
 

Το μέλλον της Ευρώπης: η μεταρρύθμιση της ΕΕ
 

Οι ευρωβουλευτές έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επανεξέταση του τρόπου
αντιμετώπισης των σημερινών προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, της
οικονομίας και της ασφάλειας.
 
Η ΕΕ εγκαινίασε τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης με στόχο την εξεύρεση
μεταρρυθμιστικών προτάσεων για τις ραγδαίες εξελίξεις που βιώνει η Ευρώπη και την
καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που δεν είχαν προβλεφθεί όταν γραφόταν η
Συνθήκη της Λισσαβόνας. Τα προηγούμενα χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες διερεύνησης νέων
ιδεών.
 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
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Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια νέα πρωτοβουλία που εξετάζει τι
νομοθετικές αλλαγές απαιτούνται ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις του μέλλοντος. Αναμένεται να διαρκέσει δύο χρόνια και θα βασίζεται στη
συμμετοχή Ευρωπαίων πολιτών που θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 
Όπως ανέφεραν ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 15 Ιανουαρίου, στο
οποίο παρουσιάζουν το όραμά τους για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, οι
πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων που αφορούν τις
μεταρρυθμίσεις της ΕΕ.
 
Ωστόσο, λόγω της επιδημίας του Covid-19, η διαδικασία καθυστέρησε. Σε ψήφισμα που
εγκρίθηκε στις 18 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να λάβει σύντομαι
απόφαση σχετικά με τη μορφή και τη διοργάνωση της διάσκεψης. Οι ευρωβουλευτές
θεωρούν ότι το συνέδριο θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Επανέλαβαν
ότι ότι οι φωνές των πολιτών θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο.
 
Το Κοινοβούλιο είναι ο πρώτος από τους τρεις κύριους θεσμούς της ΕΕ που
τοποθετείται σχετικά με τη σύσταση και το αντικείμενο της επερχόμενης Διάσκεψης. 
 
 
 
Τι προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
 
Τα τελευταία χρόνια, το ΕΚ εξετάζει τις απαιτούμενες αλλαγές για την προετοιμασία της
ΕΕ για το μέλλον. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ προσκλήθηκαν στο ΕΚ για να συζητήσουν τα σχέδιά τους για το
μέλλον της ΕΕ με τους ευρωβουλευτές.
 
Επίσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησαν τρεις εκθέσεις στις οποίες
παρουσιάζουν το όραμά τους για το μέλλον της ΕΕ, τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να
γίνουν προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να τονωθεί η
οικονομία.
 
 
 
Η έκθεση της Μερσέντες Μπρέσο (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και του Έλμαρ Μπροκ (ΕΛΚ,
Γερμανία) εξετάζει τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν ήδη να πραγματοποιηθούν, βάσει
του υπάρχοντος συστήματος.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69906/oi-polites-akrogoniaios-lithos-tis-diaskepsis-gia-to-mellon-tis-europis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69906/oi-polites-akrogoniaios-lithos-tis-diaskepsis-gia-to-mellon-tis-europis


Η έκθεση του Γκι Φερχόφστατ (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο) ερευνά το ενδεχόμενο
τροποποίησης στη Συνθήκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. 
 

Η έκθεση του Ράιμερ Μπογκ (ΕΛΚ, Γερμανία) και της Περβάνς Μπερέ (Σοσιαλιστές,
Γαλλία) εξετάζει τις μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη στενότερη
προσέγγιση των οικονομιών της ευρωζώνης και στη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους.
 

Το μέλλον της Ευρώπης: Επανεξετάζοντας τη Συνθήκη της Λισαβόνας (ΈλμαρΜπροκ)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-
brok

Το μέλλον της Ευρώπης: Η Ευρώπη διέρχεται υπαρξιακή κρίση (Γκι Φερχόφστατ)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-
verhofstadt
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Έγγραφα προβληματισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
 
Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια λευκή βίβλο για το μέλλον της ΕΕ.
 
Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσίευσε πέντε έγγραφα προβληματισμού το 2017 ως αφετηρία
για μια συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κάθε έγγραφο είναι
αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα: την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, την
παγκοσμιοποίηση, την οικονομική και νομισματική ένωση, την άμυνα και την οικονομία.
Τα άρθρα περιέχουν ιδέες και σενάρια για την Ευρώπη του 2025, χωρίς όμως
συγκεκριμένες προτάσεις. Τα έγγραφα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης
ευρωβουλευτών κατά τη διάρκεια συνόδων ολομέλειας.
 

Το μέλλον της Ευρώπης: Να οικοδομήσουμε μία ανθεκτική ευρωζώνη
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-
beres-reimer-boege

Μάθετε περισσότερα
Το Κοινοβούλιο παρουσιάζει το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕ με
βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  για πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές
στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ
Οπτικοακουστικό υλικό
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