ελπίζεται, ειδικότερα, ότι θα καταστεί δυνατή η αποφυγή των υπερβολικά
σχολαστικών ή µη εφαρµόσιµων κανονισµών χάρη στη διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους. Η
Επιτροπή θα έχει επίσης την υποχρέωση να αξιολογεί καλύτερα τον οικονοµικό και κοινωνικό
αντίκτυπο των προτάσεών της, ακόµη και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2.3.5.2. Μια από τις µείζονες καινοτοµίες του Συντάγµατος έγκειται στη θέσπιση
δικαιώµατος λαϊκής πρωτοβουλίας. Οι ευρωπαίοι πολίτες, εφόσον αριθµούν τουλάχιστον ένα
εκατοµµύριο και προέρχονται από σηµαντικό αριθµό κρατών µελών, θα είναι εφεξής σε θέση να
καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νοµοθετική πρόταση η οποία να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες τους.

2.3.6. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων επιβεβαιώνεται ως βασική συνιστώσα του
δηµοκρατικού βίου της Ένωσης µε την επίδειξη σεβασµού στην αυτονοµία του κοινωνικού διαλόγου.

2.3.7. Η εισαγωγή αυτού του νέου µέρους (I) πιστεύεται ότι θα συµβάλει στη µείωση του
δηµοκρατικού ελλείµµατος σε µια Ένωση που διευρύνεται.
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2.4. Μια Ένωση που προστατεύει καλύτερα τα θεµελιώδη δικαιώµατα των ευρωπαίων
πολιτών (Μέρος ΙΙ της Συνθήκης)

2.4.1. Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων καταρτίσθηκε από µια Συνέλευση της
οποίας η δηµοκρατική νοµιµότητα έτυχε ευρείας αναγνώρισης. Οι συνεισφορές των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο κατά τη σύνταξη του κειµένου του Χάρτη.

2.4.2. Ο Χάρτης αυτός εκλαµβάνεται ως βήµα προόδου διότι ενσωµατώνει όλα τα είδη
ατοµικών ή συλλογικών δικαιωµάτων, χωρίς να τα διαχωρίζει (αστικά και πολιτικά δικαιώµατα και
κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα) και, επιπλέον, καινοτοµεί αναγνωρίζοντας στους πολίτες
ορισµένα πιο « σύγχρονα » δικαιώµατα (τα οποία σχετίζονται µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, την
προστασία των καταναλωτών, την ισότητα των φύλων, τη βιοηθική, την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων, κλπ).

2.4.3. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
Συνταγµατικής Συνθήκης και όχι ενός προοιµίου.

2.4.4. Η εν λόγω ενσωµάτωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, η
οποία αποτελούσε αίτηµα πολυάριθµων ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, είναι
εξαιρετικά σηµαντική διότι του προσδίδεται εφεξής δεσµευτική νοµική ισχύς.

2.4.5. Στην πράξη, η πρόοδος αυτή σηµαίνει ότι οι πολίτες θα απολαµβάνουν καλύτερη
νοµική προστασία. Πράγµατι, οι πολίτες θα έχουν εφεξής τη δυνατότητα να επικαλεσθούν τον Χάρτη
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων ενώπιον οποιουσδήποτε εθνικού δικαστηρίου, κατ'αντιδιαστολή προς
τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη µέλη όταν εφαρµόζουν το
κοινοτικό δίκαιο.

2.4.6. Η ΕΟΚΕ, η οποία συµµετείχε στην κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, θεωρεί ότι η ενσωµάτωσή του στη Συνθήκη αποτελεί αξιοσηµείωτο βήµα προόδου για
την προστασία των δικαιωµάτων των φυσικών και νοµικών προσώπων.

2.5 Μια Ένωση η οποία, χάρη στην κοινοτική µέθοδό της και στις κοινοτικές πολιτικές της,
µπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών (Μέρος ΙΙΙ της Συνθήκης)

2.5.1. Οι υφιστάµενες Συνθήκες, και ιδιαίτερα η κοινοτική µέθοδος, έχουν αποδείξει
ευρέως την αξία τους. Ως εκ τούτου, στο τρίτο µέρος της Συνταγµατικής Συνθήκης
επαναλαµβάνονται οι κυριότερες διατάξεις των υφισταµένων Συνθηκών που άπτονται των κοινών
πολιτικών της Ένωσης, αλλά µε την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας σε περίπου είκοσι τοµείς για
τους οποίους ίσχυε έως τώρα η αρχή της οµοφωνίας. Επιπλέον, η συναπόφαση καθιερώνεται ως
« συνήθης νοµοθετική διαδικασία » ενισχύοντας εκ των πραγµάτων τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες αποφάσεις της Ένωσης σχετικά µε τις κοινές
πολιτικές θα µπορούν πλέον να λαµβάνονται κατά τρόπο πιο αποτελεσµατικό και πιο δηµοκρατικό.

2.5.2. Σε αυτό το τρίτο µέρος τίθενται οι γενικές αρχές που διέπουν τους τοµείς για τους
οποίους τα κράτη µέλη αποφάσισαν είτε να µοιρασθούν τα µέσα που διαθέτουν είτε να
συνεργασθούν. Όµως, το περιεχόµενο των πολιτικών δεν είναι παγιωµένο: εξαρτάται από τις
αποφάσεις και, άρα, από τη βούληση των κυβερνήσεων και των πλειοψηφιών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

2.5.3. Τούτο συµβαίνει, παραδείγµατος χάρη, στην περίπτωση της κοινωνικής πολιτικής, µε
την ενσωµάτωση µιας γενικής διάταξης (η οποία καλείται «κοινωνική ρήτρα») σύµφωνα µε την
οποία η Ένωση οφείλει, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών της, να συνεκτιµά «τις
απαιτήσεις που συνδέονται µε την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, µε τη διασφάλιση της
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, µε την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και µε την
εγγύηση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας». Το ίδιο
συµβαίνει και όσον αφορά την αναγνώριση του ρόλου των υπηρεσιών κοινής ωφελείας για την
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής ή, όπως ήδη αναφέρεται στη Συνθήκη, για τη
συνεκτίµηση της περιβαλλοντικής διάστασης και των απαιτήσεων περί προστασίας των
καταναλωτών.

2.5.4. Η δυσκολία όσον αφορά την αποδοχή της Συνταγµατικής Συνθήκης από τους πολίτες
έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι συνηθισµένοι να ζητείται η γνώµη τους σχετικά µε ενέργειες
προς ανάληψη, σχετικά µε ένα πολιτικό πρόγραµµα και όχι σχετικά µε ένα πλαίσιο λειτουργίας. Για
την κινητοποίηση των πολιτών, απαιτείται να αρχίσει να συζητείται τι επιθυµούν να πράξουν οι
πολίτες και τα κράτη µέλη τώρα που οι αρχές, οι αξίες, οι στόχοι και οι κανόνες λειτουργίας έχουν
πλέον τεθεί σαφώς από το Σύνταγµα.

2.5.5. Για αυτό το λόγο, σε αυτό το στάδιο, η ΕΟΚΕ επιζητεί να συνδεθεί η Συνταγµατική
Συνθήκη µε τη Στρατηγική της Λισσαβώνας, της οποίας η ενδιάµεση αναθεώρηση θα
πραγµατοποιηθεί σύντοµα. Η εν λόγω στρατηγική κρίνεται σκόπιµο να εκτεθεί κατά τις συζητήσεις
διότι περιλαµβάνει ένα µελλοντικό όραµα για κάθε ευρωπαίο πολίτη: ανταγωνισττικότητα, πλήρης
απασχόληση, ανταλλαγή γνώσεων, επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, οικονοµική µεγέθυνση, αλλά
και προστασία του πλαισίου και της ποιότητας ζωής µέσω της βιώσιµης ανάπτυξης. Επί του
παρόντος, η στρατηγική αυτή έχει περιέλθει σε στασιµότητα επειδή, αφενός, τα µέσα εφαρµογής της
είναι ανεπαρκή και, αφετέρου, υφίσταται ένα χρόνιο έλλειµµα όσον αφορά την ενεργό ανάµειξη των
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών. Σε αυτό το στάδιο, εποµένως, απαιτείται να δοθεί νέα ώθηση
µε την ανάληψη νέων κοινοτικών πρωτοβουλιών προκειµένου να καταστεί αξιόπιστο το οικονοµικό
και κοινωνικό πρόγραµµα της Ένωσης.
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2.5.6 Στη γνωµοδότησή της προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο3 η ΕΟΚΕ ζητά, κατά την
ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους
πολίτες και στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να πάρουν την εν λόγω στρατηγική στα χέρια
τους. Η διορία αυτή αποτελεί µια ευκαιρία η οποία δεν πρέπει να χαθεί προκειµένου να σταλεί ένα
ξεκάθαρο πολιτικό µήνυµα σχετικά µε το περιεχόµενο του προγράµµατος της Ένωσης.

2.5.7. Είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές στους πολίτες ότι, χάρη στη δηµοκρατική πρόοδο
του Συντάγµατος, διαθέτουν πλέον τα µέσα προκειµένου να αποφασίζουν οι ίδιοι σχετικά µε το
περιεχόµενο των πολιτικών και των ενεργειών που η Ένωση οφείλει να αναλάβει έµπρακτα για να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Άρα, ένα "ΟΧΙ" στη Συνταγµατική Συνθήκη θα ισοδυναµούσε µε
παγίωση των Συνθηκών ως έχουν επί του παρόντος.

2.6. Κινητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τα βήµατα προόδου
της Συνταγµατικής Συνθήκης για την υπερνίκηση των ανεπαρκειών της

2.6.1. Το ζητούµενο δεν είναι να αποσιωπηθούν οι ανεπάρκειες της Συνταγµατικής
Συνθήκης στη µορφή µε την οποία υιοθετήθηκε. Ένας σηµαντικός αριθµός αιτηµάτων της κοινωνίας
των πολιτών δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί υπόψη κατά τις εργασίες της Συνέλευσης, και ακόµη
λιγότερο στο πλαίσιο των εργασιών της ∆∆. Στη γνωµοδότησή της, της 24ης Σεπτεµβρίου 20034, η
ΕΟΚΕ είχε επισηµάνει µια ολόκληρη σειρά αδυναµιών του Σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης και,
πιο συγκεκριµένα, τις εξής:

2.6.1.1. Ανεπάρκεια λειτουργικών διατάξεων για να τεθεί σε εφαρµογή η αρχή της
συµµετοχικής δηµοκρατίας. Συνεπώς, ο ρόλος της ΕΟΚΕ δεν ενισχύθηκε ικανοποιητικά για τη
διασφάλιση αποτελεσµατικού διαλόγου µε τους πολίτες.

2.6.1.2. Απουσία διατάξεων προκειµένου να αναγνωρισθεί ο ρόλος που διαδραµατίζει η
οργανωµένη κοινωνία των πολιτών για την εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας (ιδιαίτερα όσον
αφορά τη λειτουργική επικουρικότητα) στο πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή της εν λόγω
αρχής.

2.6.1.3. Αδυναµία της κοινοτικής διακυβέρνησης στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής και
της απασχόλησης, καθώς και έλλειψη κανόνων βάσει των οποίων να προβλέπεται η διαβούλευση µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε την ΕΟΚΕ στους τοµείς που αφορούν άµεσα τους φορείς της
κοινωνίας των πολιτών.

                                                  
3

Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την ενδιάµεση αναθεώρηση
της Στρατηγικής της Λισσαβώνας (CESE 1438/2004).

4
 Πρβλ. υποσηµείωση στο κάτω µέρος της σελ. 1
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2.6.1.4. Απουσία υποχρεωτικής διαβούλευσης µε την ΕΟΚΕ για την εφαρµογή της αρχής της
µη διακριτικής µεταχείρισης, καθώς και για την κοινή πολιτική στον τοµέα του ασύλου και της
µετανάστευσης ή του πολιτισµού, και τούτο παρά την εµπειρία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στους εν λόγω τοµείς.

2.6.2. Είναι όµως απαραίτητο να απορριφθεί η Συνθήκη; Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αυτή η
πολιτική του "χειρότερου" θα παρείχε µια αρνητική ένδειξη για την ευρωπαϊκή οικοδόµηση, τόσο
εντός όσο και εκτός της Ένωσης, όπου οι αντίπαλες ή οι ανταγωνιστικές δυνάµεις δεν θα έχαναν την
ευκαιρία να χαρούν για αυτή την αποτυχία. Αντίθετα, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι είναι δυνατή η αξιοποίηση
του προτεινόµενου θεσµικού πλαισίου και η βελτίωσή του µε λειτουργικά µέτρα:

2.6.2.1. Οι διατάξεις για τη συµµετοχική δηµοκρατία αναµένεται να αποτελέσουν
αντικείµενο µιας σειράς ανακοινώσεων για τον προσδιορισµό των µεθόδων διαβούλευσης και του
ρόλου της ΕΟΚΕ.

2.6.2.2 Το περιεχόµενο του ευρωπαϊκού νόµου ο οποίος καθορίζει τις διαδικασίες
εφαρµογής του δικαιώµατος λαϊκής πρωτοβουλίας απαιτείται να αποτελέσει αντικείµενο
διαβουλεύσεων µε την κοινωνία των πολιτών. Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε σε µια τέτοια περίπτωση να
κληθεί να καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση και, επιπλέον, να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που
προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών.

2.6.2.3 Η αρχή της συµµετοχικής δηµοκρατίας χρήζει εφαρµογής στις µείζονος σηµασίας
στρατηγικές της Ένωσης προς όφελος της οικονοµικής µεγέθυνσης, της απασχόλησης και της
βιώσιµης ανάπτυξης.

2.6.3 Εξάλλου, πάντοτε στο πλαίσιο της Συνταγµατικής Συνθήκης που υιοθετήθηκε,
θεωρείται επίσης σηµαντική η ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τους µηχανισµούς που µπορούν να
προσδώσουν ευελιξία και να ανοίξουν το δρόµο για την πραγµατοποίηση προόδου χωρίς
αναθεώρηση της Συνθήκης:

2.6.3.1 Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να προωθήσουν περαιτέρω τη διαδικασία της
ευρωπαϊκής οικοδόµησης θα έχουν ευκολότερα τη δυνατότητα να καθιερώσουν µια ενισχυµένη
συνεργασία µεταξύ τους.

2.6.3.2 Εάν όλα τα κράτη µέλη επιδείξουν την απαιτούµενη πολιτική βούληση, τότε θα
καταστεί δυνατό να εµβαθυνθεί η ολοκλήρωση σε ευαίσθητους τοµείς οι οποίοι εξακολουθούν να
υπόκεινται σε οµοφωνία, όπως παραδείγµατος χάρη η φορολογία ή η κοινωνική πολιτική. Η
εισαγωγή µιας ρήτρας «γέφυρας» επιτρέπει όντως την επέκταση της ψηφοφορίας µε ειδική
πλειοψηφία και σε αυτούς τους τοµείς.
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2.6.4 Με την επιλογή µιας δεσµευµένης, κριτικής και εποικοδοµητικής στάσης, η
οργανωµένη κοινωνία των πολιτών θα συµβάλει στην ορθή ενηµέρωση των πολιτών και θα
εξακολουθήσει να ασκεί πιέσεις στις κυβερνήσεις. Το χειρότερο θα ήταν να διατηρήσει ο πολιτικός
κόσµος την δυστυχώς ευρύτατα διαδεδοµένη εντύπωση ότι η ευρωπαϊκή οικοδόµηση δεν ενδιαφέρει
τους πολίτες. Η εντύπωση αυτή είναι απολύτως λανθασµένη διότι οι πολίτες αναµένουν πολλά από
την Ευρώπη και, προπαντός, να συνεισφέρει στη βελτίωση της καθηµερινότητάς τους παρέχοντάς
τους ένα όραµα για το µέλλον τους.

2.6.5. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η υιοθέτηση της Συνταγµατικής Συνθήκης δεν αποτελεί αυτοσκοπό·
ανοίγει το δρόµο προς την ενίσχυση της συµµετοχικής δηµοκρατίας. Η απόρριψη της Συνθήκης θα
ισοδυναµούσε µε παραίτηση από τα βήµατα προόδου που κατόρθωσε να επιτύχει η κοινωνία των
πολιτών δια της συνταγµατικής µεθόδου.

3. ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ποιότητα της στρατηγικής επικοινωνίας θα διαδραµατίσει
καθοριστικό ρόλο για την υιοθέτηση της Συνταγµατικής Συνθήκης από τους λαούς της Ευρώπης.
Συνιστάται, εποµένως, µια πραγµατιστική και επαγγελµατική προσέγγιση για τη διασφάλιση της
αποτελεσµατικότητας της εν λόγω στρατηγικής. Η ΕΟΚΕ συνιστά τη διάρθρωση της στρατηγικής
επικοινωνίας γύρω από τους ακόλουθους τέσσερις άξονες:

3.1 ∆ηµιουργία κατάλληλων µέσων: εργαλεία πληροφόρησης και χρηµατοδοτήσεις

3.1.1. Η πολυσύνθετη υφή της Συνταγµατικής Συνθήκης καθιστά αναγκαία την
προετοιµασία εργαλείων πληροφόρησης τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν, από ένα πρώιµο
στάδιο της διαδικασίας επικοινωνίας, για την έναρξη εκστρατειών ή για τη διοργάνωση συζητήσεων.

3.1.2. Ο σχεδιασµός των προαναφερθέντων εργαλείων πληροφόρησης και η παροχή
πρόσβασης σε αυτά θα πρέπει να εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, µε την υποστήριξη
των γραφείων πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αντιπροσωπειών της Επιτροπής
στα κράτη µέλη.

3.1.3. Αυτά τα εργαλεία θα µπορούσαν να λάβουν τη µορφή πλαισίων ανάγνωσης της
Συνταγµατικής Συνθήκης, κατάλληλα προσαρµοσµένων στα θέµατα που απασχολούν τις διάφορες
κατηγορίες πληθυσµού σε κάθε κράτος µέλος. Όσο περισσότερο προσαρµοσµένα « κατά
περίπτωση » θα είναι τα εργαλεία αυτά, τόσο πιο αποτελεσµατικά θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ), από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, από τις
πολιτικές οµάδες και από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για τη διάδοση των πληροφοριών και
για την κινητοποίηση των πολιτών.
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3.1.4. Η διάθεση ικανοποιητικών χρηµατοοικονοµικών µέσων κρίνεται αναγκαία για την
εφαρµογή µιας στρατηγικής επικοινωνίας η οποία να δύναται να αρθεί στο ύψος των προσδοκιών των
πολιτών.

3.2. Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκστρατειών µε την υποστήριξη των ΜΜΕ και των
µέσων επικοινωνίας που βρίσκονται κοντά στους πολίτες

3.2.1. Από τη στιγµή που τα µέσα αυτά θα τεθούν στη διάθεσή τους, τα ΜΜΕ, οι
περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι πολιτικές οµάδες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
θα είναι σε θέση να αναλάβουν το ρόλο τους ως φορείς παροχής πληροφοριών. Θα έχουν τη
δυνατότητα να διαβιβάζουν σαφή µηνύµατα, κατάλληλα προσαρµοσµένα στα θέµατα που
απασχολούν το τοπικό κοινό τους σχετικά µε τον αντίκτυπο της Συνταγµατικής Συνθήκης.

3.2.2. Κατ' αρχήν, θα ήταν χρήσιµο να προσδιορισθεί πως γίνεται αντιληπτό η
Συνταγµατική Συνθήκη από τις διάφορες κατηγορίες του πληθυσµού σε κάθε µεµονωµένο κράτος
µέλος, κατά τρόπο ώστε να διαµορφωθεί αναλόγως το περιεχόµενο των µηνυµάτων προς διαβίβαση.
Σε συνάρτηση µε τα εξαγχθέντα συµπεράσµατα, τα µηνύµατα θα αποσκοπούν στην εξάλειψη των
φόβων που αισθάνονται οι πολίτες και στην απτή υλοποίηση των αντίστοιχων προσδοκιών τους.

3.2.3. Οµοίως, απαιτείται εξαιρετικά προσεκτική επιλογή τόσο των φορέων µετάδοσης του
µηνύµατος όσο και των µέσων επικοινωνίας. Η ποικιλοµορφία των συµµετεχόντων φορέων είναι
απαραίτητη για τη διασφάλιση του πλουραλιστικού χαρακτήρα κάθε ενηµερωτικής εκστρατείας.
Κατά τον ίδιο τρόπο, η εγγύτητα των εν λόγω φορέων µε τους πολίτες θα ευνοήσει την αξιοπιστία και
την αποδοχή των διαβιβασθέντων µηνυµάτων, εξ' ου και η σηµασία των δράσεων που
αναλαµβάνονται στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

3.2.4. Η ΕΟΚΕ συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σύσταση οµάδων εργασίας µε τη
συµµετοχή επαγγελµατιών του τοµέα της θεσµικής επικοινωνίας σε κάθε κράτος µέλος, µε στόχο την
υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων στις κυβερνήσεις όσον αφορά τις ενέργειες και τα µέσα που
απαιτούνται για την πραγµατοποίηση µιας αποτελεσµατικής ενηµερωτικής εκστρατείας στα κράτη
µέλη. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να προσφέρει, αφενός, την εµπειρία που η ίδια διαθέτει σε αυτόν τον
τοµέα και, αφετέρου, την υποστήριξη των φορέων αναµετάδοσης του έργου της στα κράτη µέλη, των
εθνικών ΟΚΣ ή των συναφών οργανισµών.

3.3. ∆ιοργάνωση συζητήσεων ανοικτών σε όλους τους πολίτες για να διευκολυνθούν οι
ανταλλαγές απόψεων και να διαµορφωθούν οι πεποιθήσεις

3.3.1. Οι ενηµερωτικές εκστρατείες θα πρέπει να οδηγήσουν στην έναρξη πραγµατικού
διαλόγου µε τους πολίτες. Απαιτείται, πράγµατι, να παρασχεθεί στους πολίτες η δυνατότητα να
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θέτουν ερωτήµατα και να έρχονται σε επαφή µε διάφορα επιχειρήµατα προκειµένου να µπορούν να
σχηµατίσουν και να εκφέρουν τη δική τους γνώµη.

3.3.2. Ο διάλογος αυτός είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µόνον στο πλαίσιο
αποκεντρωµένων συζητήσεων. Οι πληροφορίες οι οποίες κατ'αυτόν τον τρόπο παρέχονται πιο κοντά
στους πολίτες θα µπορέσουν να συµβάλουν στην καλύτερη ικανοποίηση των αιτηµάτων τους και
στην απάντηση των ερωτήσεών τους και να εγγυηθούν το δηµοκρατικό χαρακτήρα των συζητήσεων.

3.3.3. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να τύχουν της υλικοτεχνικής υποστήριξης των
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Τα εθνικά ΟΚΣ ή οι συναφείς οργανισµοί θα
µπορούσαν να συντονίζουν τις συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο µε τον καθορισµό ενός
χρονοδιαγράµµατος των εκδηλώσεων και να λειτουργήσουν ως αναµεταδότες της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία θα µπορούσε να τους παρέχει τεκµηρίωση και να
διευκολύνει τις επαφές τους µε τους παρεµβαίνοντες.

3.3.4. Προκειµένου να διασφαλισθεί µια ορισµένη συνεκτικότητα µεταξύ των
πρωτοβουλιών αυτών, η ΕΟΚΕ ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, να τυγχάνουν οι πρωτοβουλίες των εκπροσώπων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
της ίδιας υποστήριξης µε εκείνη που παρέχεται στις πρωτοβουλίες των εκπροσώπων, αιρετών ή µη,
των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο του εγχειρήµατος "1000
συζητήσεις για την Ευρώπη". Η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών δεν µπορεί να τεθεί στο
περιθώριο.

3.3.5. Η ΕΟΚΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να µεριµνήσει για τη διάθεση
σηµαντικού µέρους των προϋπολογισµών της Ένωσης στον τοµέα της επικοινωνίας στις συζητήσεις
που πραγµατοποιούνται σχετικά µε τη Συνταγµατική Συνθήκη, συµπληρωµατικά προς τους
χρηµατοοικονοµικούς πόρους των εθνικών και τοπικών δηµοσίων αρχών και προς τα ίδια µέσα των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

3.4. Παροχή ευρωπαϊκής διάστασης στις συζητήσεις και στην επικύρωση

3.4.1. Είναι απολύτως αναγκαίο να αποτραπεί η υιοθέτηση της Συνταγµατικής Συνθήκης
από τους λαούς της Ευρώπης µε αποκλειστικό γνώµονα τα θέµατα εσωτερικής πολιτικής.

3.4.2. Υπό αυτό το πρίσµα, η ΕΟΚΕ συνιστά να δοθεί µια αµιγώς διεθνική διάσταση στις
συζητήσεις και στην επικύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης:
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3.4.2.1. Από τη µια πλευρά, τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να συµβάλουν στο συντονισµό
των δράσεων επικοινωνίας των πολιτικών κινηµάτων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήταν όντως ευκταίο να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή ορθών
πρακτικών και η καταβολή κοινών προσπαθειών στον εν λόγω τοµέα. Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε,
παραδείγµατος χάρη, να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών (και τεχνογνωσίας) σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της επικοινωνίας. Θα µπορούσε επίσης να δηµιουργήσει ένα σύστηµα ανάδρασης των
πληροφοριών το οποίο να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των προτάσεων,
των επικρίσεων, και των συστάσεων που διατυπώνονται από τους πολίτες στο πλαίσιο των
συζητήσεων που διοργανώνει η κοινωνία των πολιτών. Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε, τέλος, να υποστηρίξει
διασυνοριακές ή πολυεθνικές πρωτοβουλίες.

3.4.2.2. Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής
Συνταγµατικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προγραµµατισµό των
επικυρώσεων, στο µέτρο του δυνατού, γύρω από µια συµβολική ηµεροµηνία (όπως η 8η ή η
9η Μαΐου).

3.4.3. Η ΕΟΚΕ αιτείται, συνεπώς, την ενεργό συµµετοχή των ευρωπαϊκών οργάνων κατά
τη διαµόρφωση και την εφαρµογή της στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά µε τη Συνταγµατική
Συνθήκη. Θεωρείται σηµαντικό να αναληφθεί συµπληρωµατική δράση µε τα κράτη µέλη και να
µεταδοθεί ένα ισχυρό και θετικό µήνυµα από την Ευρώπη προς τους πολίτες.

3.4.4. Από τη δική της πλευρά, η ΕΟΚΕ δεσµεύεται να διαβιβάζει στην ευρωπαϊκή
κοινωνία των πολιτών σαφή µηνύµατα σχετικά µε τη δηµοκρατική πρόοδο της Συνταγµατικής
Συνθήκης, κυρίως όσον αφορά την ιθαγένεια και τη συµµετοχή.

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004

Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και

Κοινωνικής Επιτροπής

Anne-Marie SIGMUND

Ο Γενικός Γραµµατέας
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και

Κοινωνικής Επιτροπής

Patrick VENTURINI

__________________


