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Εισαγωγή 
 
Η Ευρώπη απέναντι στη διπλή πρόκληση της λειτουργικότητας και της ενίσχυσης της 
δηµοκρατικής και ισότιµης συµµετοχής των Κρατών Μελών, είναι ο τίτλος του νέου 
policy paper που δηµοσιεύει το ΔΙΚΤΥΟ. 
 
Η εξέλιξη της δοµής, αλλά και της φιλοσοφίας της λειτουργίας της ΕΕ ως πολιτικό 
σύστηµα και ειδικότερα της ΟΝΕ, προϋποθέτει µία αναγκαία διασαφήνιση ως προς 
τους στόχους της εξέλιξης. Πρόκειται απλώς για µια τυπική διαδικασία µεταρρύθµισης 
του παρόντος συστήµατος αφήνοντας ανέγγιχτη τη λογική της Κοινότητας και τη λεπτή 
ισορροπία µεταξύ συµφερόντων και ισχύος; Ή πρόκειται για µία φιλόδοξη ιδέα 
µεταµόρφωσης της Ένωσης σε µία πραγµατική κοινοβουλευτική ένωση, µε µία 
εκτελεστική εξουσία υπόλογη στο Κοινοβούλιο ή ακόµα και σε ένα Προεδρικό σύστηµα, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και µε έναν σαφή διαχωρισµό των εξουσιών; 
Και ενώ η πολιτική εναλλαγή ως έννοια και ως ουσία άσκησης της πολιτικής και της 
δηµοκρατίας, είναι εκ των ων ουκ άνευ συστατικό των εγχώριων συστηµάτων των 
Κρατών Μελών, σε υπερεθνικό επίπεδο αυτή η έννοια δεν υφίσταται. Η έµφαση στο 
«λειτουργισµό» ως ανέκαθεν πυρήνα της ιδέας της ΕΕ, υπερισχύει της απαίτησης για 
πραγµατικές Ευρωπαϊκές εκλογές.  
Η µεταρρύθµιση της ΕΕ πρέπει να συµπεριλάβει µία ανακατανοµή των εξουσιών, ώστε 
να οδηγήσει σε µία νέα θεσµική δοµή που θα απαντά σε δύο βασικές προκλήσεις: τη 
δηµιουργία µίας διακριτής και υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας και στη δηµοκρατική 
νοµιµοποίηση των ευρωπαϊκών αποφάσεων τόσο από τα εθνικά κοινοβούλια όσο και 
από το Ευρωκοινοβούλιο, που θα ενθαρρύνει τους πολίτες να αγκαλιάσουν πολιτικά 
και δηµοκρατικά τα θέµατα που αφορούν όλους µας.  
 
Από την αρχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους η σηµασία δόθηκε στην αποτροπή της 
διάλυσης της ΟΝΕ και της «στεγανοποίησης» όσο το δυνατόν καλύτερα απέναντι 
στους υπαρξιακούς κινδύνους που απειλούσαν αφενός την ΟΝΕ και αφετέρου την 
ίδια την ΕΕ. Η ανάγκη αυτή παραγκώνισε εν µέρει βασικές αξίες της Ένωσης, όπως η 
λογοδοσία και δεν έδωσε αντίστοιχη σηµασία στη θεσµική εξέλιξη της ΕΕ.  
 
Το 2012, η έκθεση του τότε προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Van Rompuy, 
για τη µεταρρύθµιση της ΟΝΕ, είχε αναδείξει το θέµα της δηµοκρατικής λογοδοσίας 
ένα από τα τέσσερα δοµικά στοιχεία του οδικού χάρτη που είχαν συµφωνήσει τότε οι 
28 ηγέτες της Ένωσης. 1 
Είναι σηµαντικό ότι παρόλη την πρόοδο που έχει πραγµατοποιηθεί στο πεδίο της 
οικονοµικής αλληλεγγύης, του ελέγχου των δηµοσιονοµικών µεγεθών και των 
εθνικών προϋπολογισµών και της Τραπεζικής Ένωσης, το ερώτηµα που αφορά το 
βάθος του δηµοκρατικού ελλείµµατος. 
 
Εν συνεχεία, το 2015, η έκθεση των 5 Προέδρων, που παρουσιάστηκε στον 
Ευρωπαικό Συµβούλιο, ακολουθεί προσεκτικά τα βήµατα της προηγούµενης έκθεσης 
και ορίζει την εξέλιξη της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας σε δύο φάσεις: την πρώτη 
έως το καλοκαίρι του 2017 µέσα από µέτρα άµεσης υλοποίησης και τη δεύτερη που 
σκοπό τη νέα δοµή της ΟΝΕ µέχρι το 2015. 2  

                                                
1 http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-307_el.htm?locale=en  
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_el.htm  
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Η πρωτοβουλία της ιδέας για την εξέλιξη της ΟΝΕ εντάσσεται µέσα στο ευρύτερο 
πλαίσιο της Λευκής Βίβλου για το µέλλον της Ευρώπης, που δηµοσιεύτηκε από την 
Επιτροπή το Μάρτιο του 2017 µαζί µε ένα κείµενο ειδικού περιεχοµένου που 
αφορούσε την εµβάθυνση της ΟΝΕ. 3 
 
Τα µείζονα ζητούµενα της πολιτικής ενδυνάµωσης της ΕΕ, της υπεύθυνης και 
λογοδοτούσας πολιτικής ηγεσίας της Ένωσης και της ΟΝΕ, βρέθηκαν για αρκετό 
διάστηµα στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού πολιτικού 
διαλόγου και λογισµού. Η έλλειψη διάθεσης από τα Κράτη Μέλη – εν µέρει 
επιβαλλόµενη από τις ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες στο εσωτερικό τους – φαίνεται 
ότι σταδιακά µεταστρέφεται. Η εκλογή του Εµ. Μακρόν στην Προεδρία της Γαλλικής 
Δηµοκρατίας που δήλωσε ότι η αλλαγή στην ΕΕ είναι προτεραιότητα του και οι 
επικουρικές σε αυτή τη βούληση δηλώσεις της Καγκελαρίου Μέρκελ, αλλά και του 
Προέδρου της Επιτροπής για µία ισχυρή ΟΝΕ, είναι δείγµατα ενθαρρυντικής 
µεταστροφής. 4 
 
Με βάση τη συζήτηση που έχει προκύψει από τα θεσµικά κείµενα και τις πολιτικές 
πρωτοβουλίες των ηγετών της ΕΕ, το κείµενο του ΔΙΚΤΥΟΥ σκοπό έχει να παράσχει 
προτάσεις που θα βελτιώσουν. 
 
Τα όρια του πολιτικού συστήµατος της ΕΕ 
 
Μεσούσης της κρίσης χρέους, της προσπάθειας ανάκαµψης, της υπερεθνικής 
υπόστασης της Ένωσης, των διακυβερνητικών αποφάσεων και των εθνικών 
δεσµεύσεων και επιφυλάξεων και των µελλοντικών προκλήσεων, τα Κράτη Μέλη της 
ΕΕ – και πρωτίστως τα µέλη της ΟΝΕ – προσπάθησαν να θωρακίσουν την ΟΝΕ, 
αλλά χωρίς να αναπτύξουν αντίστοιχα την πολιτική φύση της.  
 
Μέτρα οικονοµικής αλληλεγγύης ελήφθησαν, µηχανισµοί δηµιουργήθηκαν, 
αυστηρότεροι κανόνες επιβλήθηκαν, δηµοσιονοµικές ανισορροπίες εξαλείφτηκαν και 
πολλές από τις ρίζες της κρίσης εκριζώθηκαν. Η ΕΚΤ ειδικότερα διαδραµάτισε έναν 
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο πολλές φορές υποκαθιστώντας τις πολιτικές πρωτοβουλίες 
που δεν λαµβάνονταν.  
Την ίδια, όµως, στιγµή η ΟΝΕ δεν παρουσίασε αντίστοιχη βελτίωση από πολιτικής 
άποψης. Οι κρίσιµες αποφάσεις λαµβάνονταν πάντα και ουσιαστικά από τα Εθνικά 
Κοινοβούλια. Αυτή η διστακτικότητα και παράλληλα απαρέγκλιτη προτεραιότητα 
στο διακυβερνητικό ρόλο, είχε σηµαντικό οικονοµικό και πολιτικό κόστος. Αν 
εξαιρέσει κανείς το ειδικό περιβάλλον λήψης των αποφάσεων σε συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης, το διακυβερνητικό µοντέλο των επαναλαµβανόµενων, διαρκώς 
αντικρουόµενων θέσεων και αέναων διαβουλεύσεων, έδειξε τις αδυναµίες του, µε τη 
διπλωµατία να υπερκερνά τη δηµοκρατία. 5  
Πιο συγκεκριµένα, κάθε Κράτος Μέλος προκρίνει τα δικά του συµφέροντα και η 
ευρωπαϊκή δηµοκρατική διευθέτηση είναι ανήµπορη να συγκεράσει πολλές φορές, τις 
διαφορετικές προτεραιότητες σε µία αµοιβαία αποδεκτή και κοινά επωφελή 
ευρωπαϊκή απόφαση. Το αποτέλεσµα αυτής της αδυναµίας έχει ένα απτό 
αποτέλεσµα. Την ευρωαπόρριψη από µεγάλο τµήµα του πληθυσµού που καλλιεργεί 

                                                
3 https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_el  
4 https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el  
5 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160321.en.html  
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τις ακραίες εθνικιστικές φωνές και εκτινάσσει το βαθµό δυσκολίας για µία 
νοµιµοποιηµένη πορεία ολοκλήρωσης.  
 
Το σύστηµα αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει µε τη θεσµική λειτουργία της 
δηµοκρατίας που παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη µίας απόφασης εν 
µέσω πολιτικών διαφωνιών που µέσα στο πλαίσιο της θέσης/ αντίθεσης και 
σύνθεσης, δεν είναι άλλα από την αρχή της πλειοψηφίας και του σεβασµού στη 
µειοψηφούσα άποψη.  
 
Θέτοντας το ζήτηµα της δηµοκρατίας 
 
Μακροπρόθεσµα η διατήρηση του παρόντος συστήµατος λήψης αποφάσεων, αλλά 
κυρίως η συνέχιση της απροθυµίας των Κρατών Μελών να αναλάβουν το βάρος της 
ευρωπαϊκής συναπόφασης έναντι της εθνικής υστεροφηµίας, δεν µπορεί να αποτελεί 
το µοτίβο σε µία Ευρώπη που πρέπει να ανταγωνιστεί σε παγκόσµιο επίπεδο.  
Η ΕΕ απέναντι σε δυνάµεις εγχώριας αµφισβήτησης και διεθνούς ανταγωνισµού, 
πρέπει να ενισχύσει τη δηµοκρατική της λειτουργία παράλληλα µε τη λειτουργική της 
επάρκεια. 
Για αυτά άλλωστε, µίλησε και ο Γάλλος Πρόεδρος στην Πνύκα προ µηνών6: 
«Θέλουµε να ζήσει η Ευρώπη. Εµείς που πιστεύουµε στην Ευρώπη. Εµείς που αφήσαµε 
την Δηµοκρατία να υποστεί ρήγµατα, πρέπει να επανέλθουµε στην Δηµοκρατία. (…)Η 
πραγµατική τροφή της Ευρώπης δεν είναι το να λατρεύει κανείς τους κανόνες. Αλλά να 
επανέλθει στην δηµοκρατική δυναµικότητα.» 
 
Ειδικότερα για την Ευρωζώνη, το να γίνει κάτι πιο βαθύ από µία αποστολή 
«διάσωσης», ο διαµοιρασµός της κυριαρχίας και του ρίσκου που ενέχει η κοινή 
αποστολή, πρέπει να γίνει µέσα από νέους ισχυρούς θεσµούς πολιτικής λογοδοσίας 
και νοµιµοποίησης. Και ενώ αυτή η άποψη κυριαρχεί πλέον ως η µόνη εφικτή και 
ευκταία, σε επίπεδο εφαρµογής, βρίσκεται αντιµέτωπη µε ορισµένες προϋποθέσεις 
που εγείρουν συγκεκριµένα ερωτήµατα: 
 

•   Οι µεταρρυθµιστικές σκέψεις και ιδέες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, περιορίζονται 
έως τώρα στην ΟΝΕ. Περιορίζοντας, όµως, το φάσµα των επιβεβληµένων 
αλλαγών και βελτιώσεων σε ένα – σηµαντικό – υποσύνολο, όπως η 
Ευρωζώνη, δεν µπορεί να είναι η πρώτη επιλογή, αλλά ένα plan B.  
Η αφετηρία πρέπει να είναι η ειλικρινής προσπάθεια των 27 να προχωρήσουν 
µαζί. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί 
στην ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία, µέρος της οποίας µπορεί να είναι και η 
Ευρωζώνη. 7Έτσι, άλλωστε, προχώρησε η Ένωση µε το «Δηµοσιονοµικό 
Σύµφωνο» που το υπέγραψαν 25 από τα 27 Κράτη. 8 

•   Η Δηµοκρατία εδράζεται πάνω σε τρεις ισχυρούς πυλώνες. Τη µε 
δηµοκρατικό τρόπο αποκρυστάλλωση των προτεραιοτήτων που τίθενται, τη 
δηµοκρατική εκλογή υπεύθυνων ηγετών και τον έλεγχο της εξουσίας µε βάσει 
τις αποφάσεις που ελήφθησαν και αν επετεύχθησαν οι στόχοι που ετέθησαν. 
Με βάση αυτή την άποψη ένα δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα προϋποθέτει 

                                                
6 http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-a-
la-pnyx-athenes-le-jeudi-7-septembre-201/  
7 L’Union européenne entre implosion et refondation: Zarka, Yves Charles, Perrineau, Pascal, 
Laquièze, Alain .Éditions Mimésis. 2016 
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:1403_3&from=EN  
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δύο κριτήρια: τον ανταγωνισµό (θέσεων, κοµµάτων, προσώπων) και την 
εναλλαγή στην εξουσία. Αυτό που κυρίως λείπει από την ευρωπαϊκή πολιτική 
σκηνή είναι η πολιτική εναλλαγή, αντίστοιχη των κρατών και των 
Οµοσπονδιών. Προφανώς, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών εντός του 
θεσµικού πλαισίου της Ένωσης, απολαµβάνουν της άµεσης και έµµεσης 
δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. Οι αρχηγοί Κρατών Μελών και Κυβερνήσεων, 
προέρχονται µέσα από το αποτέλεσµα δηµοκρατικών διαδικασιών. Το ίδιο 
ισχύει και για τους Υπουργούς, τα µέλη της Επιτροπής, κλπ και σε όσους 
υπόκεινται τη θεσµικά κατοχυρωµένη και πολιτικά απαιτητική ακρόαση των 
µελών του Ευρωκοινοβουλίου. Παρόλαυτά, τα µέλη του Συµβουλίου 
οφείλουν την παρουσία τους στο γεγονός ότι υποστηρίζονται από µία εθνική 
Κυβέρνηση που χαίρει της εµπιστοσύνης της πλειοψηφίας του εθνικού 
Κοινοβουλίου, µία πλειοψηφία όµως, που κερδήθηκε σε µία εκλογική µάχη 
από την οποία συνήθως απουσιάζει παντελώς η ευρωπαϊκή ατζέντα. Επιπλέον 
αυτού, τα µέλη του Συµβουλίου δεν υφίστανται την πολιτική εναλλαγή, αφού 
η ανανέωση του Συµβουλίου γίνεται βάσει των εθνικών πολιτικών 
συσχετισµών χωρίς να λαµβάνεται όµως πάντα υπόψιν ούτε αυτό, ενώ και 
όταν λαµβάνεται υπόψη υπάρχει έλλειψη συγχρονισµού, καθώς οι εθνικές 
εκλογές γίνονται σε διαφορετικό χρόνο σε κάθε χώρα. Η διαδικασία 
ανάδειξης του Προέδρου της Επιτροπής µέσα από τις Ευρωεκλογές έχει 
τονώσει το δεσµό της εκπροσώπησης ανάµεσα στους πολίτες και την 
εκλογική διαδικασία, αλλά και αυτό το σύστηµα χωλαίνει, αφού και σε αυτή 
τη διαδικασία εµφιλοχωρεί η «διπλωµατική» διαπραγµάτευση µεταξύ των 
Κρατών Μελών. Τέλος, ακόµα και η επιλογή των Επιτρόπων πολλές φορές 
που ούτως ή άλλως γίνεται από τις εθνικές Κυβερνήσεις, καταλήγει σε µία 
διακυβερνητική Επιτροπή.  

 
Η Ευρώπη είναι µία ένωση δηµοκρατιών που βασίζεται φορµαλιστικά σε 
δηµοκρατικούς θεσµούς, αλλά που αδυνατεί να εµφυσήσει «πολιτική» χροιά (µε την 
έννοια της κοµµατικής υπεράσπισης ή ταύτισης) στην ανάδειξη των οργάνων, 
οδηγώντας έτσι τους πολίτες στην εκ του µακρόθεν παρακολούθηση των 
πεπραγµένων.9 Οι πολίτες χρειάζονται ταύτιση µε µορφώµατα που τα γνωρίζουν και 
µε τα οποία µπορούν να ταυτιστούν αξιακά10.  
Μόνο µε την εισαγωγή µίας πολιτικής και πραγµατικής «πολιτικής ένωσης» που θα 
διαπερνά την ΕΕ, και θα βασίζεται στην υπεροχή των εκλεγµένων θεσµικών 
εκπροσώπων, οι Ευρωπαίοι θα αποκτήσουν πραγµατικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον 
για την Ένωση.  
 

•   Τέλος, η µεταρρύθµιση της πολιτικής υπόστασης της ΕΕ και δευτερευόντως 
της ΟΝΕ, απαιτεί εκ των προτέρων αποκρυστάλλωση και διαύγαση του 
στόχου, κάτι που ακόµα λείπει:  

-   θα είναι ένα µερεµέτι; 
-   Θα προχωρήσουµε σε µία κοινοβουλευτική ευρωπαϊκή δηµοκρατία µε µία 
ευρωπαϊκή Κυβέρνηση υπόλογη στους πολίτες ; 

Είναι κοµβικής σηµασίας να αρθεί κάθε ασάφεια και αµφισηµία. Πρέπει να τεθεί ο 
στόχος και να ξεκινήσει αµέσως ένας ευρύς πανευρωπαικός διάλογος.  
 

                                                
9 https://ec.europa.eu/epsc/publications/five-presidents-report-series/ownership-and-accountability_en  
10 M Monti and S Goulard: De la démocratie en Europe. 
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Πάνω, όµως, ακόµα και από την αποσαφήνιση του στόχου, βρίσκεται η ανάγκη για 
την αποσαφήνιση της διάκρισης των εξουσιών στην Ένωση, έτσι όπως 
αλληλοεπικαλύπτονται από τα διάφορα θεσµικά όργανα. Το θεσµικό σύστηµα της 
Ένωσης αποτελείται από: 

-   την Επιτροπή που διαθέτει εκτελεστικές, αλλά και οιονεί κυρωτικές 
αρµοδιότητες 

-   το Συµβούλιο που αναµειγνύει εκτελεστικές, νοµοθετικές αλλά και κυρωτικές 
αρµοδιότητες ως προς τον έλεγχο των δηµοσιονοµικών και οικονοµικών 
αποτελεσµάτων των Κρατών Μελών.  

-   Το Ευρωκοινοβούλιο που δεν διαθέτει όµως τα προνόµια που αντιστοιχούν 
στα εθνικά κοινοβούλια και κυρίως δεν ψηφίζει για θέµατα φορολογίας ούτε 
έχει τη δυνατότητα ανάληψης νοµοθετικής πρωτοβουλίας 

Προκειµένου, να «υιοθετήσουν» οι ευρωπαίοι πολίτες την ευρωπαϊκή πολιτική δοµή 
ως οικεία, πρέπει να η απεικόνιση των εθνικών δοµών να αντιστοιχεί µε την 
ευρωπαϊκή.  
 

-   Η Επιτροπή είναι η αποκλειστική εκτελεστική εξουσία 
-   Το ΔΕΕ ως ο αποκλειστικός «φύλακας» των Συνθηκών (όχι πλέον η 
Επιτροπή) ή από κοινού µε ανεξάρτητες αρχές σε ειδικές περιπτώσεις, όπως 
πχ σε θέµατα Ανταγωνισµού 

-   Η αναδόµηση του Συµβουλίου σε δεύτερο νοµοθετικό όργανο πχ Bundesrat 
-   Η δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια να µπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή προς συζήτηση νοµοθετικές πρωτοβουλίες.  

 
Μια πραγµατική ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία 
 
Η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη κατέδειξε ότι οι θεσµοί της ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης στερούνται σαφούς και αποκλειστικής εκτελεστικής ισχύος.  
Η πολυαρχία στη δοµή και οι παρελκόµενες συνέπειες της, ο ανταγωνισµός ανάµεσα 
σε Κράτη Μέλη και θεσµικά όργανα, η αργοπορία στη λήψη αποφάσεων, 
χαρακτήρισαν την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία τα τελευταία χρόνια.  
Ειδικότερα στην Ευρωζώνη, η ισορροπία ισχύος γέρνει προς τη µεριά της ΕΚΤ που 
κάλυψε σε µεγάλο βαθµό την πολιτική περιδίνηση των υπόλοιπων θεσµικών 
οργάνων, ενώ λείπει η εκτελεστική αρµοδιότητα από ένα όργανο µε µεγαλύτερη 
πολιτική δικαιοδοσία και λογοδοσία από το Eurogroup (παρά το γεγονός ότι οι 
µείζονες αποφάσεις περί Μνηµονίων λαµβάνονταν από το Ecofin).11 
 

•   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής – και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου - 
είναι και ο επικεφαλής της µεγαλύτερης κοινοβουλευτικής οµάδας στο 
Ευρωκοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις εκλογές. Η πρόνοια του άρθρου 
17, παρ. 7 της ΣΕΕ καλύπτεται από το παράδειγµα της εκλογής του κ. 
Γιούνκερ, αλλά θα πρέπει να αναµένουµε έως το 2019, θα αποτελέσει 
απαρέγκλιτο προηγούµενο σεβαστό από όλους τους εµπλεκόµενους του 
θεσµικού status των Βρυξελλών. Η ενοποίηση των δύο κορυφαίων θέσεων 
(Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συµβούλιο) θα περιβάλει τον κάτοχο της µε ισχυρή 
πολιτική νοµιµοποίηση τόσο σε διακυβερνητικό επίπεδο όσο και σε 
υπερεθνικό, αλλά και ενώπιον του ΕΚ. Τέλος, η τροποίηση αυτή δεν απαιτεί 

                                                
11 https://piie.com/commentary/speeches-papers/political-redefinition-europe?ResearchID=2199  
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αλλαγή της Συνθήκης, καθώς µπορεί να προκύψει µέσα από διαοργανική 
συµφωνία βάσει του άρθρου 295 ΣΛΕΕ. 12 

•   Η θέση του Προέδρου του Eurogroup και η θέση του Αντιπρόεδρου της 
Επιτροπής αρµοδίου για την ΟΝΕ, πρέπει να είναι κοινή, ώστε να προκύψει 
ένας Υπουργός Ευρωπαϊκών Οικονοµικών που θα είναι υπόλογος στο ΕΚ. 13 

•   Η παραπάνω θέση θα αντικατοπτρίζει και το πρόσωπο της ΟΝΕ στις διεθνείς 
εκπροσωπήσεις της Ευρωζώνης σε θεσµικά όργανα και οργανισµούς, όπως το 
ΔΝΤ.  

 
 
Ενίσχυση του Ευρωκοινοβουλίου και της εµπλοκής των εθνικών κοινοβουλίων 
 
Στο µείζον ζήτηµα και στη διαρκή αναζήτηση για νοµιµοποίηση, το 
Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν σηµαντικό ρόλο να 
διαδραµατίσουν.  
 
Εµπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο των οικονοµικών και του 
προϋπολογισµού 
 

•   Ανάπτυξη του ρόλου της διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονοµικό Συντονισµό και τη Διακυβέρνηση στην Ε.Ε, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 του Δηµοσιονοµικού Συµφώνου. 14 Η 
Διάσκεψη πρέπει να διαθέτει το περιθώριο να ελέγχει, να εξετάζει και να 
προτείνει µέτρα και πολιτικές για την οικονοµική κατάσταση της ΟΝΕ και τα 
δηµοσιονοµικά των Κρατών Μελών.  

-   οι ανά εξάµηνο συναντήσεις της Διάσκεψης καλό είναι να γίνονται την 
περίοδο κρίσιµων σταθµών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου 
(Νοέµβριο µετά την ετήσια εκτίµηση για την ανάπτυξη και το Ιούνιο µετά τη 
σύνταξη των συστάσεων προς τα Κράτη Μέλη και πριν από την υιοθέτηση 
τους από το Συµβούλιο.  

-   Τέλος, η Διάσκεψη θα µπορεί να συγκαλεί του Υπουργούς Οικονοµικών των 
Κρατών Μελών και τους αρµόδιους µε την ευρύτερη οικονοµική πολιτική 
Επιτρόπους, τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, καθώς και µέλη της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκού Προϋπολογισµού.  

 
Ενισχύοντας το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Πέρα από τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει το ΕΚ για την ενίσχυση του ρόλου του 
στο δηµοσιονοµικό έλεγχο µέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Εξαµήνου, επιπλέον 
ιδέες µπορούν να εφαρµοστούν: 
 

•   Δυνατότητα ανάληψης από κοινού µε το Συµβούλιο νοµοθετικής 
πρωτοβουλίας από το ΕΚ. Χωρίς να µειωθεί ή να περιοριστεί η αντίστοιχη 
αρµοδιότητα από την Επιτροπή, αλλά περισσότερο ως µία κίνηση ουσίας που 
θα κάνει τη φωνή των εκπροσώπων των πολιτών σε ευρωπαικό και εθνικό 

                                                
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12016E295  
13 http://www.delorsinstitute.eu/011-22033-What-would-a-European-Finance-Minister-do-A-
proposal.html  
14 http://www.consilium.europa.eu/media/20383/st00tscg26-el-12.pdf  
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επίπεδο πιο ηχηρή και αντιληπτή. Σε αυτή τη δυνατότητα µπορεί να 
ενσωµατωθεί η «πρωτοβουλία πολιτών» που αναγνωρίζεται µέσα από το 
άρθρο 11 της ΣΕΕ και να λειτουργήσει υποβοηθητικά προς την ίδια 
κατεύθυνση της συµµετοχής και συνδιαµόρφωσης του ευρωπαικού πολιτικού 
πλαισίου από τους πολίτες.  

 
                                                             
                                                             *** 
Η µάχη ανάµεσα στους λαϊκιστές και τον ορθολογισµό της προόδου και της 
βελτίωσης στην ΕΕ, είναι σαν ένας µακράς διαρκείας αγώνας µποξ. 
Πριν από ένα χρόνο, οι λαϊκιστές κέρδισαν τον πρώτο γύρο, όταν το Ηνωµένο 
Βασίλειο ψήφισε για το Brexit. Ο Ντόναλντ Τραµπ κέρδισε και τον δεύτερο.  
Ο τρίτος γύρος, όµως, ανήκε στον Εµ. Μακρόν. Η ώρα της αντεπίθεσης ήρθε.  
 
Όσοι πιστεύουν στην αξία και τη σηµασία της Ευρώπης, πρέπει να κατασκευάσουν 
ένα «νέο εµείς», να αντιµετωπίσουν τις αδικίες που συνεχώς διαµορφώνονται από την 
εξέλιξη της ζωής, να ακούσουν και να σεβαστούν τους πολίτες.  
 
Η αντοχή έχει σηµασία σε έναν αγώνα δύναµης και αντοχής. Αυτό έχει αξία ενάντια 
σε ανθρώπους που εκλέγονται υποσχόµενοι τον ουρανό µε τ' άστρα. 
 


