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Περίληψη 

Το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών κλήθηκε την περίοδο από 23 έως 26 Μαΐου να εκλέξει τα 

νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.. Αυτή ήταν η ένατη εκλογική αναμέτρηση από το 

1979 όταν για πρώτη φορά αποφασίστηκε η άμεση διαδικασία εκλογής των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Οι εκλογές αυτές διαθέτουν τη δική τους ιδιαιτερότητα.  Από τη μια πλευρά, παρατηρείται μια 

αύξηση των αντιευρωπαϊκών κινημάτων λόγω των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής, 

οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν 

δυνατόν να οδηγήσουν σε μια σημαντική αλλαγή του  συσχετισμού των δυνάμεων που 

συγκροτούν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως μετά την άνοδο των 

ευρωσκεπτικιστικών και των  αντιευρωπαϊκών, εθνικιστικών και λαϊκιστικών δυνάμεων σε όλα 

τα κράτη μέλη. Θα ήταν παράλειψή μας, βέβαια, να μην αναφερθούμε, κατά την διάρκεια του 

2017,στην  εκλογική επιτυχία του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron ο οποίος βασίστηκε σε 

μια φιλοευρωπαϊκή εκστρατεία, στον σχηματισμό μιας υπέρμαχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ολλανδικής κυβέρνησης συνασπισμού και στην επανεκλογή της Άνγκελα Μέρκελ ως 

καγκελαρίου σε ένα μεγάλο φιλοευρωπαϊκό  συνασπισμό στη Γερμανία. Οι επιτυχίες αυτές 

δημιούργησαν κάποια ανακούφιση στους υπέρμαχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά 

ακόμη και μετά τις δύο αυτές εκλογικές νίκες, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί ο αντίκτυπος των 

αντιευρωπαϊκών και αντιμεταναστευτικών κινημάτων που συχνά ακολουθούν ένα σαφώς πιο 

λαϊκιστικό χαρακτήρα για να προσεγγίσουν τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι εκλογές αυτές είτε θα επικροτούσαν, είτε θα έθεταν σε αμφισβήτηση τα θετικά 

αποτελέσματα που προβλέπονταν από την Συνθήκη της Λισαβόνας και τις όποιες 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα.  

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύθηκε σημαντικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

που τέθηκε σε ισχύ το 2014. Η διαδικασία της << Συνήθους Νομοθετικής Διαδικασίας>>, όπως 

μετονομάστηκε η διαδικασία της  <<Συναπόφασης>> με την Συνθήκη της Λισσαβόνας,  δηλαδή 

η αρχή της ισοτιμίας μεταξύ του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί 

τους πολίτες της Ένωσης και του Συμβουλίου που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών 

μελών έγινε ο γενικός κανόνας για τη θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 
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πρέπει να τονιστεί ότι η εισαγωγή του θεσμού του Spitzenkandidaten αφενός μεν εξυπηρετεί την 

λογική της συναπόφασης σε μια προσπάθεια να προσδεθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ισοτιμίας των πολιτών της 

Ένωσης και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και αφετέρου θεωρείται ως προταθείσα λύση στο 

πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος, χωρίς όμως, πρακτικά αποτελέσματα. 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και των υπολοίπων οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι άμεσα συνυφασμένος με τις έννοιες του δημοκρατικού ελλείμματος και της 

δημοκρατικής νομιμότητας. Υπό την έννοια αυτή, η παρακολούθηση της συζήτησης για αλλαγές 

στον ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης εν όψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών μπορεί να 

είναι ένας καλός οδηγός των προοπτικών αντιμετώπισης του λεγόμενου δημοκρατικού 

ελλείμματος. Στο πλαίσιο αυτής της δημόσιας συζήτησης, ξεχωρίζουν οι τοποθετήσεις δύο 

ηγετικών προσωπικοτήτων στην ευρωπαϊκή σκηνή.  

Η μία είναι η ομιλία του προέδρου της γαλλικής δημοκρατίας Emmanuel Macron στο 

πανεπιστήμιο της Σορβόννης  με τίτλο ‘Initiative pour l’Europe’ στις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Σε 

αυτή, εκτός από την παρουσίαση του ‘οράματός’ του και των άμεσων πρωτοβουλιών της 

κυβέρνησής του, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron πρότεινε την δημιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού ψηφοδελτίου, ώστε με βάση αυτό να καλυφθούν οι κενές έδρες μετά την 

αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, όπως, επίσης, τη δημιουργία υπερεθνικών καταλόγων των 

υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και την υιοθέτηση της θέσης 

του Υπουργού Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η δεύτερη είναι η ομιλία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker 

ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017. Σε αυτήν, ο 

πρόεδρος Jean-Claude Juncker πρότεινε έναν ‘χάρτη πορείας’ προς μία πιο ολοκληρωμένη, 

συνεκτική και δημοκρατική Ένωση. Αρχικά, πρότεινε τη συγχώνευση των αξιωμάτων του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για περισσότερη 

αποτελεσματικότητα. Πρότεινε επίσης νέους κανόνες χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων 

και των ιδρυμάτων και τέλος υιοθέτηση την πρόταση για τον υπερεθνικό κατάλογο υποψήφιων 

αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των περιεχομένων και των στόχων των δύο 

ομιλιών με κριτήριο την αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού που προκαλεί το πρόβλημα του 

δημοκρατικού ελλείμματος. Σε λίγες γραμμές, το περιεχόμενο της ομιλίας του Γάλλου 

Προέδρου ήταν πολιτικό με ευρωπαϊκές προεκτάσεις, ενώ αυτό της ομιλίας του Προέδρου της 

Επιτροπής ήταν θερμά ευρωπαϊκό, κάτι που πιθανώς υπαγορευόταν από την ιδιότητά του. Ο 

Γάλλος Πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική κατά των ευρωσκεπτικιστών αλλά και όσων 

διατηρούν έντονη κριτική στάση απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κατηγόρησε, επίσης, 

τους υπόλοιπους ευρωπαίους ηγέτες που έχουν την τάση να επαναπαύονται με τις επιτυχίες και 

τους κάλεσε όλους σε συστράτευση με σκοπό την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.. Ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής υπεραμύνθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράμμισε τον στόχο 

της δημιουργίας μιας Ένωσης με ισχυρό όνομα στην παγκόσμια αγορά και με πρωταγωνιστικό 

ρόλο σε όλες τις διεθνείς εξελίξεις. 
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1.Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

1.1 Συνοπτική παρουσίαση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση1 αποτελεί μια μοναδική πολιτική οντότητα, η οποία απαρτίζεται από 

κυρίαρχα κράτη-μέλη που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε σημαντικούς τομείς για να επιτύχουν 

κοινούς στόχους. Όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης 

πολίτες της Ένωσης, πράγμα που τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν συγχρόνως στη 

δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως ένα κράτος, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα νομοθετικό σκέλος (το Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο), ένα εκτελεστικό (την Επιτροπή) και μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή (το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο). 

Οι εξουσίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται στις ιδρυτικές 

Συνθήκες, τις οποίες διαπραγματεύθηκαν και επικύρωσαν τα κράτη μέλη της Ένωσης. Στους 

τομείς πολιτικής που δεν καλύπτονται από τις Συνθήκες, οι κυβερνήσεις των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερες να ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. 

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξής:  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα άμεσα εκλεγόμενο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

νομοθετική, εποπτική και δημοσιονομική αρμοδιότητα. Αποτελείται από 705 βουλευτές οι 

οποίοι ονομάζονται Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδρύθηκε το 1952, ως Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, το 1962 μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι 

πρώτες άμεσες εκλογές διεξήχθησαν το 1979. 

 

1
Θεσμικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέσιμο στο: https://europa.eu/european-

union/topics/institutional-affairs_el με ημερομηνία πρόσβασης 24/09/2020 

https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_el
https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_el
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλέγεται 

άμεσα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε 5 χρόνια. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις κύριες αρμοδιότητες: 

Στο πλαίσιο των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του, εγκρίνει τις νομοθετικές πράξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το Συμβούλιο, με βάση προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

αποφασίζει για διεθνείς συμφωνίες, αποφασίζει για θέματα διεύρυνσης και εξετάζει το 

πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και της ζητά να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις. Στο 

πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής και εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ως σώμα. Έχει τη δυνατότητα να καταθέσει ‘πρόταση μομφής’, υποχρεώνοντας την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε παραίτηση, χορηγεί απαλλαγή, δηλαδή τελική έγκριση για τον τρόπο με τον οποίο 

εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζει αναφορές πολιτών και 

συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές, συζητά τη νομισματική πολιτική με την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, υποβάλει ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και 

εκτελεί χρέη παρατηρητή σε εκλογικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 

αρμοδιοτήτων, καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το Συμβούλιο, 

και εγκρίνει τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το 

‘Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο’. 

Ο αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε χώρα είναι ανάλογος του 

πληθυσμού της, αλλά ισχύει η αρχή της ‘φθίνουσας αναλογικότητας’, δηλαδή, καμία χώρα δεν 

μπορεί να έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 βουλευτές, ενώ ο συνολικός αριθμός 

τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 705 (704 συν τον πρόεδρο). Οι βουλευτές συγκροτούν 

ομάδες με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση και όχι την εθνικότητά τους. Τέλος, ο πρόεδρος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα άλλα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον διεθνή χώρο και έχει τον τελευταίο λόγο στην έγκριση του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.2 

 

2
Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, διαθέσιμο στο: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies_el με ημερομηνία πρόσβασης 24/9/2020 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη του είναι οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2009 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίστηκε ως επίσημο 

θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να καθορίσουν την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Το 

όργανο αυτό αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεδριάσεις του (συνήθως κάθε τρεις μήνες) έχουν τη 

μορφή συνόδων κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την 

προεδρία μονίμου προέδρου. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και τις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  – δεν θεσπίζει όμως νομοθεσία, 

ασχολείται με σύνθετα ή ευαίσθητα θέματα που δεν μπορούν να επιλυθούν σε χαμηλότερο 

επίπεδο διακυβερνητικής συνεργασίας, καθορίζει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και θέματα άμυνας, επιλέγει και ορίζει τους υποψηφίους για ορισμένα υψηλά αξιώματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για κάθε ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αντιμετώπισή του και να παραπέμψει το 

ζήτημα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συνέρχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του, ο οποίος εκλέγεται από το ίδιο το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια θητεία δυόμισι ετών, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Ο πρόεδρος 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στον έξω κόσμο. Συνήθως 

συνεδριάζει 4 φορές τον χρόνο – όμως ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις 

για την επίλυση επειγόντων θεμάτων. 
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Οι αποφάσεις του λαμβάνονται γενικώς με συναίνεση – σε ορισμένες περιπτώσεις όμως 

λαμβάνονται με ομοφωνία ή με ειδική πλειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι αρχηγοί 

κρατών και κυβερνήσεων.3 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η φωνή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Θεσπίζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζει τις πολιτικές της. Στο 

Συμβούλιο συμμετέχουν οι υπουργοί από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τον 

προς συζήτηση τομέα πολιτικής. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί εκ περιτροπής την 

προεδρία για έξι μήνες. Στο Συμβούλιο, συνεδριάζουν οι υπουργοί όλων των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν, να τροποποιήσουν και να θεσπίσουν νομοθετικές 

πράξεις και να συντονίσουν πολιτικές. Οι υπουργοί έχουν την εξουσία να δεσμεύουν τις 

κυβερνήσεις τους να αναλάβουν τις δράσεις που συμφωνήθηκαν στις συνεδριάσεις. 

Το Συμβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι το βασικό όργανο λήψης 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο διαπραγματεύεται και θεσπίζει τη 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση τις 

προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντονίζει τις πολιτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, χαράσσει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συνάπτει συμφωνίες μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών ή διεθνών οργανισμών και εγκρίνει τον ετήσιο 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει μόνιμα μέλη. Συνέρχεται σε δέκα διαφορετικές 

συνθέσεις, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί στον υπό συζήτηση τομέα πολιτικής. Ανάλογα με 

τη σύνθεση, κάθε χώρα εκπροσωπείται από τον υπουργό που είναι αρμόδιος για τον αντίστοιχο 

τομέα πολιτικής. Για παράδειγμα, στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών 

Υποθέσεων (ECOFIN) συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών. 

Όλες οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες διεξάγονται δημοσίως. Για τη λήψη αποφάσεων 

απαιτείται συνήθως ειδική πλειοψηφία δηλαδή το 55% των χωρών (δηλαδή, με τα 27 επί του 

παρόντος κράτη μέλη, 15 χώρες) που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του συνολικού 

πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποτραπεί η λήψη μιας απόφασης, απαιτούνται 

 
3Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, διαθέσιμο στο: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el με 

ημερομηνία πρόσβασης 13/3/2019 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el
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τουλάχιστον 4 χώρες (που να αντιπροσωπεύουν το 35% τουλάχιστον του συνολικού πληθυσμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ευαίσθητα θέματα, όπως η εξωτερική πολιτική και η φορολογία, 

απαιτούν ομοφωνία (όλες οι χώρες να ψηφίζουν υπέρ). Απλή πλειοψηφία απαιτείται για όλα τα 

διαδικαστικά και διοικητικά θέματα.4 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προάγει το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνοντας και 

επιβάλλοντας νομοθεσία, καθώς και εφαρμόζοντας πολιτικές και τον προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της είναι 27δηλαδή 1 από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση προτάσεων για νέα 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το μόνο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο υποβάλλει 

νομοθετικές προτάσεις για έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και το οποίο 

προστατεύει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της σε ζητήματα που δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο, αποσαφηνίζει τεχνικές 

λεπτομέρειες, αφού συμβουλευτεί εμπειρογνώμονες και το κοινό, διαχειρίζεται τις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατανέμει τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κοινού με το Συμβούλιο 

και το Κοινοβούλιο, καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς και τους υποβάλλει προς 

έγκριση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εποπτεύει το πώς δαπανώνται τα χρήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω εξονυχιστικού ελέγχου που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

επιβάλλει την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το Δικαστήριο, 

διασφαλίζει ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται ορθά σε όλα τα κράτη μέλη, 

εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή, ομιλεί εξ ονόματος όλων των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα στους τομείς της εμπορικής πολιτικής 

και της ανθρωπιστικής βοήθειας και διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
4Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, διαθέσιμο στο: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el με 

ημερομηνία πρόσβασης 24/9/2020 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el
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Σχετικά με τα μέλη της, η πολιτική ηγεσία ασκείται από το Σώμα/Κολλέγιο των 27 

Επιτρόπων (ένας από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) – υπό τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο 

οποίος αποφασίζει το ποιος είναι αρμόδιος για κάθε τομέα πολιτικής. 

Το Σώμα των επιτρόπων αποτελείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, οκτώ αντιπροέδρους, 

μεταξύ των οποίων οι τρεις είναι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι, τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης 

για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και από 18 επιτρόπους 

αρμόδιους για αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. 

Η καθημερινή λειτουργία της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το προσωπικό της (νομικοί, 

οικονομολόγοι, κ.λπ.), οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε υπηρεσίες γνωστές ως Γενικές 

Διευθύνσεις, η κάθε μια από τις οποίες είναι αρμόδια για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής.  

Για την εκλογή του προέδρου της Επιτροπής, οι υποψήφιοι προτείνονται από τους αρχηγούς των 

κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να εκλεγεί πρόεδρος, ένας υποψήφιος πρέπει να στηριχθεί από 

την πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο υποψήφιος για τη θέση του 

προέδρου επιλέγει τους αντιπροέδρους και τους επιτρόπους βασιζόμενος στις υποδείξεις των 

κρατών μελών. Ο κατάλογος των υποψηφίων πρέπει να εγκριθεί από τους εθνικούς ηγέτες στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κάθε υποψήφιος εμφανίζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για να παρουσιάσει τις θέσεις του και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο 

ψηφίζει για την έγκριση ή όχι των υποψηφίων ως σύνολο. Τέλος, οι επίτροποι ορίζονται από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.  

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής, ο πρόεδρος χαράσσει τις πολιτικές κατευθύνσεις της 

Επιτροπής, γεγονός που επιτρέπει στους επιτρόπους να αποφασίζουν μαζί τους στρατηγικούς 

στόχους και να εκπονούν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση 

τη συλλογική ευθύνη. Όλοι οι επίτροποι συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και είναι εξίσου υπόλογοι για αυτές τις αποφάσεις. Οι επίτροποι δεν διαθέτουν 

μεμονωμένη εξουσία λήψης αποφάσεων, εκτός αν εξουσιοδοτούνται σχετικά σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. Οι αντιπρόεδροι ενεργούν εξ ονόματος του προέδρου και συντονίζουν τις εργασίες 

στον τομέα αρμοδιότητάς τους, μαζί με άλλους επιτρόπους. Για να διασφαλιστεί η στενή 

συνεργασία και η ευελιξία του Σώματος των επιτρόπων, καθορίζονται έργα προτεραιότητας. Οι 

επίτροποι στηρίζουν τους αντιπροέδρους στην υποβολή προτάσεων στο Σώμα.  
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Γενικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται συναινετικά, αλλά μπορεί να διενεργηθεί και ψηφοφορία. 

Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, και κάθε επίτροπος 

διαθέτει μία μόνο ψήφο. Στη συνέχεια, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση (υπό τον γενικό διευθυντή 

ο οποίος λογοδοτεί στον αρμόδιο επίτροπο) αναλαμβάνει την υπόθεση. Αυτό συνήθως γίνεται με 

την εκπόνηση σχεδίου νομοθετικής πρότασης. Τα νομοσχέδια αυτά υποβάλλονται ξανά στους 

επιτρόπους για έγκριση στην εβδομαδιαία συνεδρίασή τους, και στη συνέχεια λαμβάνουν 

καθεστώς επίσημης πρότασης που υποβάλλεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το 

επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.5 

Τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.  

1.2. Η διαδικασία ‘συναπόφασης’. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδρύθηκε το 1952, ως Κοινή 

Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και το 1962 μετονομάστηκε σε 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι το 1986, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν καθαρά 

<<διακοσμητικός>>από τη στιγμή που δε συμμετείχε ενεργά στην εν γένει νομοθετική 

διαδικασία. 

Όπως αναφέρει η Γαραντζιώτη, (2016)6, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 αποδίδει για 

πρώτη φορά περιορισμένες νομοθετικές αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

καθιερώνοντας τη ‘διαδικασία συνεργασίας’, ενώ προχωρά και στην υιοθέτηση της 

υποχρεωτικής λήψης της ‘σύμφωνης γνώμης’ του Κοινοβουλίου για τις συνθήκες προσχώρησης 

και σύνδεσης. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η διαδικασία της συνεργασίας επεκτείνεται σε 

ακόμα περισσότερους τομείς και καθιερώνεται για πρώτη φορά η διαδικασία της ‘συναπόφασης’ 

που σηματοδοτεί την έναρξη της εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συν-νομοθέτη. 

 
5 Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, διαθέσιμο στο: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el 

με ημερομηνία πρόσβασης 24/9/2020 
6 Γαραντζιώτη, Α.Θ.,(2016), ‘Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεσμικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι περιορισμένος’,  διαθέσιμο στο: https://www.academia.edu/35794326/97, με ημερομηνία πρόσβασης 

5/3/2019 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el
https://www.academia.edu/35794326/97
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Όμως, αναφέρει ο Ιωακειμίδης, (1995)7, αν και η Συνθήκη του Μάαστριχτ συμβάλει θεσμικά 

στην ενίσχυση των εξουσιών και του ρόλου του Κοινοβουλίου στη διαδικασία διαμόρφωσης 

πολιτικής κυρίως με τη διαδικασία συναπόφασης, η συμβολή αυτή δεν οδηγεί σε ικανοποιητική 

κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος της κοινότητας αφού μια τέτοια σειρά από νέες 

αρμοδιότητες που θεσπίζονται με την συνθήκη και την Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου.  

Οι Συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας επεκτείνουν ακόμα πιο πολύ τη διαδικασία της 

‘συναπόφασης’ στους περισσότερους τομείς της νομοθεσίας, χορηγώντας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ισότιμες νομοθετικές εξουσίες με αυτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.8Με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας της ‘συναπόφασης’, η οποία 

καλείται πλέον ‘Συνήθης Νομοθετική Διαδικασία’, διευρύνεται σε 45 επιπλέον νέους τομείς και 

γίνεται η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αυτές τις νομοθετικές 

περιοχές περιλαμβάνονται: μετανάστευση, νομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, 

αστυνομική συνεργασία, ορισμένες πρόνοιες της κοινής πολιτικής εμπορίου, ορισμένες πρόνοιες 

για την κοινή αγροτική πολιτική, κλπ.9 

1.2.1. Ο ρόλος του Spitzenkandidaten 

Το 2014, ένα προεκλογικό πανό στις Βρυξέλλες προέτρεπε τους ευρωπαίους πολίτες να λάβουν 

μέρος στην ψηφοφορία στις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

διακηρύσσοντας ότι η εκλογική διαδικασία θα είναι "διαφορετική αυτή τη φορά" (Taylor, 

2014)10. Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούσαν τις εκλογές του 2014 

διαφορετικές εξαιτίας δύο λόγων. Κατά πρώτον, αναμενόταν υψηλότερη προσέλευση 

ψηφοφόρων λόγω της διαφωνίας σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της κρίσης της ευρωζώνης τα 

 
7Ιωακειμίδης Π.Κ. (1995), ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία-Διαπραγμάτευση-Θεσμοί και Πολιτικές’, 

εκδόσεις Θεμέλιο, σελίδα 316 

8 ‘Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμβολή του στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης’, (2002), εκδόσεις 

Παπαζήση, σελ. 259 
9 Κυπριακή Δημοκρατία, (2016-19), ‘Η Συνθήκη της Λισαβόνας’, διαθέσιμο στο: 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa24_gr/mfa24_gr?OpenDocument&print, με ημερομηνία πρόσβασης 

28/2/2019 
10Taylor, P. (2014). ‘EU election: 'This time it's different', or maybe not’, διαθέσιμο στο: 

https://www.reuters.com/article/us-eu-election-president-analysis/eu-election-this-time-its-different-or-maybe-not-

idUSBREA4O02120140525με ημερομηνία πρόσβασης 25/2/2019. 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa24_gr/mfa24_gr?OpenDocument&print
https://www.reuters.com/article/us-eu-election-president-analysis/eu-election-this-time-its-different-or-maybe-not-idUSBREA4O02120140525με
https://www.reuters.com/article/us-eu-election-president-analysis/eu-election-this-time-its-different-or-maybe-not-idUSBREA4O02120140525με
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προηγούμενα χρόνια. Κατά δεύτερον, ήταν οι πρώτες εκλογές μετά την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία είχε εισαγάγει μια μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο 

διοριζόταν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την εισαγωγή του Spitzenkandidaten 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2004)11.  

Το άρθρο 17, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας, αναφέρει ρητά ότι το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο πρέπει από τώρα και στο εξής να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των 

ευρωεκλογών, όταν  πρόκειται να προτείνει κάποιο πρόσωπο να αναλάβει την προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το άρθρο προβλέπει ότι θα πρέπει ο υποψήφιος να 

υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών (EUR-Lex, n.d.)12. Ενώ η 

προαναφερθείσα μεταβολή ήταν ήσσονος σημασίας επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι και 

αλλιώς, θα έπρεπε να εγκρίνει τον υποψήφιο που πρότεινε το Συμβούλιο, η μεταβολή αυτή 

συνέβαλε στην αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο τα κόμματα συμμετείχαν στις 

ευρωεκλογές που ακολούθησαν. Όλα τα μεγάλα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

προχώρησαν λοιπόν στην κατάθεση πρότασης για συγκεκριμένο υποψήφιο για τη θέση του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας έτσι στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να 

επιλέξουν μεταξύ των συγκεκριμένων υποψηφίων, για πρώτη φορά στην ιστορία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Αυτό θεωρήθηκε σημαντικό λόγω της κρίσης της ευρωζώνης και των συνεπειών της όσον 

αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιμετώπιζαν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η 

ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του σχετικού δικαιώματος που δόθηκε 

για πρώτη φορά στους Ευρωπαίους πολίτες στις εκλογές του 2014 θεωρήθηκε ότι θα οδηγήσει 

σε μια νέα εποχή στην ακολουθούμενη λογική λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό των οργάνων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα θέσει τέρμα στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, τις 

περισσότερες φορές, πίσω από κλειστές πόρτες (Russack, 2018).13 Όπως χαρακτηριστικά 

επεσήμανε σε συνέντευξή του ο ευρωβουλευτής Θόδωρος Ζαγοράκης, «ο θεσμός αυτός θα  

 
11 

12 

13 Russack, S. (2018), ‘The problem with the Spitzenkandidaten system’, Centre for European Policy Studies, 

διαθέσιμο στο: https://www.ceps.eu/publications/problem-spitzenkandidaten-system#_ftn1με ημερομηνία 

πρόσβασης 26/2/2019. 

https://www.ceps.eu/publications/problem-spitzenkandidaten-system#_ftn1με
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μπορούσε να ενισχύσει την συμμετοχή των πολιτών στο προεκλογικό διάλογο, καθώς θα 

υπάρχει ένα σημείο αναφοράς στο πρόσωπο του κορυφαίου υποψηφίου και με αυτόν τον τρόπο 

θα περάσει το μήνυμα ότι εκτός από τους ευρωβουλευτές οι πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν με 

την ψήφο τους και τον υψηλότερο αξιωματούχο στις Βρυξέλλες».14 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία Spitzenkandidaten δεν είναι νομικά υποχρεωτική (Heath, 

2018)15 και η παρουσίαση και η εφαρμογή της δεν ήταν αυτόματη συνέπεια της εισαγωγής της 

νέας διατύπωσης του άρθρου 17 στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η διαδικασία Spitzenkandidaten 

έχει τις ρίζες της σε κάποιες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι κεντροδεξιοί 

υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι ρίζες της μπορούν να πάνε πίσω στο συνέδριο 

του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Estoril τον Οκτώβριο του 2002, όπου το Ευρωπαϊκό 

Λαϊκό Κόμμα υποστήριξε ότι «τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 

παρουσιάζουν τους δικούς τους υποψηφίους (για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) στο 

πλαίσιο της εκστρατείας για τις ευρωεκλογές» (ΕΛΚ, 2002)16. Έτσι λοιπόν, είναι προφανές ότι 

το Spitzenkandidaten ήταν αποτέλεσμα μιας σταδιακής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει εδώ και 

χρόνια. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Spitzenkandidaten αποτελεί μια απόκλιση από τη συνήθη πολιτική 

πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως στην πράξη, οι ελπίδες εκείνων που ανέμεναν 

μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών ως αποτέλεσμα της εισαγωγής αυτής της καινοτομίας ήταν 

φρούδες. Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014 

αντανακλούσε την πτωτική τάση που είχε παρατηρηθεί από τις προηγούμενες εκλογές και 

επιβεβαίωνε το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι πολίτες υποεκτιμούν τις ευρωεκλογές σε σχέση με τις 

εθνικές εκλογές (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2014)17. 

Προ της υιοθέτησης της διαδικασίας του Spitzenkandidaten, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως δύο πολύ διαφορετικοί θεσμοί με αλλιώτικες πηγές νομιμοποίησης, 

 
14 Ολόκληρη η συνέντευξη βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. 
15Heath, R. (2018), ‘Commissionpresidentderby’, διαθέσιμο στο:https://www.politico.eu/article/european-

commission-presidency-package-runners-and-riders-derby-handicapping-the-field/με ημερομηνία πρόσβασης 

26/2/2019  
16Epp.eu. (2002), ‘A Constitution for a Strong Europe’, διαθέσιμο στο: 

https://www.epp.eu/files/uploads/2015/11/A_Constitution_for_a_strong_Europe.pdfμε ημερομηνία πρόσβασης 

27/2/2019. 
17 europarl.europa.eu. (2014). Turnout 2014 - EuropeanParliament., διαθέσιμο στο: 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019. 

https://www.politico.eu/article/european-commission-presidency-package-runners-and-riders-derby-handicapping-the-field/
https://www.politico.eu/article/european-commission-presidency-package-runners-and-riders-derby-handicapping-the-field/
https://www.epp.eu/files/uploads/2015/11/A_Constitution_for_a_strong_Europe.pdfμε
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html%20


 
 

17 
 

βρισκόντουσαν σε συνεχείς αναζητήσεις σχετικά με το ποιος θα επέλεγε τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κέρδισε, τελικά, τη μάχη, διότι ‘πρόλαβε’ το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κινούμενο ταχύτερα επειδή δεν αντιμετώπιζε καμιά πολιτική 

διαφοροποίηση όπως συνέβαινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ένα παράδειγμα τέτοιας 

εσωτερικής πολιτικής διαίρεσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η προσπάθεια του τότε 

βρετανικού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον να εμποδίσει τον Jean-Claude Juncker να 

διοριστεί επίσημα ως εκλεγμένος πρόεδρος (Watt και Traynor, 2014).18 Οι ηγέτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήθελαν αρχικά τον Jean-Claude Juncker, επειδή η θέση του Προέδρου 

της Επιτροπής αντανακλούσε την απώλεια της εξουσίας λήψης της τελικής απόφασης για το 

διορισμό του Προέδρου που είχε κάποτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο προσπάθησαν να τον εμποδίσουν ακόμη και μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, όταν οι ηγέτες συναντήθηκαν μετά από πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Van Rompuy. Ακόμα και τότε, οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων άφησαν την πόρτα ανοικτή για άλλες επιλογές (Jacobsen και Gotev, 2014).19 

Οι πρώτες εβδομάδες μετά τις εκλογές κατέδειξαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε 

να εκμεταλλευτεί την έλλειψη συνοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ισχυριζόμενο ότι δεν θα 

ψηφίσει κανέναν άλλον υποψήφιο που θα μπορούσε να προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο 

πλαίσιο της κρίσης της ευρωζώνης που είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ρόλου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε εξουσία έναντι του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο του διορισμού του Προέδρου της Επιτροπής, όμως αυτό 

συμβαίνει μόνο μια φορά κάθε πέντε χρόνια, ενώ η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα η προσφυγική κρίση. 

Έτσι, αν θέλουμε να μιλάμε για μια θεμελιώδη μεταβολή του πολιτικού συστήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το να 

 
18 Watt, N. and Traynor, I. (2014), ‘David Cameron loses Jean-Claude Juncker vote’, διαθέσιμο στο: 

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/david-cameron-loses-jean-claude-juncker-vote-eu με ημερομηνία 

πρόσβασης 26/2/2019 
19 Jacobsen, H. and Gotev, G. (2014), ‘No momentum' for Juncker: EU leaders leave options open’,διαθέσιμο στο: 

https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2014/news/no-momentum-for-juncker-eu-leaders-leave-options-

open/ με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019  
 

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/david-cameron-loses-jean-claude-juncker-vote-eu
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2014/news/no-momentum-for-juncker-eu-leaders-leave-options-open/
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2014/news/no-momentum-for-juncker-eu-leaders-leave-options-open/
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επιλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής αρχίσει να συμμετέχει πιο ενεργά με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στη χάραξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών. 

Ο ισχυρός δεσμός των Ευρωπαίων Επιτρόπων με τα κράτη μέλη από τα οποία διορίζονται είναι 

κάτι που ευνοεί την ένταση μεταξύ των διακυβερνητικών και υπερεθνικών στρατηγικών των 

θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Christiansen, 1997).20 Σύμφωνα με τον Fabbrini, 

αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη μορφή της "κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης" που είχαν 

φανταστεί οι υποστηρικτές του Spitzenkandidaten (Fabbrini, 2015).21 

Χαρακτηριστικό τεκμήριο της μειωμένης ισχύος των υπερεθνικών έναντι των διακυβερνητικών 

θεσμών είναι η πρόσφατη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός σχεδίου με σκοπό τη 

μείωση νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, χ.χ)22. Η ανακοίνωση αυτή συνοδεύτηκε από τον ορισμό από τον Jean-Claude Juncker 

ενός πακέτου δέκα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – το γνωστό σχέδιο Jean-Claude 

Juncker. Το σχέδιο αυτό φαίνεται να περιόρισε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στη λήψη αποφάσεων. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η καγκελάριος Μέρκελ και ο 

Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, αλλά και πολλοί άλλοι, έχουν απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο –χωρίς ωστόσο να ζητήσουν τη συμβολή του στην απόφαση– για θέματα τόσο 

ποικίλα, όσο η μεταναστευτική κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και οι προτάσεις τους για το 

μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις παραμένουν στα χέρια των εθνικών 

κυβερνήσεων, παρόλο που οι στενότερες σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να θεωρηθούν ως απόδειξη μεγαλύτερης εξουσίας στα χέρια 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Fabbrini 2015).23 

 
20 Christiansen, T. (1997) ‘Tensions of European governance: politicized bureaucracy and multiple accountability in 

the European Commission’, Journal of European Public Policy, 4(1), σελίδες 73-90. 
21 Fabbrini, S., (2015), ‘Which European Union?: Europe After the Euro Crisis, Cambridge University Press. 

22 European Commission. (n.d.), ‘Better regulation: why and how’διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/info/law/law-

making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en με ημερομηνία πρόσβασης 

28/2/2019  
23 Fabbrini, S. (2015), ‘The European Union and the Puzzle of Parliamentary Government’, Journal of European 

Integration, 37(5), σελίδες 571-586 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
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Αμέσως μετά τις εκλογές του 2014, υπήρξαν σημάδια ότι τα πολιτικά κόμματα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που είχαν ήδη ταχθεί υπέρ της ευρωπαϊκής σύγκλισης, θα συνεργάζονταν. Ένα 

πρώτο σημείο αναφοράς αυτής της συνεργασίας μεταξύ των κεντρώων πολιτικών κομμάτων 

ήταν όταν μετά τη ολοκλήρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο Martin Schulz παραδέχτηκε 

την ήττα των Σοσιαλδημοκρατών και ζήτησε από τον Jean-Claude Juncker που ήταν υποψήφιος 

του Λαϊκού Κόμματος που είχαν πλειοψηφία των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνει 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (BBC News, 2014).24Η συνεργασία των δυνάμεων υπέρ 

της αύξησης των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημοποιήθηκε τον Ιούνιο του 

2014, όταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν να 

συνεργαστούν με σκοπό την εξασφάλιση μεγάλης πλειοψηφίας υπέρ σημαντικών νομοθετικών 

πρωτοβουλιών (Bassot and Hiller, 2018).25Το σημείο αναφοράς αυτής της συμφωνίας, η οποία 

καθιέρωσε ένα μεγάλο συνασπισμό, ήταν η υποστήριξη των Σοσιαλδημοκρατών για τον Jean-

Claude Juncker ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος στο πρόσωπο του Martin Schulz να συνεχίσει ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Συμπερασματικά, όσον αφορά στη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπήρξε μάλλον μια φευγαλέα στιγμή και όχι μια θεμελιώδης 

μεταβολή της σχέσης τους, με τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης και της τρέχουσας 

κρίσης του ευρώ να αντισταθμίζουν τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να έχει η εισαγωγή του 

Spitzenkandidaten. Θα μπορούσαμε μάλιστα να ισχυριστούμε ότι η εμφάνιση του μεγάλου 

συνασπισμού μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παράδοξο, διότι η εισαγωγή του Spitzenkandidaten 

προϋπέθετε αρχικά ότι οι πολίτες θα είχαν μια ουσιαστική επιλογή μεταξύ αντιτιθέμενων 

πολιτικών στρατηγικών, αλλά η συνέχιση της συνεργασίας των κομμάτων υπέρ της ευρωπαϊκής 

συνοχής συνεχίστηκε ακόμα και μετά την κατάρρευση του μεγάλου συνασπισμού με την 

παραίτηση του Martin Schulz. Με άλλα λόγια, ενώ υπήρξαν αλλαγές στις ‘διοργανικές’ σχέσεις 

και τις στρατηγικές των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές δε συνιστούν μεταβολές που 

θα επέτρεπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκτροχιαστεί από την προηγούμενη πορεία της. Κατά 

 
24 BBC News. (2014), ‘GermanSchulztoleadMEPsagain’, διαθέσιμο στο: https://www.bbc.co.uk/news/world-

europe-28105089 με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019  
25Bassot, É. andHiller, W. (2018), ‘Europarl.europa.eu’ διαθέσιμο στο: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625176/EPRS_STU(2018)625176_EN.pdf με 

ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019  

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-28105089
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-28105089
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625176/EPRS_STU(2018)625176_EN.pdf%20
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συνέπεια λοιπόν, η εισαγωγή του θεσμού του Spitzenkandidatenδε μείωσε ούτε και το λεγόμενο 

δημοκρατικό έλλειμμα. 

 

2.Το δημοκρατικό έλλειμμα 

2.1. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι ‘η Ένωση βασίζεται στις 

αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 

ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες’. Επίσης, 

το άρθρο 7 της ΣΕΕ προβλέπει κυρώσεις στα κράτη μέλη στις περιπτώσεις που είτε θέτουν σε 

κίνδυνο είτε παραβιάζουν την δημοκρατική αρχή. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο προβλέπει ότι 

‘το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία, την αναστολή ορισμένων 

δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών ως προς το εν λόγω κράτος 

μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης 

αυτού του κράτους μέλους στο Συμβούλιο’, ενώ το άρθρο 49 παρ. 1 εδάφιο 1 ΣΕΕ ορίζει ότι ένα 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί και μόνο του να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης όταν σέβεται τις 

αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 παρ.1. Πιο συγκεκριμένα το σχετικό άρθρο αναφέρει ότι 

‘κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και 

δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης. Όλα τα παραπάνω 

άρθρα διαβεβαιώνουν ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα συντελούμενο μέσω των Συνθηκών 

αναφέρεται σε πολλές δημοκρατικές αρχές και αξίες αν και η αναφορά στην δημοκρατία γίνεται 

με έμμεσο τρόπο. 

Στην κατεύθυνση του περαιτέρω εκδημοκρατισμού της εσωτερικής δομής της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης κινούνται και οι αναθεωρήσεις των Συνθηκών τα τελευταία χρόνια. Οι επικυρώσεις 

αυτών, ωστόσο, ενέχουν τον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσει στις παγίδες του λαϊκισμού 

που στήνουν οι ευρωσκεπτικιστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας παγίδας είναι η 

περίπτωση των δημοψηφισμάτων, που επιβάλλονται από τις εσωτερικές συνταγματικές επιταγές 

των εθνικών έννομων τάξεων των κρατών μελών σχετικά με την επικύρωση των Ευρωπαϊκών 
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Συνθηκών. Είναι πολύ ασύνηθες να υπόκειται μια Συνθήκη σε δημοψήφισμα για την επικύρωσή 

της. Οι Συνθήκες γενικά διαπραγματεύονται από τις κυβερνήσεις και επικυρώνονται από αυτές 

μετά από έγκριση εκ μέρους των κοινοβουλίων τους. Αυτός ο κανόνας ισχύει γιατί οι Συνθήκες 

είναι πολύπλοκα νομικά μέσα, τα οποία δεν μπορεί να είναι κατανοητά από τον μέσο πολίτη. Οι 

Ευρωπαϊκές Συνθήκες είναι ακόμη πιο πολύπλοκες από τις συνήθεις διεθνείς συνθήκες. Είναι 

παράλογο να ζητιέται από τους πολίτες να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μια Συνθήκη, η οποία 

περιλαμβάνει εκτός από μερικές νέες διατάξεις για την προώθηση της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης, όλες τις ισχύουσες διατάξεις επί των οποίων έχει βασιστεί η διαδικασία 

ολοκλήρωσης εδώ και μισό αιώνα. Αν δεν ξεκαθαρίζεται το αντικείμενο του δημοψηφίσματος, 

αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δημαγωγούς και των δύο άκρων του πολιτικού φάσματος να 

αποδοκιμάζουν, όχι μόνο τα νέα στοιχεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης, αλλά και τα στοιχεία 

του ‘κοινοτικού κεκτημένου’. Με το έλλειμμα πληροφόρησης που επικρατεί στους πολίτες όλων 

των κρατών μελών, οι δημαγωγοί έχουν πεδίο ελεύθερο να διαδίδουν διάφορα ψεύδη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και να επηρεάζουν αρνητικά την κοινή γνώμη. Είναι αντίθετο στην έννοια 

της δημοκρατίας να αποφασίζουν οι πολίτες βασιζόμενοι σε ψεύδη, τα οποία λόγω 

προπαγάνδας έχουν αποδεχθεί ως αλήθειες (Τα περί δημοκρατικού ελλείμματος της ΕΕ, χ.χ.)26 

Εκτός, όμως, από την προπαγάνδα που μπορεί να ασκηθεί από όλους αυτούς που προσπαθούν 

να προωθήσουν ίδια συμφέροντα, θεωρείται, τουλάχιστον, διάκριση (discrimination) να 

υπάρχουν αφενός μεν πολίτες που μέσω ενός δημοψηφίσματος να εκφράζουν την άποψή τους 

ελεύθερα και αφετέρου να υπάρχουν πολίτες που αναμένουν από τους εκπροσώπους τους να 

επικυρώνουν τις συνθήκες μέσα στο κοινοβούλιο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά,27 η 

δημοκρατία και η αρχή της ισότητας των πολιτών επιβάλλουν να εκφράζονται όλοι ως προς την 

επικύρωση μιας νέας Συνθήκης κατά τον ίδιο τρόπο: είτε δια των εκπροσώπων τους στα 

κοινοβούλια, είτε άμεσα δια δημοψηφισμάτων, τα οποία, όμως, πρέπει να διεξάγονται σε όλα τα 

κράτη μέλη την ίδια ημέρα, ώστε τα αποτελέσματα σε μια χώρα να μην επηρεάζουν τους πολίτες 

των άλλων. Αν προκρινόταν η δεύτερη επιλογή, οι κυβερνήσεις και τα κοινά θεσμικά όργανα θα 

έπρεπε να κάνουν μεγάλη προσπάθεια πληροφόρησης των πολιτών ως προς τα προκείμενα 

ζητήματα. 

 
26 Μούσης Ν., (χωρίς χρονολογία), ‘Τα περί δημοκρατικού ελλείμματος της ΕΕ’, διαθέσιμο  στο: 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/4/09/05/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10 με ημερομηνία πρόσβασης 

8/3/2019 
27 Όπως παραπάνω. 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/4/09/05/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10
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Στην τελευταία αναθεώρηση των συνθηκών με την Συνθήκη της Λισσαβόνας (ΣΛΕΕ) ορίζονται 

για πρώτη φορά τα δημοκρατικά θεμέλια της Ένωσης, τα οποία στηρίζονται σε τρεις αρχές:  

Α. την αρχή της δημοκρατικής ισότητας: Το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρει ρητά ότι ‘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 στην εθνική 

ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά’.28 

Β. την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας: Το άρθρο 10 ΣΛΕΕ στην πρώτη παράγραφο 

αναφέρει ότι ‘η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία’. Στη 

δεύτερη παράγραφο αναφέρει ότι ‘οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης και στο Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίοι 

είναι δημοκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων, είτε έναντι των 

πολιτών τους’. Στην τρίτη παράγραφο αναφέρει ότι ‘κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να 

συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης και οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν 

πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες’ και τέλος στην τέταρτη παράγραφο αναφέρει ότι τα 

πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης’.29 

Γ. την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας. Με την Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγεται μια 

καινοτομία η οποία προσδίδει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα εμμέσως χαρακτήρα συμμετοχικής 

δημοκρατίας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος τέσσερα, ‘οι πολίτες της Ένωσης, εφόσον 

συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών 

μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν 

λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των 

Συνθηκών’ (Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών).30 

 
28 ΣΛΕΕ 
29 ΣΛΕΕ 
30 ΣΛΕΕ 
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Στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας μπορεί να ενταχθεί και το άρθρο 12 το οποίο με 

σκοπό να ενισχύσει το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων αναφέρει ότι τα εθνικά κοινοβούλια 

συμβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης: α) με το να ενημερώνονται από τα 

θεσμικά όργανα της Ένωσης και να τους κοινοποιούνται τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της 

Ένωσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, β) μεριμνώντας ώστε να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας κλπ.31 

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της Συνθήκης στους αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης 

στο άρθρο 14 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ‘το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από 

αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης’ καθώς και ότι ‘το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί, 

από κοινού με το Συμβούλιο, νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα, ασκεί καθήκοντα 

πολιτικού ελέγχου και συμβουλευτικά καθήκοντα και εκλέγει τον πρόεδρο της 

Επιτροπής’.32Επομένως, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στεφάνου (2002)33, η κύρια έκφανση 

της δημοκρατικής αρχής, δηλαδή η αρχή του δημοκρατικού ελέγχου επί των κυβερνώντων, 

μετουσιώνεται στο άρθρο 14 και εξασφαλίζεται μέσα από τον πολιτικό έλεγχο που ασκείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρατηρείται, δηλαδή, μια διαδικασία άσκησης πολιτικού ελέγχου 

από ένα αντιπροσωπευτικό όργανο έναντι ενός άλλου οργάνου, στην προκειμένη περίπτωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα μπορούσε να εκληφθεί ως το ‘κυβερνητικό όργανο’ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω αφενός της έλλειψης μιας κεντρικής κυβέρνησης την οποία θα 

έπρεπε να ελέγχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφετέρου των αρμοδιοτήτων που έχουν 

παραχωρηθεί από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσομοιάζουν με 

κυβερνητικές εξουσίες.      

Τελικά, πόσο δημοκρατική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Την απάντηση, πολύ εύστοχα, την δίνει η 

Κορδού (2009)34 γράφοντας ότι μία απάντηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι λιγότερο 

δημοκρατική από τα εθνικά πολιτικά συστήματα που την απαρτίζουν. Μία άλλη, ότι στην 

 
31 ΣΛΕΕ 
32 ΣΛΕΕ 
33 Στεφάνου Κ., (2002), ‘Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Γενικά και Θεσμικά Χαρακτηριστικά μετά τη Νίκαια’, τόμος 

Α’, εκδόσεις Σάκκουλα, σελίδα 178 
34 Κορδού Αν., (2009), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα ή δημοκρατική επάρκεια στην ΕΕ;’, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/29882197/2009 με ημερομηνία πρόσβασης 1/3/2019 

https://www.academia.edu/29882197/2009
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πραγματικότητα, ίσως να είναι και περισσότερο δημοκρατική, με δεδομένο ότι το θεσμικό της 

σύστημα υπερέχει σίγουρα σε δημοκρατικές διαδικασίες και ζυμώσεις. Ενώ μία τρίτη απάντηση, 

είναι ότι η ΕΕ είναι τόσο δημοκρατική, όσο της επιτρέπουν να είναι οι εθνικές δημοκρατίες, 

δηλαδή είναι όσο δημοκρατική μπορεί να είναι, ή πρέπει να είναι. 

2.2 Τα ζητήματα του δημοκρατικού ελλείμματος και της δημοκρατικής 

νομιμοποίησης 

Όπως αναφέρει η Κορδού (2009),35 για το ευρωπαϊκό δημοκρατικό έλλειμμα πολλοί μίλησαν 

και μιλούν. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά αναφέρονται σε διαφορετικό πράγμα. Οι Folledsal και 

Hix επισημαίνουν ότι οι ερμηνείες για το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ποικίλουν ανάλογα με την εθνικότητα, την ακαδημαϊκή σχολή ή τις πολιτικές προτιμήσεις του 

καθενός που γράφει για το θέμα (Κορδού, 2009).36 Άλλοι, όταν μιλούν για δημοκρατικό 

έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει η ίδια συγγραφέας, αναφέρονται στην αδιαφορία 

των πολιτών για την Ένωση, άλλοι στην απόσταση των πολιτών από την κοινοτική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, άλλοι επικεντρώνονται στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και στην απουσία πραγματικών ευρωπαϊκών εκλογών, άλλοι στη γραφειοκρατική και 

τεχνοκρατική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλοι στην αυξημένη εκτελεστική εξουσία και 

στον μειωμένο εθνικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, άλλοι στην ασυμμετρία μεταξύ της οικονομικής 

και πολιτικής ενοποίησης, άλλοι στην έλλειψη διαφάνειας και προσβασιμότητας στα ευρωπαϊκά 

τεκταινόμενα. Άλλοι σε όλα αυτά μαζί.  

Η Μισσιρά, (2014)37 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ετερογένεια των απόψεων σχετικά με το 

δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται στην αμφιλεγόμενη οντολογία του 

ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος και στη μη οριστική ή κατηγορηματική ταξινόμησή του, 

καθώς οι δομές του ενοποιητικού εγχειρήματος βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Η κατάσταση 

αυτή περιγράφεται από τον Puchala (1972) ως μία προσπάθεια ομάδας τυφλών ανδρών να 

προσεγγίσουν και να αγγίξουν έναν ελέφαντα για να καθορίσουν τι ζώο είναι. Κάθε άτομο 

 
35 Οπ.π. 
36 Οπ.π. 
37 Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπιακή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο: http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 

http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
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αισθάνεται ένα διαφορετικό μέρος του ζώου και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όλοι 

καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Τελικά, τι είναι δημοκρατικό έλλειμμα;   

Υποστηρίζεται ότι το δημοκρατικό έλλειμμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τα άτομα 

που ισχυρίζονται ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διαδικασίες λήψης 

αποφάσεών τους στερούνται δημοκρατικής νομιμότητας και ότι φαίνονται απρόσιτα στον απλό 

πολίτη, εξαιτίας της περιπλοκότητάς τους.38Μια απλοϊκή προσέγγιση του δημοκρατικού 

ελλείμματος αποτελεί το γεγονός ότι  οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην κοινοτική διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων είτε διότι δεν την γνωρίζουν ή δεν θα ήθελαν να την γνωρίσουν, είτε 

λόγω της πολυπλοκότητας των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων. Η Tema (2013)39 αναφέρει ότι 

το δημοκρατικό έλλειμμα ως έννοια εκφράζει την απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

τους πολίτες και συνεχίζει αναφέροντας ότι το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει λάβει ποικίλες διαστάσεις και σχετίζεται σε πρώτη φάση µε τις φωνές που υποστηρίζουν ότι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παράγει πιο διαφανείς και πιο υπεύθυνες πολιτικές.  

Από την άλλη πλευρά, οι θεσμικές και κοινωνικό-ψυχολογικές διαστάσεις του προβλήματος 

αποτελούν κομβικές μεταβλητές για την επίλυσή του. Σύμφωνα με αυτήν τη γραμμή μελέτες, ως 

δημοκρατικό έλλειμμα ορίζεται ‘το χάσμα μεταξύ των εξουσιών που έχουν μεταβιβαστεί στο 

κοινοτικό/ενωσιακό επίπεδο και του ελέγχου αυτών των εξουσιών από τα εκλεγμένα 

κοινοβούλια’ (Williams, 1991).40Ο ορισμός αυτός αναφέρεται σε δύο φορείς, αυτούς που έχουν 

μεταβιβάσει εξουσίες σε κοινοτικό επίπεδο, δηλαδή τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και 

τους πολίτες που πρέπει μέσω των αιρετών αντιπροσώπων τους να ελέγχουν αν αυτές οι 

εξουσίες που έχουν παραχωρηθεί ασκούνται νόμιμα.  

Η Κορδού, (2009)41 χρησιμοποιεί τους όρους ‘συνιστώσα του πολίτη’ και ‘συνιστώσα του 

κράτους’. Η συγγραφέας, υπερμαχούμενη της θέσης της ότι οι δύο συνιστώσες φαινομενικά 

 
38 Γλωσσάριο σύνοψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέσιμο στο:https://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html?locale=el με ημερομηνία πρόσβασης 25/2/2019 
39 Tema, M., (2013), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα εναντίον διαβουλευτικής δημοκρατίας στο πλαίσιο της πολιτικής 

διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης’, διαθέσιμο στο:http://www.southeast-

europe.org/pdf/16/dke_16_G_n_Malvina-Tema_Democratic-Deficit.pdf με ημερομηνία πρόσβασης 3/3/2019 
40 Williams, S. (1991), ‘Sovereignty and Accountability in the European Community’, στο R. O. Keohane & S. 

Hoffmann (Eds), The New European Community. Decision Making and institutional Change Westview: Boulder 

Col., σελίδα 162. 
41 Κορδού Αν., (2009), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα ή δημοκρατική επάρκεια στην ΕΕ;’, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/29882197/2009 με ημερομηνία πρόσβασης 1/3/2019 

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html?locale=el
http://www.southeast-europe.org/pdf/16/dke_16_G_n_Malvina-Tema_Democratic-Deficit.pdf
http://www.southeast-europe.org/pdf/16/dke_16_G_n_Malvina-Tema_Democratic-Deficit.pdf
https://www.academia.edu/29882197/2009
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λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά στο πλαίσιο της δημοκρατικά λειτουργούσης 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ότι σχετικά με την συνιστώσα του «κράτους-μέλους», με 

ευκολία διαπιστώνεται ότι τόσο η εκπροσώπησή της στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και η συμμετοχή της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι δημοκρατικά 

επαρκής. Στο Συμβούλιο, κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται από έναν Υπουργό, στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από έναν Επίτροπο που ορίζει η εθνική κυβέρνηση κάθε κράτους, στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, από έναν Δικαστή που ομοίως ορίζει η κάθε 

εθνική κυβέρνηση, ενώ και στο πρόσφατα συνταγματικά θεσμοθετημένο όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών των 

κρατών μελών. Δηλαδή, από τα έξι θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πέντε υπάρχει 

δίκαιη και επαρκής εκπροσώπηση έχοντας ως μονάδα αναφοράς το κάθε κράτος-μέλος. Επίσης, 

σχετικά με την συνιστώσα του ευρωπαίου πολίτη και για τα έξι θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης λειτουργεί ως εκλογικό σώμα, στα πέντε από αυτά με έμμεσο τρόπο, καθώς οι εθνικές 

κυβερνήσεις των κρατών-μελών είναι δημοκρατικά εκλεγμένες, επομένως οι επιλογές τους σε 

επίπεδο πρωθυπουργών, υπουργών, επιτρόπων και δικαστών εκφράζουν την βούληση της 

πλειοψηφίας των πολιτών των κρατών μελών, ενώ υπάρχει και ένα θεσμικό όργανο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέλη του οποίου εκλέγονται άμεσα από αυτόν, και δεν είναι άλλο από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η Μισσιρά, (2014)42, αντιθέτως, αναφέρει ότι το δημοκρατικό έλλειμμα λαμβάνει τρεις 

διαφορετικές εκφάνσεις: τη σύγχυση των λειτουργιών, την αδιαφάνεια και τον ανεπαρκή 

δημοκρατικό έλεγχο. Οι Στεφάνου και Καταπόδης, (2010)43 αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τηρείται η δημοκρατική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, στον 

βαθμό που φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας είναι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο 

και το Συμβούλιο, με το τελευταίο να είναι ταυτόχρονα και φορέας νομοθετικής εξουσίας. Οι 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με αφετηρία τη δεκαετία του 1980, συνέβαλαν στην ανάπτυξη μίας 

τριγωνικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

το οποίο από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και έπειτα, το Κοινοβούλιο καθίσταται ισότιμο 

 
 
42 Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπιακή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο : http://www.irtea.gr/wp-

content/uploads/2014/10/pdf με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 
43 Στεφάνου, Κ. Α. & Καταπόδης, Γ. Ν. (2010). Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες μετά την αναθεώρηση της Συνθήκης της 

Λισσαβώνας. Αθήνα & Κομοτηνή: Σάκκουλας, σελίδα 31 

http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
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απέναντι στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της διττής 

νομιμοποίησης. Έκτοτε, επιδιώκεται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης 

διαδικασίας, που με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, άρθρο 294 ΣΛΕΕ, καθιερώνεται σε συνήθη 

νομοθετική διαδικασία, ακολουθώντας μία κρατικομορφική εξέλιξη και αναδεικνύοντας το 

Κοινοβούλιο σε συννομοθέτη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, η περιορισμένη διαφάνεια στο πεδίο της εκτελεστικής και της νομοθετικής 

εξουσίας δυσχεραίνει τον δημοκρατικό έλεγχο. Ωστόσο οι νέες ρυθμίσεις, στο πλαίσιο της 

Συνθήκης της Λισαβόνας, για τις διαβουλεύσεις και τη διαφάνεια εγγυώνται περισσότερη 

νομιμοποίηση. Το άρθρο 16 §8 ΣΕΕ αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πεδίο της 

διαφάνειας, καθώς ορίζει πως «το Συμβούλιο συνέρχεται δημοσίως όταν συσκέπτεται και 

ψηφίζει επί σχεδίου νομοθετικής πράξης».44 Παρόλο που η Συνθήκη της Λισαβόνας φέρνει πιο 

ανοιχτές διαδικασίες, οι δυσνόητες εσωτερικές δομές της ΕΕ εξακολουθούν να παρακωλύουν 

την εμπλοκή των πολιτών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι (Μισσιρά, 2014).45 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η μη σαφής διάκριση των εξουσιών και η συχνή 

αλληλοκάλυψή τους δεν αποτελεί φαινόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρατηρείται σε 

πολλά πολιτικά συστήματα. Σε πολλές χώρες οι βουλευτές του κοινοβουλίου συμμετέχουν στην 

άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, επικαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την νομοθετική με την 

εκτελεστική εξουσία. Αν ληφθεί, λοιπόν, υπόψη ότι η επικάλυψη των εξουσιών αποτελεί 

έκφανση του δημοκρατικού ελλείμματος, επειδή αυτή η αλληλοεπικάλυψη συμβαίνει στο 

σύνολο σχεδόν των κρατών παγκοσμίως, η δικαιολόγηση της θα πρέπει να εστιάσει στο γεγονός 

ότι θα μπορούσε η θεσμική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ήταν τελείως διαφορετική 

και να βασιζόταν στην σαφή διάκριση των λειτουργιών χωρίς να υπάρχουν νομοθετικές και 

εκτελεστικές αλληλοεπικαλύψεις.   

Η Κορδού, (2009)46 δίνει μεγάλη έμφαση, στο πλαίσιο του δημοκρατικού ελλείμματος, στην 

συμβολή του Ευρωπαίου πολίτη στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Υποστηρίζει ότι ο Ευρωπαίος 

 
44 ΣΕΕ 
45 Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπιακή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο: http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 
46 Κορδού Αν., (2009), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα ή δημοκρατική επάρκεια στην ΕΕ;’, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/29882197/2009 με ημερομηνία πρόσβασης 1/3/2019 
 

http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
https://www.academia.edu/29882197/2009
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πολίτης δεν ενδιαφέρεται πια για όσα αποφασίζονται και εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η συγγραφέας, οι ευρωπαίοι πολίτες είναι αδιάφοροι για τις 

Ευρωεκλογές, είναι αδιάφοροι για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τις 

θεσμικές αναβαθμίσεις του, είναι αδιάφοροι για τις αναθεωρητικές Συνθήκες και την ανάγκη 

θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Μάλιστα, μια ποιοτική ανάλυση των αρνητικών 

αποτελεσμάτων των δημοψηφισμάτων για το Ευρωσύνταγμα, καταδεικνύει ακριβώς αυτήν την 

αδιαφορία και την αποδοκιμασία των πολιτών προς τις ανύπαρκτες, ή αναποτελεσματικές 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την ουσιαστική διαφωνία τους για το Ευρωσύνταγμα. 

Οι ευρωπαίοι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα πολιτικό σχήμα που 

θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους και που βοηθάει τις εθνικές κυβερνήσεις τους να 

ανταποκριθούν στις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, αλλά ως ένα ψυχρό 

γραφειοκρατικό και τεχνοκρατικό σχήμα που αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους ως αριθμούς και 

νούμερα, αδιαφορώντας για τις πραγματικές τύχες αυτών και των παιδιών τους. Η ίδια 

συγγραφέας καταλήγει ότι μία πρώτη αξιολογική παρατήρηση που προκύπτει από την 

παραπάνω ανάλυση είναι ότι το όποιο δημοκρατικό έλλειμμα διαπιστώνεται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δεν έχει τόσο να κάνει με τα όργανα και τη θεσμική οργάνωση της Ένωσης. Αυτό 

καταδεικνύει και το γεγονός ότι όσο για παράδειγμα ενισχύεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στις 

Ευρωεκλογές. Το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στις Ευρωεκλογές πράγματι μειώνεται 

(Reif, 1984, Irwin, 1995, van der Eijk & Franklin, 1996). Από το 70% το 1984, μειώθηκε σε 

59% το 1995, σε 49% το 1999 και σε 45% το 2004. Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ της συμμετοχής 

στις εθνικές εκλογές και στις εκλογές για το ΕΚ αυξήθηκε (Κορδού, 2009).47 

Το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος δεν έχει αναδειχθεί πρόσφατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το ζήτημα προϋπήρχε και εντεινόταν ολοένα περισσότερο στο πλαίσιο της γενικότερης 

προσπάθειας επίλυσής του. Ο Ιωακειμίδης, (1995),48 προσεγγίζοντας το ζήτημα του 

δημοκρατικού ελλείμματος παραθέτει σημαντικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν είτε σε 

εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος. Αναφέρει ότι το 

 
47 Κορδού Αν., (2009), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα ή δημοκρατική επάρκεια στην ΕΕ;’, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/29882197/2009 με ημερομηνία πρόσβασης 1/3/2019 
48 Ιωακειμίδης Π.Κ. (1995), ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία-Διαπραγμάτευση-Θεσμοί και Πολιτικές’, 

εκδόσεις Θεμέλιο, σελ. 100 

https://www.academia.edu/29882197/2009
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα που υιοθέτησε ήδη από τις 23 Νοεμβρίου 1989 είχε 

ζητήσει τη διεύρυνση του πεδίου της αναθεώρησης προκειμένου να ενισχυθεί το θεσμικό 

πλαίσιο της κοινότητας και ο ρόλος του σώματος για την κάλυψη του ‘δημοκρατικού 

ελλείμματος’ ως απαραίτητη προϋπόθεση  για το δημοκρατικό έλεγχο της ΟΝΕ.  

Επίσης, με τον τίτλο ‘Συμβολή στον κοινωνικό προβληματισμό πάνω στην προοπτική της 

Πολιτικής Ένωσης’, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Βελγίου στην Κοινότητα De Schoutheete είχε 

υποβάλει στις 20 Μαρτίου 1990 στο Συμβούλιο υπόμνημα με προτάσεις για την έναρξη της 

διαδικασίας εμβάθυνσης της πολιτικής ενοποίησης.49Στο υπόμνημα αυτό, το Βέλγιο 

επικαλέστηκε τρεις λόγους για ‘μια νέα ώθηση στη πολιτική ενοποίηση, ένας από τους οποίους 

ήταν το αυξανόμενο δημοκρατικό έλλειμμα στο θεσμικό πλαίσιο της Κοινότητας και κυρίως 

στην κάλυψη αυτού με κύριες προτάσεις την διεύρυνση και ενίσχυση της ‘διαδικασίας 

συνεργασίας’ και σύμφωνης γνώμης εκλογής του προέδρου της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο 

και ενδυνάμωσης των ρυθμίσεων για την ‘Ευρώπη των πολιτών’ (ενίσχυση δημοκρατικότητας 

θεσμών).  

Στο πλαίσιο της δημοκρατικής νομιμότητας το ζητούμενο είναι αν τα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τυγχάνουν δημοκρατικής νομιμοποίησης. Όπως αναφέρει η Μισσιρά, (2014)50 το 

ζήτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης είναι δυνατό να εξεταστεί μέσα από την ενωσιακή 

συνταγματική τάξη, η οποία προτάσσει την εξασφάλιση του θεσμικού δυϊσμού της Ένωσης, 

δηλαδή την εκπροσώπηση των λαών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των κρατών στο 

Συμβούλιο, που οφείλει να εκφράζεται παράλληλα και ισοδύναμα.  

Σχετικά με την εκπροσώπηση των λαών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει καμιά 

αμφιβολία ότι με το πέρας των χρόνων οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξάνονταν 

αντικατοπτρίζοντας έτσι την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών στο 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έπαψαν να αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη της αρχής της 

αντιπροσώπευσης και διενεργούνται ανελλιπώς από το 1979, όταν αποφασίστηκε η προσφυγή 

 
49 Ιωακειμίδης Π.Κ. (1995), ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία-Διαπραγμάτευση-Θεσμοί και Πολιτικές’, 

εκδόσεις Θεμέλιο, σελίδα 116 
50 Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπιακή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο: http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 
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στις κάλπες με σκοπό την μείωση των αντιδράσεων σχετικά με τα μέχρι τότε ‘δοτά’ μέλη του 

και την αντιμετώπιση των αρνητικών κριτικών και των επικλήσεων περί δημοκρατικού 

ελλείμματος στην θεσμική οργάνωση της κοινότητας.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διάφορες εξουσίες νομοθετικής διαβούλευσης, τροποποίησης 

και αρνησικυρίας στις νομοθετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να επιφέρει 

τροποποιήσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό, ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Συμβούλιο στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας και έχει την εξουσία να ανατρέψει την 

Επιτροπή με πρόταση μομφής (Κορδού, (2009).51Βέβαια, υπάρχει πάντα η φωνή της 

διαμαρτυρίας και της αμφισβήτησης ως προς την δημοκρατική νομιμοποίηση των μελών του 

Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, η Κορδού, (2009)52 αναφέρει ότι φαινομενικά δεν φαίνεται να 

υπάρχει κάποιο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίηση σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση του 

ευρωπαίου πολίτη στα θεσμικά όργανα, ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει μία 

ποιοτική διαφορά ανάμεσα στην άμεση και την έμμεση επιλογή των προσώπων. Κι αυτό διότι ο 

πολίτης του κάθε κράτους-μέλους όταν καλείται να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές της χώρας του, 

ψηφίζει κατά πρώτο λόγο αυτόν που θεωρεί ότι θα διαχειριστεί καλύτερα τα εσωτερικά 

ζητήματα και τα ιδιαίτερα προβλήματα της χώρας του και δευτερευόντως αυτόν που θα τον 

εκπροσωπήσει καλύτερα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αν ήξερε ότι το κύριο διακύβευμα των 

εκλογών ήταν η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση της χώρας του, είναι πιθανό να υπήρχαν διαφορετικά 

εκλογικά αποτελέσματα. Με αυτήν την έννοια, ίσως η εκπροσώπηση των πολιτών της Ευρώπης 

στα θεσμικά όργανα να πάσχει από κάποιου είδους ποιοτικού δημοκρατικού ελλείμματος, αλλά 

σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα δημοκρατικής νομιμότητας. 

Σχετικά με την συμμετοχή των κρατών στο Συμβούλιο , η Κορδού, (2009)53 αναφέρει ότι ,όσο 

αφορά στις αποφάσεις στο εσωτερικό του Συμβουλίου, φαίνεται ότι επιτυγχάνεται τόσο ο 

στόχος της συμμετοχής και του ευρωπαίου πολίτη και του κάθε έθνους κράτους, όσο και η 

μεταξύ τους ισορροπία. Η ψήφος των κρατών μελών υπολογίζεται μία φορά στη βάση της 

ισοτιμίας των κρατών (μία ψήφος για κάθε κράτος) και μία με διαφορετική μεταξύ τους αξία 

 
51 Κορδού Αν., (2009), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα ή δημοκρατική επάρκεια στην ΕΕ;’, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/29882197/2009 με ημερομηνία πρόσβασης 1/3/2019 
52 Οπ.π. 
53 Κορδού Αν., (2009), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα ή δημοκρατική επάρκεια στην ΕΕ;’, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/29882197/2009 με ημερομηνία πρόσβασης 1/3/2019 
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ψήφος με στάθμιση δηλαδή των ψήφων, η οποία στηρίζεται στην πλειοψηφική τους διαφορά. 

Μάλιστα, η ειδική αυτή πλειοψηφία, μετά και τις τελευταίες θεσμικές εξελίξεις που επέφερε η 

Συνθήκη της Λισσαβόνας, επεκτείνεται σημαντικά και το περίπλοκο σύστημα της κατανομή των 

ψήφων απλοποιείται (για τη λήψη μιας απόφασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας 

των κρατών σε ποσοστό 55% και της πλειοψηφίας του πληθυσμού σε ποσοστό 65%). Αυτή η 

τάση περιορισμού της αρχής της ομοφωνίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάδει 

απόλυτα με την ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα της, αλλά από την άλλη η διατήρησή 

της για ορισμένα κρίσιμα και θεμελιώδη ζητήματα, όπως είναι η είσοδος νέων κρατών-μελών, ή 

η αναθεώρηση των Συνθηκών, δεν πρέπει να θεωρηθεί αντιδημοκρατική, αφού με αυτόν τον 

τρόπο εξασφαλίζεται η αρχή της θεσμικής ισοτιμίας των κρατών-μελών. 

 

2.3 Το δημοκρατικό έλλειμμα και η δημοκρατική νομιμοποίηση στη 

λειτουργία των θεσμών 

Τα ζητήματα της δημοκρατικής νομιμοποίησης και του δημοκρατικού ελλείμματος θα πρέπει να 

προσεγγιστούν και να αναλυθούν μέσα από την εκλογή, τον διορισμό των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και την εν γένει λειτουργία 

των δύο θεσμών. 

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται, από το 2004 κι έπειτα, κάθε πέντε 

χρόνια με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι βουλευτές εκλέγονται με ψηφοφορία είτε με λίστα είτε με ενιαία μεταβιβάσιμη ψήφο με απλή 

αναλογική. Τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων δεν μπορεί να είναι παράλληλα μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως αναφέρουν οι Nugent και Μενδρινού (2002)54 ο ανώτατος 

αριθμός των 700 μελών, που όρισε η Συνθήκη του Άμστερνταμ, αυξήθηκε σε 732 από τη 

Συνθήκη της Νίκαιας, ανεξαρτήτως του αριθμού των κρατών-μελών και σε 751 από τη Συνθήκη 

της Λισαβόνας. Σήμερα, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωκοινοβούλιο 

αποτελείται από 704 βουλευτές συν τον Πρόεδρο του. Μέχρι το 2002, που το Συμβούλιο την 

κατήργησε με απόφαση του, ήταν σε ισχύ η διπλή εντολή και ένας Ευρωβουλευτής μπορούσε να 

 
54 Nugent, N., Μενδρινού, Μ. (2002) ‘Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση’ Αθήνα, Εκδ. 

Σαββάλας, 2002 σελίδα 86   
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είναι και μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου. Οι ίδιοι συγγραφείς συνεχίζουν αναφέροντας ότι οι 

έδρες κάθε χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανέμονται βάσει της αρχής της φθίνουσας 

αναλογικότητας, δηλαδή ο αριθμός των πολιτών ανά Ευρωβουλευτή αυξάνεται αναλογικά προς 

το μέγεθος των κρατών-μελών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 14§2 εδ’ β,γ της ΣΕΕ ‘η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά 

φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο 6 μελών ανά κράτος-μέλος και ανώτατο τις 96 έδρες’.55 Όπως 

εξηγούν οι Nugent και Μενδρινού (2002)56, ο λόγος για τη χρησιμοποίηση αυτού του κανόνα 

είναι για να διασφαλίζεται πως τα μικρότερα κράτη-μέλη θα έχουν εμπιστοσύνη ότι η φωνή τους 

μπορεί να ακουστεί και ότι δεν θα χαθούν τελείως οι αντιπροσωπείες τους στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η πλέον βασική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να νομοθετεί. Όμως, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι το μοναδικό όργανο που νομοθετεί. Τα δύο όργανα που 

συμμετέχουν ενεργά στην νομοθετική διαδικασία είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. Η διαδικασία συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην 

νομοθετική διαδικασία αποτελεί κεκτημένο της τελευταίας αναθεώρησης των Συνθηκών. Όπως 

αναφέρει η Σκουλά (2014),57 με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω 

της ‘Συνήθους Νομοθετικής Διαδικασίας’, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ, 

έχει τη δυνατότητα συμμετοχής, συν-διαμόρφωσης και έκδοσης στο 80% των νομοθετικών 

πράξεων, δηλαδή, στη συντριπτική πλειονότητα της ενωσιακής νομοθεσίας. Ο Χρυσομάλλης 

(2010)58 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτής της διαδικασίας εμπίπτουν 

πάνω από πενήντα νέες νομικές βάσεις, που ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των περιπτώσεων 

που το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει με το Κοινοβούλιο σε ογδόντα επτά (87).  

Ωστόσο, η δημοκρατική νομιμοποίηση του οργάνου αυτού  αμφισβητείται όχι τόσο στο πλαίσιο 

εκλογής των μελών του από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως στο πλαίσιο 

 
55 ΣΕΕ  
56 Nugent, N., Μενδρινού, Μ. (2002) ‘Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση’ Αθήνα, Εκδ. 

Σαββάλας, 2002 σελίδα 87   
57
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της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας με την έννοια ότι η αρχή δεν πραγματώνεται επειδή τα 

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ελέγχουν κάποια κεντρική κυβέρνηση ή τα μέλη μιας 

κεντρικής κυβέρνησης δε λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Στεφάνου (2002), για 

παράδειγμα, συνδέει άμεσα το άρθρο 14 ΣΛΕΕ με την αρχή του  δημοκρατικού ελέγχου επί των 

κυβερνώντων. Ο δημοκρατικός έλεγχος που ασκείται από τα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, τονίζει ο Στεφάνου, είναι ελλιπής λόγω της απουσίας μιας κεντρικής 

κυβέρνησης.59 

Από την ακριβώς αντίθετη σκοπιά, υπάρχει και η άποψη ότι ο ευρωπαίος πολίτης δε συμμετέχει 

ενεργά μόνο στην εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στη λειτουργία 

των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως 

αναφέρουν οι Crum και Fossum (2009),60 η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε δύο κύριες πηγές 

δημοκρατικής εκπροσώπησης και νομιμοποίησης, οι οποίες βρίσκονται στο άρθρο 10 της 

Συνθήκης. Οι πολίτες εκπροσωπούνται στα εθνικά τους κοινοβούλια, τα οποία ασκούν τον 

έλεγχο των κυβερνήσεών τους στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και οι πολίτες επίσης εκπροσωπούνται απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η εκπροσώπηση λαμβάνει χώρα με έμμεσο τρόπο και 

όχι με άμεσο, όπως συμβαίνει στην εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως 

και πάλι, όπως αναφέρει η Σκουλά (2014),61και μόνο η ύπαρξη Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη ότι η ΕΕ είναι σ’ ένα στάδιο ωρίμανσης, διότι σε 

κανένα άλλο διεθνή οργανισμό δεν υπάρχει συνέλευση παρόμοιας σύνθεσης. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είναι η αναγκαία απόρροια της Ένωσης, αφού επιδιώκει την ένωση όχι μόνο των 

κρατών και των αγορών αλλά και των λαών σε μια πολιτική οντότητα. 

Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αν αυτό το 

όργανο λογοδοτεί σε κάποιο άλλο όργανο και κυρίως ποιος ελέγχει το όργανο αυτό. Η προφανής 

απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι ο ίδιος ο ευρωπαίος πολίτης κάθε πέντε χρόνια μέσω της 

εκλογικής διαδικασίας. Έναντι του ευρωπαίου πολίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λογοδοτεί για 

 
59 Οπ.π. 
60 Ben Crum και John E. Fossum, (2009) ‘Το Πολυεπίπεδο Κοινοβουλευτικό Πεδίο: ένα πλαίσιο για τη θεωρητική 

εκπροσώπηση της δημοκρατίας στην ΕΕ, European Political Science Review, σελ. 249-250 
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τα πεπραγμένα του και βρίσκεται είτε υπό την αμφισβήτηση του, είτε υπό την αναγνώριση του 

επιτυχημένου ρόλου του. Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η περίοδος των 

πέντε ετών μπορεί να θεωρηθεί ως μεγάλη. Οι διαδικασίες του ελέγχου και της λογοδοσίας θα 

έπρεπε να λαμβάνουν χώρα σε μικρότερη χρονική περίοδο. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

δημοκρατικού οικοδομήματος δε θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο άλλο όργανο που να έλεγχε 

ένα δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο, εκτός και αν η εξουσία αυτή απονεμόταν σε κάποιο 

δικαστικό όργανο. Αλλά και πάλι, το δικαστικό όργανο θα έλεγχε τις παραλείψεις του 

δημοκρατικά εκλεγμένου οργάνου και όχι τις θετικές πράξεις του. Οι ρόλοι του ελέγχου και της 

λογοδοσίας θα μπορούσαν να αποδοθούν στις πολιτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται 

τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε μια τέτοια, όμως, περίπτωση ο έλεγχος και η 

λογοδοσία θα γινόταν, όπως και μπορεί να γίνει, σε κάθε μέλος ξεχωριστά, αν επιβεβαιωνόταν 

ότι το συγκεκριμένο μέλος δεν ασκεί σωστά τα καθήκοντά του. 

Το κύριο ερώτημα, τώρα, είναι αν το συγκεκριμένο όργανο, ως αντιπροσωπευτικό, μπορεί να 

ελέγχει το όργανο που εκφράζει την κυβέρνηση στο πλαίσιο της δημοκρατικής του 

νομιμοποίησης. Ή, διαφορετικά, αν υπάρχει κυβέρνηση που πρέπει να λογοδοτεί και να 

ελέγχεται από το Κοινοβούλιο, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη. Η απάντηση είναι αρνητική. Αν 

και στο παρελθόν, η φύση και η λειτουργία της Επιτροπής είχαν χαρακτηριστεί ως 

‘κυβερνητικές’, με την έννοια ότι η Επιτροπή είναι το όργανο που εισηγείται τα διάφορα 

νομοθετήματα, καθώς και το τελικό όργανο που εφαρμόζει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και 

το όργανο που μεριμνά για την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων στο εσωτερικό 

αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον της Ένωσης, σήμερα αυτή η προσέγγιση έχει αλλάξει και 

στην ουσία κανένα όργανο δεν θεωρείται ‘κυβέρνηση’ που θα μπορούσε να ελέγχεται από το 

Κοινοβούλιο. Η Σκουλά (2004)62 αναφέρει ότι οι ελεγκτικές του εξουσίες θα παραμείνουν 

εικονικές και το πολιτικό ή δημοκρατικό έλλειμμα θα συνεχίσει να υπάρχει για όσο καιρό το 

ίδιο δε θα έχει απέναντι του μια πραγματική κυβέρνηση. 

Το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης δεν αναφέρεται, λοιπόν, τόσο στον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως τονίστηκε 

παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εκληφθεί ως το ‘κυβερνητικό’ όργανο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί, όντως, ένα de facto τεχνοκρατικό 

πολιτικό όργανο που διορίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και ταυτοχρόνως 

αποτελεί το όργανο από το οποίο ξεκινά η νομοθετική διαδικασία. Η Συνθήκη για την 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παραχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία 

υποβολής όλων των προτάσεων και των νομοσχεδίων προς ψήφιση από τα υπόλοιπα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει πλεονεκτική θέση ως προς τις προτάσεις της οι οποίες 

αποτελούν τις περισσότερες φορές τη βάση των διαπραγματεύσεων και της εν γένει συζήτησης 

που μπορεί να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 293 ΣΛΕΕ: (1) 

‘όταν, δυνάμει των Συνθηκών, το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από πρόταση της Επιτροπής, το 

Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί την πρόταση αυτή μόνο ομόφωνα’, (2) ‘εφόσον το Συμβούλιο 

δεν έχει αποφασίσει, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση της καθ' όλη τη διάρκεια 

των διαδικασιών που οδηγούν στη θέσπιση πράξης της Ένωσης’.63 

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εκλέγονται από τους ευρωπαίους πολίτες. Όπως 

προβλέπει το άρθρο 17 της ΣΕΕ64 στην τρίτη παράγραφο, τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται 

βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ 

προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας. Βέβαια, στις ιδρυτικές Συνθήκες 

αλλά και στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπεται ότι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι δε 

θα λαμβάνουν καμιά εντολή ή οδηγία από τις εθνικές κυβερνήσεις και θα είναι ταγμένα στην 

εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών αντί των εθνικών συμφερόντων.  

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 17,65 στην πρώτη παράγραφο, αναφέρει ότι ‘η Επιτροπή προάγει το 

κοινό συμφέρον της Ένωσης και αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον σκοπό 

αυτόν. Μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται βάσει 

αυτών από τα θεσμικά όργανα. Επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα 

προγράμματα. Ασκεί συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα σύμφωνα με τους 

όρους που προβλέπουν οι Συνθήκες. Εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, 

πλην της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και άλλων περιπτώσεων που 
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προβλέπονται στις Συνθήκες. Τέλος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον ετήσιο και πολυετή 

προγραμματισμό της Ένωσης με στόχο την επίτευξη διοργανικών συμφωνιών’. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθεωρείτο και συνεχίζει να θεωρείται ως όργανο 

εκτελεστικό, διοικητικό και διασφαλιστικό (guardian), με την έννοια ότι η Επιτροπή θεωρείται 

ως ο θεματοφύλακας των Συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει η Σκουλά (2004),66η 

Επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και άσκησης ελέγχων, ώστε να μεριμνά για 

το σεβασμό, από τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς περιλαμβανομένων των κρατών, των 

πράξεων που λαμβάνονται σε εκτέλεση των συνθηκών. Ως γνωστόν, η εφαρμογή των 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται κατά κανόνα από τις εθνικές κυβερνήσεις και 

κυρίως διοικήσεις. Η Επιτροπή παρακολουθεί, στο μέτρο του δυνατού και στα πλαίσια του 

εφικτού, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και μεριμνά να τηρούνται τα συμφωνηθέντα 

και οι ευρωπαϊκές πολιτικές να εφαρμόζονται με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπονται χωρίς 

αποκλίσεις και παραβάσεις. Αυτή τη λειτουργία η Επιτροπή την ασκεί σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει τελεσίδικα για το αν κάποιο κράτος-μέλος 

παραβιάζει τις Συνθήκες και τη νομοθεσία και επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα. 

Μετά την υιοθέτηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια τάση μείωσης της 

έντασης σχετικά με τον μη δημοκρατικό χαρακτήρα της Επιτροπής όπως αναφέρει η Σκουλά 

(2004)67, η θητεία των επιτρόπων κατέστη πενταετής (5ετής) για να ταυτιστεί και να συνδεθεί με 

τη θητεία των Ευρωβουλευτών. Οι Επίτροποι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους έξι (6) μήνες 

μετά τις ευρωεκλογές, οι οποίες διεξάγονται κατά το Μάιο ή Ιούνιο των ετών που λήγουν σε 

τέσσερα και εννέα. Στόχος των δύο αυτών κινήσεων ήταν να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της 

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Επόμενη πράξη βελτίωσης του χαρακτήρα και του ρόλου της Επιτροπής, αποτελεί η διαδικασία 

διορισμού των μελών της. Προηγείται ο ορισμός του Προέδρου ο οποίος προτείνεται από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό 

αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών του. Υπάρχει ειδική ρήτρα, σύμφωνα με την οποία 
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πρέπει να υπάρχει εναρμονισμός του προσώπου του Προέδρου με τη βούληση των Ευρωπαίων 

ψηφοφόρων ή τις τάσεις που εμφανίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγμα που σημαίνει 

ότι ο Πρόεδρος πρέπει να προέρχεται από την ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες έδρες στο Κοινοβούλιο.  

Η Σκουλά(2004)68 αναφέρει ότι το 2014, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρότεινε τον Ζαν-Κλοντ 

Γιούνκερ και καθότι ήρθε πρώτο κόμμα σε έδρες, εξελέγη, αφού πέρασε την «ιερά εξέταση» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Προεδρία της Κομισιόν. Από τους 721 ευρωβουλευτές που 

ψήφισαν, υπέρ της εκλογής του Γιούνκερ ψήφισαν οι 422 και κατά οι 250, ενώ υπήρξαν 47 

αποχές και 10 άκυρα. Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάθε ευρωπαϊκή πολιτική 

ομάδα με δικές της διαδικασίες ex ante πρότεινε το δικό της υποψήφιο Πρόεδρο για την 

Επιτροπή, προκαταλαμβάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Έτσι, η επιλογή του Προέδρου ουσιαστικά έφυγε από τα χέρια των κυβερνήσεων με στόχο να 

αυξηθεί η νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου επ’ αυτής, αλλά και για να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τις Ευρωεκλογές. 

Σε δεύτερη φάση, το Συμβούλιο σε κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα Πρόεδρο ορίζουν τα 

υπόλοιπα μέλη που επιλέγονται βάσει των προτάσεων των κρατών-μελών. Όμως, σύμφωνα με 

την Σκουλά (2004),69 η διαδικασία ορισμού των Επιτρόπων δεν σταματάει στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, αλλά ολοκληρώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα ο Πρόεδρος, και 

δευτερευόντως η Επιτροπή, ως σώμα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 

τελευταίο, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του εκλέγει το πρόσωπο του Προέδρου και αφού 

προηγηθεί μια διαδικασία ακρόασης καθενός από τους υποψήφιους Επιτρόπους ενώπιον της 

Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, εγκρίνεται το σύνολο αυτών. Ωστόσο, αν διαπιστωθεί ότι 

κάποιος είναι ανεπαρκής, το Κοινοβούλιο ενημερώνει τον Πρόεδρο να τον αντικαταστήσει.  

Επίσης, δε θα πρέπει να αγνοηθεί η διαδικασία του άρθρου 17 στην όγδοη παράγραφο70 που 

αναφέρεται στην ευθύνη και το έλεγχο της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιο 

συγκεκριμένα, η παράγραφος αναφέρει ότι η Επιτροπή, ως σώμα, ευθύνεται έναντι του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει πρόταση μομφής 

κατά της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο234 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί, τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να παραιτηθούν 

συλλογικά από τα καθήκοντά τους και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας οφείλει να παραιτηθεί από τα καθήκοντα που 

ασκεί εντός της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δύναμη να υποβάλει σε εξέταση 

κάθε επίτροπο ως προς το πρόγραμμα και τις ιδέες του και μπορεί να υποβάλει ενστάσεις ως 

προς την καταλληλότητα του για την αρμοδιότητα του μέσα στην Επιτροπή, κατά το διορισμό 

του αλλά και σε όλη τη διάρκεια της θητείας του (Σκουλά, 2004).71 

Έτσι, παρατηρείται ότι και η Επιτροπή απολαμβάνει μια έμμεση νομιμοποίηση, από τη στιγμή 

που όχι μόνο τηρείται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη των αποφάσεων της, 

αλλά και επειδή οι Επίτροποι εγκρίνονται, αν και δεν προέρχονται, από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους λογοδοτούν σε αυτό (Schmidt 2000).72  

Διακρίνεται λοιπόν, μια αυτονομία της Επιτροπής η οποία προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες 

προώθησης και υλοποίησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απαρέγκλιτη 

εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, πράγμα που δικαίως ερμηνεύεται και ως μια καινοτομία. 

Όταν δε, διακρίνεται θεσμικά η Επιτροπή να αντιπροσωπεύει τα κράτη-μέλη προάγοντας το 

κοινό συμφέρον, αυτά αισθάνονται νομιμοποιητική ταύτιση εφόσον συμμετέχει ως μέλος της ο 

δικός τους υπήκοος. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αν και υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την 

ελεγκτική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέτοια 

εξουσία δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έναντι του Συμβουλίου των Υπουργών και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  

Με βάση τις νέες διαδικασίες που προβλέφθηκαν και τις αλλαγές που ακολουθήθηκαν με βάση 

την Συνθήκη της Λισαβόνας, φαίνεται ότι τόσο το δημοκρατικό έλλειμμα όσο και η 

δημοκρατική νομιμοποίηση έχουν αρχίσει να γίνονται αντικείμενο διαχείρισης με σκοπό τον 

πλήρη εκδημοκρατισμό των οργάνων της Ένωσης και την εν γένει δημοκρατική λειτουργία της. 

Φαίνεται, πάντως, ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για την ερμηνεία των δύο αυτών 
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ζητημάτων έχουν δώσει την θέση τους σε νεότερες προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν όχι 

τόσο με την λειτουργία των οργάνων, αλλά περισσότερο με την συμμετοχή των ευρωπαίων 

πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Παρατηρείται, όπως αναφέρει ο Majone (1996)73 μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συνεχούς 

αύξησης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη μείωση της προσέλευσης των 

πολιτών στις ευρωεκλογές. Οι πολίτες είναι οι τελικοί αποδέκτες όλων των πολιτικών που έχουν 

αποφασιστεί και εφαρμόζονται στην Ένωση. Πολλές φορές αυτές οι πολιτικές δεν λαμβάνονται 

με βάση τα συμφέροντα των πολιτών και αυτός είναι ο κύριος λόγος αντίδρασης των πολιτών 

στις πολιτικές αυτές.  

Σύμφωνα με την Μισσιρά(2014),74 η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία 

πολυδιάστατη κρίση. Αφενός, η οικονομική, λόγω των μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν σε 

διάφορες χώρες και έχουν οδηγήσει σε μία διάκριση μεταξύ κέντρου-περιφέρειας. Αφετέρου, 

κοινωνική κρίση που συνδέεται με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τις μαζικές περικοπές στον 

πραγματικό μισθό και την αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα. Τέλος, η πολιτισμική κρίση, ως 

αποτέλεσμα της λαϊκής απαίτησης για πολιτισμικό προστατευτισμό. Η εξέλιξη αυτή δεν 

συμβάλλει στην αποδοχή της αποτελεσματικότητας της νομιμοποίησης εκ των εκροών.  

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο  Μάρτιν Γούλφ, ο Γιόσκα Φίσερ και πολλοί άλλοι έχουν τονίσει ότι 

η εξουσία έχει συγκεντρωθεί στα χέρια των κυβερνήσεων των χωρών που χορηγούν τα δάνεια, 

ιδίως της Γερμανίας και τριών γραφειοκρατικών μηχανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τονίζουν ότι οι 

λαοί, ιδίως των χωρών που υπέστησαν μια αυστηρή πολιτική λιτότητας δεν μπορούν να 

ασκήσουν επιρροή στις χώρες αυτές και τους μηχανισμούς αυτούς. Με αυτό τον τρόπο έχει 

δημιουργηθεί το δημοκρατικό έλλειμμα.75Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές αυτές που 

ασκούνται μεμονωμένα από τα κράτη μέλη, πολλές φορές μεταφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
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και εκφράζονται μέσα από άλλα όργανα όπως είναι τα παραπάνω. Όμως, τα όργανα δεν 

επιτελούν σε καμιά περίπτωση το ρόλο της κυβέρνησης γι αυτό και δεν τυγχάνουν λογοδοσίας 

και ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γενικότερα, τα όργανα αυτά ασκούν πολιτικές 

εναντίον των συμφερόντων των πολιτών και το μόνο όπλο που διαθέτουν οι πολίτες, αφού το 

Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ελέγξει τις αποφάσεις των οργάνων αυτών, είναι η ολοένα και 

μεγαλύτερη αποχή από την εκλογική διαδικασία.76 

Ο Agamben (2012),77 πιστεύει ότι το μοντέλο της Ευρώπης επιβάλλεται από τον 

χρηματιστηριακό καπιταλισμό και στερείται οποιουδήποτε πολιτικού περιεχομένου. Ανάγεται δε 

στην επιβολή των συμφερόντων της πλουσιότερης και πιο βάρβαρης μειοψηφίας πάνω σε μια 

πιο πολιτισμένη και φτωχή πλειοψηφία. Σύμφωνα με τον Γουλιάλμο (2014),78 η εντεινόμενη και 

βαθιά οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση που βιώνουμε, έχει αναδείξει τα δημοκρατικά 

ελλείμματα της ΕΕ και έχει αποκαλύψει τους θεσμικούς και πολιτικούς περιορισμούς της, ενώ ο  

Μακρής (2000), αναφέρει ότι η ‘κατασκευή’ της ολοκλήρωσης δίνει την εντύπωση της 

αυθαιρεσίας και της βιαιότητας των ‘αρχιτεκτόνων’ και ‘μηχανικών’ της Ευρώπης στο αμέτοχο 

κοινό των λαών της Ευρώπης, αφού δεν ενέχει καμία ‘εντελέχεια’ μέσα του.79 

Το διαζύγιο μεταξύ υποχρέωσης λογοδοσίας και εξουσίας προσβάλλει κάθε έννοια 

δημοκρατικής διακυβέρνησης.  Η κρίση της Ευρωζώνης δεν είναι λοιπόν μόνον κρίση 

οικονομική, είναι και κρίση δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας.  Η δημοκρατία 

αποτελεί αναγκαιότητα, εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει δεκτή από τους πολίτες της 

και να εκφράζει τα συμφέροντά τους. Διαφορετικά η κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει σε 
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πολλές χώρες της Ευρώπης θα εξαπλωθεί και θα ματαιώσει το ευρωπαϊκό σχέδιο.80Παράλληλα, 

η κρίση έχει διαβρώσει τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο εγχείρημα της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδέα και οργανωτική δομή έρχεται σε 

σύγκρουση με τους λαούς της και κατά συνέπεια γίνεται λόγος για έλλειμμα εμπιστοσύνης, το 

οποίο αγγίζει το 59%, ενώ το 2008 πριν την εκδήλωση της κρίσης της ευρωζώνης τα ποσοστά 

μαρτυρούσαν αντίστροφη τάση. 

Η Κορδού(2009)81 αναφέρει ότι το δημοκρατικό έλλειμμα οφείλεται στο έλλειμμα ουσιαστικών 

πολιτικών, στη μη επαρκή κοινωνική πολιτική, στη μη επαρκή πολιτική για την ανεργία, στη 

φτώχεια, στην κοινωνική ασφάλιση, στην εκπαίδευση, στην μη αποτελεσματική πολιτική για 

την ευημερία των ευρωπαϊκών λαών. Το κύριο μέρος των αμφισβητήσεων της 

δημοκρατικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορά στα ποσοτικά και μετρήσιμα κριτήρια 

της δημοκρατίας, αλλά στα ουσιαστικά κριτήρια που εξαρτώνται από την πολιτική βούληση και 

την πολιτική αποτελεσματικότητα. Μετά την παραπάνω διαπίστωση, είναι πραγματικά 

παράδοξο το γεγονός ότι διαχρονικά η συντριπτική πλειοψηφία των συζητήσεων, των 

πρωτοβουλιών, των προβληματισμών αναφορικά με τη μείωση του δημοκρατικού ευρωπαϊκού 

ελλείμματος, εξαντλείται στις θεσμικές εκφάνσεις του, ωσάν και αν με έναν μαγικό τρόπο οι 

όποιες θεσμικές υστερήσεις καλύπτονται, ωσάν και αν το ΕΚ είχε το αποκλειστικό όργανο της 

ευρωπαϊκής νομοθετικής λειτουργίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά θα γινόταν απολύτως 

δημοκρατική. Κι όμως, η ποιοτική ανάλυση του δημοκρατικού ελλείμματος, καταδεικνύει ότι τα 

πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Το θεσμικό κενό καλύπτεται εύκολα, το πολιτικό, όμως, όχι. 

Ο Majone (1996)82, πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι λιγότερο αυτό του δημοκρατικού 

ελλείμματος και περισσότερο αυτό του ‘ελλείμματος νομιμοποίησης’, ‘ελλείμματος 

δημοκρατικής λογοδοσίας’ ή μιας ‘κρίσης αξιοπιστίας’. Η υπόθεση αυτή προκύπτει από τη 

διάχυση της εξουσίας σε εκτελεστικά όργανα, τα οποία δεν είναι άμεσα υπόλογα στο εκλογικό 
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28/2/2019 
81 Κορδού Αν., (2009), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα ή δημοκρατική επάρκεια στην ΕΕ;’, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/29882197/2009 με ημερομηνία πρόσβασης 1/3/2019 
82 Majone G., (1996),‘Regulating Europe’, London and New York: Routldedge, σελ. 291 

https://www.constitutionalism.gr/simitis-europunion/
https://www.academia.edu/29882197/2009
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σώμα και στις κυβερνήσεις. Η πρόκληση έγκειται στο συμβιβασμό του modus vivendi της 

ανεξαρτησίας και της εμπειρογνωμοσύνης με τη λογοδοσία. 

 

 

2.4 Δημοκρατικό ή πολιτικό έλλειμμα; 

Η Κορδού (2009)83 αναφέρει συγκεκριμένα ότι το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι αν η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτελεσματικές πολιτικές για τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, αν 

οι Βρυξέλλες ενδιαφέρονται να βρουν λύσεις γι’ αυτά, αλλά εξαιτίας των γραφειοκρατικών και 

πολύπλοκων διαδικασιών της, ή της απροθυμίας των εθνικών κυβερνήσεων να τις εφαρμόσουν 

και να τις γνωστοποιήσουν στους πολίτες τους, αυτές δε φθάνουν ποτέ ούτε σε γνώση ούτε στη 

ζωή των πολιτών, ή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρονται μόνο για τους πλασματικούς δείκτες 

της οικονομίας και της ανάπτυξης που αποτυπώνονται σε εκθέσεις και πορίσματα και 

αδιαφορούν για όλα τα υπόλοιπα. Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαντήσεις, ή τη 

διάθεση και πολιτική βούληση να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. 

Η ανυπαρξία τέτοιων πολιτικών δεν είναι καινούρια. Προϋπάρχει από τη δεκαετία του 1990, 

όταν οι ελλιπείς πολιτικές από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν αφενός οδηγήσει την 

κοινή γνώμη να ομιλεί και να θέτει τα ζητήματα του δημοκρατικού ελλείμματος και της 

δημοκρατικής νομιμοποίησης και αφετέρου τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

κάνουν προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων που θα ικανοποιούσαν τόσο τα ίδια όσο και τους πολίτες 

της Ένωσης. Όπως αναφέρει ο Ιωακειμίδης(1995)84  από τη δεκαετία του 1990, το ζήτημα της 

ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης της κοινότητας αποτέλεσε πηγή έντονων 

διαπραγματευτικών συγκρούσεων. Μολονότι αναγνωρίστηκε από το σύνολο των κρατών μελών 

η αναγκαιότητα θέσπισης ρυθμίσεων και διαδικασιών για την κάλυψη του ‘δημοκρατικού 

ελλείμματος’ που χαρακτήριζε την οργάνωση της κοινότητας, εκδηλώθηκαν διαφορετικές 

 
83 Κορδού Αν., (2009), ‘Δημοκρατικό έλλειμμα ή δημοκρατική επάρκεια στην ΕΕ;’, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/29882197/2009 με ημερομηνία πρόσβασης 1/3/2019 
84 Ιωακειμίδης Π.Κ. (1995), ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία-Διαπραγμάτευση-Θεσμοί και Πολιτικές’, 

εκδόσεις Θεμέλιο, σελίδα 215 

 

https://www.academia.edu/29882197/2009
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προσεγγίσεις ως προς τα μέσα και του τρόπους με τους οποίους θα καλυπτόταν το έλλειμμα και 

ενίσχυσης των δημοκρατικών βάσεων και νομιμοποίησης της κοινότητας. 

Η απουσία συγκεκριμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που πρέπει να ακολουθηθούν με 

σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών είναι ένα μεγάλο ζήτημα που τελικά 

συνδέεται και με την απουσία μιας κεντρικής κυβέρνησης η οποία θα μπορούσε να επιλύσει 

κάποια από τα προβλήματα αυτά. Άρρηκτα συνδεδεμένο ζήτημα με την ύπαρξη κεντρικής 

κυβέρνησης είναι αυτό της ύπαρξης ενός ομοσπονδιακού κράτους. Ιστορικά, θα πρέπει να 

τονιστεί, ότι η ιδέα για τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους είχε τεθεί κατά το παρελθόν 

στις συζητήσεις για τις αναθεωρήσεις των συνθηκών. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιωακειμίδης(1995)85 αναφέρει ότι η ομάδα των χωρών που ακολουθούσε 

μια ‘υπερεθνική προσέγγιση’ (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία) και υποστήριζε την 

ομοσπονδιακή προοπτική της κοινότητας θεώρησε ως την κατεξοχήν μέθοδο ενίσχυσης της 

δημοκρατικής νομιμότητας της κοινότητας την ανάδειξη του κοινοβουλίου σε νομοθετικό θεσμό 

αλλά και όργανο αποτελεσματικού ελέγχου των εκτελεστικών θεσμών και πολιτικών της 

κοινότητας. Η ίδια ομάδα χωρών αντιτάχθηκε σε άλλες μορφές δημοκρατικής νομιμοποίησης με 

το επιχείρημα ότι θα εξασθένιζαν το υπερεθνικό θεσμικό πλαίσιο της κοινότητας.  

Από την άλλη πλευρά, συνεχίζει ο ίδιος συγγραφέας, η ομάδα κρατών της διακυβερνητικής 

θεσμικής προσέγγισης με κύριους εκφραστές τη Γαλλία και τη Βρετανία επεδίωξε την 

ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμότητας, είτε μέσω της διεύρυνσης του ρόλου των εθνικών 

κοινοβουλίων στη κοινοτική διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, είτε με τη σύσταση νέων 

θεσμικών οργάνων που θα είχαν, όμως, διακυβερνητικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η Βρετανία 

αντιτάχθηκε εντονότατα στην επέκταση των εξουσιών νομοθετικού τύπου του κοινοβουλίου 

προτείνοντας ως εναλλακτική λύση την διεύρυνση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη 

κοινοτική διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής. Αρνούμενη την ουσιαστική ενίσχυση του 

κοινοβουλίου, η Γαλλία πρότεινε εναλλακτικές ‘θεσμικές εμπλαισιώσεις’ που είχαν ως 

αποτέλεσμα τη διάβρωση της θεσμικής υπερεθνικότητας.   

 
85 Ιωακειμίδης Π.Κ. (1995), ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία-Διαπραγμάτευση-Θεσμοί και Πολιτικές’, 

εκδόσεις Θεμέλιο, σελίδα 215 
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Η ενίσχυση του κοινοβουλίου ως του βασικότερου μέσου διεύρυνσης των δημοκρατικών 

βάσεων ήταν ο πρωταρχικός σκοπός της Γερμανίας. Η Πολιτική Ένωση για αυτές τις χώρες σε 

ομοσπονδιακές βάσεις σήμαινε τη βαθμιαία ανάδειξη του κοινοβουλίου σε νομοθετικό όργανο 

που για τις μικρότερες χώρες αποτελούσε επιπρόσθετα παράγοντα που εξασφάλιζε 

συμμετρικότητα και ισορροπία στις ενδοκοινοτικές σχέσεις και στην κατανομή της πολιτικής 

εξουσίας.86 

Για τους υπέρμαχους του ομοσπονδισμού, όπως ο Mitrany (1966),87 η δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής κυβέρνησης αποτελεί κομβικό σημείο της μετεξέλιξης του σημερινού θεσμικού 

μορφώματος σε ένα ομοσπονδιακό κράτος, βήμα άλλωστε που θα καταστεί αναπόφευκτο μόνο 

όταν συνειδητοποιηθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που απορρέει από την απουσία αυτού του 

θεσμού. Απέναντι από αυτή τη θεωρητική άποψη υπάρχουν οι υπέρμαχοι της συνομοσπονδίας, 

οι οποίοι πιστεύουν ότι το όργανο εκπροσώπησης των κρατών, το Συμβούλιο, και τα εθνικά 

κοινοβούλια, είναι οι μόνοι γνήσιοι εκφραστές της λαϊκής κυριαρχίας. Σύμφωνα με τον 

Στεφάνου(1996).88οι υπέρμαχοι του συνομοσπονδιακού μοντέλου ισχυρίζονται ότι το 

δημοκρατικό έλλειμμα δεν περιστέλλεται με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά 

με την ενίσχυση των εθνικών κοινοβουλίων, με τρόπο ώστε να συμμετέχουν ενεργότερα στη 

διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής.  

Ο Majone (1996)89 αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και ίσως να μην γίνει ποτέ 

κράτος με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ίσως να 

είναι ένα ιδεατό σημείο, ένα ‘όραμα’ στις σκέψεις πολλών σημερινών ή και αυριανών ηγετών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αν κάποτε αποφασιζόταν να υιοθετηθεί το ομοσπονδιακό 

μοντέλο, θα ήταν σίγουρο ότι οι εφαρμοστές του θα διαφοροποιούνταν σχετικά με ποια μορφή 

ομοσπονδισμού θα ταίριαζε καλύτερα στην Ευρώπη και ως συνέπεια, πάλι, θα υπήρχαν 

αντιδράσεις. 

Σήμερα, η Ευρώπη βαδίζει σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν μετά την Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια εκδημοκρατισμού του ευρωπαϊκού 

 
86 Ιωακειμίδης Π.Κ. (1995), ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία-Διαπραγμάτευση-Θεσμοί και Πολιτικές’, 

εκδόσεις Θεμέλιο, σελίδα 215 
87 Mitrany D., (1966), ‘The Prospect of Integration: Federal or Functional’, JCMS, vol. IV, no 2 
88 Στεφάνου Κ., ‘Η Θεσμική Μεταρρύθμιση της ΕΕ’, Εκδ Παπαζήση, Αθήνα 1996, σελίδα 147 
89 Majone G., (1996) ‘Regulating Europe’, London and New York: Routldedge, σελ. 295.   
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οικοδομήματος, είτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων, είτε στο πλαίσιο 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η εκλογική διαδικασία αποτελεί την πεμπτουσία κάθε 

δημοκρατικού οικοδομήματος. Όπως επισημαίνει ο Zweifel (στην Σκουλά90), αν η δημοκρατία 

σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις αντλούν τη νομιμοποίηση τους από τη συγκατάθεση των πολιτών 

τους, αυτό δε σημαίνει συγκατάθεση που δίνεται άπαξ, αλλά συγκατάθεση που πρέπει να δίνεται 

ξανά και ξανά. Εν ολίγοις, η νομιμοποίηση της εξουσίας πρέπει να ειδωθεί ως επιδίωξη και 

εμπέδωση της δημοκρατίας.  

 

 
90

 Σκουλά Δ., (2014), ‘ Η Ενωσιακή Κατασκευή & ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων μετά τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας’ διαθέσιμο στο: 
 



 
 

46 
 

 

3.Ο ευρωσκεπτικισμός 

3.1. Ο ευρωσκεπτικισμός και η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική 

διαδικασία 

Άμεσα συνδεδεμένος με το δημοκρατικό έλλειμμα που παρατηρείται στο πλαίσιο λειτουργίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ευρωσκεπτικισμός. Ως πολιτική ιδεολογία συγκέντρωσε τα 

φώτα της δημοσιότητας πρόσφατα, ενώ η πρώτη εμφάνισή της έγινε την δεκαετία του 1980. 

Αποτελεί μια έντονη μορφή αμφισβήτησης και έντονης αντίδρασης στο θεσμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στις λειτουργίες των οργάνων της.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα όργανο το οποίο αναγνωρίζεται ότι αποτελεί το πλέον 

δημοκρατικό forum σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι άμεσες εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου προσέδωσαν σε αυτό ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση, υπό την ιδιότητα του 

μοναδικού θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνιστά την ‘αντιπροσωπεία των 

πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης’. Οι άμεσες εκλογές ενίσχυσαν, επίσης, τη 

θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο έννομης προστασίας. Χαρακτηριστικό είναι 

πως λίγους μήνες μετά τις πρώτες ευρωεκλογές του 1979, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων έκρινε πως η συμβουλευτική, έως τότε, και μη δεσμευτική γνώμη που υποβάλλει το 

Κοινοβούλιο πριν από την έκδοση πράξης από το Συμβούλιο, είναι υποχρεωτική.91 

 

3.2.Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  

Η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 ανήλθε σε ποσοστό το 42,5% σε σχέση με το 43% στις 

αντίστοιχες εκλογές του 2009.92Στις εκλογές του 2004, η συμμετοχή έφτασε μόλις το 46% 

 
91 Γαραντζιώτη, Α.Θ.,(2016), ‘Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεσμικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι περιορισμένος’,  διαθέσιμο στο: https://www.academia.edu/35794326/97, με ημερομηνία πρόσβασης 

5/3/2019 
92 Μετεκλογική Συνοπτική Ανάλυση, (2014), ‘Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014’, TNS Opinion για λογαριασμό του 

Ευρωβαρόμετρου, διαθέσιμο στο: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf 

https://www.academia.edu/35794326/97
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf
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συνεχίζοντας τη σταθερά πτωτική τάση της από 63% το 1979, σε 61% το 1984, 59% το 1989, 

57% το 1994 και 50% το 1999.93Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη από την TNS Opinion 

για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης94, το 

βασικότερο σκεπτικό των πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες ήταν η εκπλήρωση του 

καθήκοντός τους ως πολίτες, επειδή ψηφίζουν εκ συστήματος για να στηρίξουν ένα πολιτικό 

κόμμα με το οποίο αισθάνονται συνάφεια.  

Τους "παραδοσιακούς" αυτούς λόγους ακολουθούν αμέσως μετά λόγοι καθαρά ευρωπαϊκής 

φύσης δηλαδή για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή 

αισθάνονται ευρωπαίοι ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή ψηφίζοντας στις 

ευρωεκλογές μπορούν να συμβάλλουν ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Μετά την έναρξη ισχύος 

των θεσμικών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, ένα νέο σκεπτικό προστέθηκε στον 

κατάλογο που προτάθηκε στους ερωτώμενους που ψήφισαν στις 25 Μαΐου 2014: "Για να 

επηρεάσω την επιλογή Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής". Κατά μέσον όρο το 5% των 

ψηφισάντων διάλεξε αυτό το σκεπτικό μεταξύ των τριών απαντήσεων που μπορούσαν να 

δώσουν για το λόγο για τον οποίο πήγαν να ψηφίσουν. Ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση ότι σε 

τρεις χώρες το ποσοστό αυτό έφτασε ή ξεπέρασε το όριο του 10%: στην Αυστρία (12%), στη 

Γερμανία (10%) και στο Λουξεμβούργο (10%).95 

Αξίζει βέβαια να αναφερθούν και να αναλυθούν σε βάθος οι λόγοι που οδηγούν τους 

ψηφοφόρους στην αποχή από την εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με την προηγούμενη 

δημοσκόπηση, οι λόγοι που προβλήθηκαν περισσότερο από τους μη ψηφίσαντες, αφορούν μια 

έλλειψη εμπιστοσύνης και ενδιαφέροντος για την πολιτική εν γένει. Πρέπει να σημειωθεί ότι, 

μεταξύ των λόγων της αποχής, συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που έχουν να κάνουν με την 

έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, τη δυσαρέσκεια έναντι του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, την έλλειψη γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αντίθεση στην Ευρωπαϊκή 

 
με ημερομηνία πρόσβασης 10/3/2019  
93Τεπέρογλου Ε., Σκρίνης Σ., (2006), ‘Το μοντέλο των εκλογών δεύτερης τάξης και οι Ευρωεκλογές της 13ης 

Ιουνίου 2004 στην Ελλάδα’ διαθέσιμο 

στο:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14675/13229με ημερομηνία πρόσβασης 

9/3/2019 
94 Μετεκλογική Συνοπτική Ανάλυση, (2014), ‘Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014’, TNS Opinion για λογαριασμό του 

Ευρωβαρόμετρου, διαθέσιμο 

στο:http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 10/3/2019  
95 Οπ.π. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14675/13229
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf
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Ένωση και την απουσία πολιτικού διαλόγου.96Σε κάθε περίπτωση, η αποχή από την εκλογική 

διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να αποτελεί μια συνειδητή πολιτική 

απόφαση. Όπως αναφέρουν οι Τεπέρογλου και Σκρίνης, μελέτες των Blondel κ.ά. 

καταδεικνύουν ότι η ‘ηθελημένη ευρω-αποχή’ [voluntary Euro-abstention] επηρεάζεται σε 

σημαντικό βαθμό από τις θέσεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και τους υποψήφιους και δε συνδέεται με τους λόγους που προβάλλονται στο μοντέλο των 

εθνικών εκλογών.97 

Το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών παρουσιάζει μια χαρακτηριστική διαφοροποίηση στη 

συμπεριφορά του όταν κατά κάποιο τρόπο μεταβάλλει ρόλους. Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωπαίος 

ψηφοφόρος παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά ως εθνικός ψηφοφόρος νιώθοντας πιο 

‘περιορισμένος’, πιο ‘συνειδητοποιημένος’ ίσως και πιο ‘ταγμένος’ στην υπηρεσία κάποιου 

συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού. Ο εθνικός ψηφοφόρος πιστεύει ότι πρέπει να 

συμμετέχει πιο ενεργά στις εθνικές πολιτικές υποθέσεις γιατί μπορεί από την ψήφο του να 

εξαρτηθεί μια μέγιστη απόφαση για τα συμφέροντα της χώρας του. Φορώντας το καπέλο του 

ευρωπαίου ψηφοφόρου, το ίδιο πρόσωπο εμφανίζεται στις κάλπες –αν τελικά φτάσει έως εκεί, 

καθώς είναι πιθανό να παρακάμψει την εκλογική διαδικασία– πιο ‘χαλαρό’. Όπως αναφέρουν 

χαρακτηριστικά οι Τεπέρογλου και Σκρίνης(2006),98 ο ευρωπαίος ψηφοφόρος είναι λιγότερο 

πιθανό να υιοθετήσει τη λεγόμενη ‘χρηστική ψήφο τακτικής’ [useful/tactical vote] και 

περισσότερο πιθανό να υιοθετήσει τη λεγόμενη ‘ψήφο συμπάθειας ή ειλικρινή ψήφο’ [vote with 

the heart, sincere voting] στις ευρωεκλογές. Η ‘ειλικρινής ψήφος’ εκδηλώνεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε Ευρωεκλογές που έχουν να αντιμετωπίσουν τη λεγόμενη ‘εκλογική κόπωση’ [electoral 

fatigue], εφόσον διεξάγονται παράλληλα ή λίγο μετά από εθνικές εκλογές και δεν υπάρχουν 

συνέπειες για το κυβερνών κόμμα ή συνασπισμό. Ως εκ τούτου, τα μεγαλύτερα κόμματα θα 

χάσουν ψήφους και τα μικρότερα θα βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση αυξάνοντας τη δύναμή 

τους. 

 
96 Μετεκλογική Συνοπτική Ανάλυση, (2014), ‘Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014’, TNS Opinion για λογαριασμό του 

Ευρωβαρόμετρου, διαθέσιμο στο: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 10/3/2019 
97Τεπέρογλου Ε., Σκρίνης Σ., (2006), ‘Το μοντέλο των εκλογών δεύτερης τάξης και οι Ευρωεκλογές της 13ης 

Ιουνίου 2004 στην Ελλάδα’ διαθέσιμο στο: 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14675/13229με ημερομηνία πρόσβασης 9/3/2019 
98Όπως παραπάνω. 
 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_el.pdf
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14675/13229
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Μεταξύ των κερδισμένων από τις απώλειες των κομμάτων εξουσίας στις Ευρωεκλογές είναι και 

τα λεγόμενα ‘ευρωσκεπτικιστικά κόμματα’, δηλαδή κόμματα με πυρήνα θέσεων την τοποθέτησή 

τους απέναντι στο ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όπως αναφέρει ο Ραπίδης (2018), παρατηρείται 

μια ‘κόπωση’ και απογοήτευση των Ευρωπαίων πολιτών από τις ασκούμενες εθνικές πολιτικές 

και αυτή η ‘κόπωση’ και απογοήτευση διοχετεύονται στην υποστήριξη συντηρητικών ή 

ακροδεξιών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα τη δυναμική εδραίωση του 

κινήματος του ευρωσκεπτικισμού.99Η Πρίφτη (2019),100 τονίζει ότι με τη δυσαρέσκεια προς τις 

Βρυξέλλες να αποτυπώνεται σε πολλές δημοσκοπήσεις, κυρίως εξαιτίας των οικονομικών 

κρίσεων, των μέτρων λιτότητας, του προσφυγικού/μεταναστευτικού και την παράλληλη άνοδο 

λαϊκιστικών, ακροδεξιών έως νεοναζιστικών και εν γένει ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων σε 

αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, είναι λογικό να περιμένει κανείς πως η σύνθεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου θα αποδεικνύεται όλο και περισσότερο προβληματική. Καταρτίζοντας συμμαχίες 

με κόμματα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πιθανό πως θα πετύχουν σύντομα 

να μπλοκάρουν νομοθετικές πρωτοβουλίες ή να επιμείνουν στην αλλαγή αποφάσεων που έχουν 

ληφθεί. 

 

3.3. Ευρωσκεπτικισμός: Πολιτική ιδεολογία ή συστημικό φαινόμενο; 

Η Μισσιρά (2004)101 αναφέρει ότι παραδοσιακά ο ευρωσκεπτικισμός συνδεόταν με το 

δημοκρατικό έλλειμμα, όμως σήμερα εκφράζεται ως αποτέλεσμα της νέας οικονομικής 

διακυβέρνησης. Συνεπώς, η οικονομική κρίση στην Ευρώπη τροφοδοτεί τον ευρωσκεπτικισμό 

και υπό αυτήν την έννοια συνιστά ένα συστημικό φαινόμενο. Ο Κοπτσίδης (2018),102 

αναφερόμενος σε άλλους συγγραφείς, γράφει ότι ενώ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

 
99 Ραπίδης Δ., (2018), ‘Ο διογκούμενος ευρωσκεπτικισμός μπορεί και πρέπει να οδηγήσει σε εποικοδομητικές 

λύσεις, σε νέα προοδευτικά μονοπάτια και στη στήριξη κομμάτων που επιχειρούν τη σταδιακή ανατροπή των 

σημερινών συσχετισμών’, διαθέσιμο στο: https://www.news247.gr/politiki/stis-eyroekloges-2019-den-yparchei-

chalari-psifos.6678761.html με ημερομηνία πρόσβασης 9/3/2019 
100

 Πρίφτη, Κ., (2019), ‘Πώς οι ευρωσκεπτικιστές μπορούν να παραλύσουν την ΕΕ εκ των έσω μετά τις 

Ευρωεκλογές. Μια έκθεση του European Council on Foreign Affairs εξηγεί τον τρόπο’, διαθέσιμο στο: 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/mporoen-oi-eeroskepikistes-na-paralesoen-ten-ee-ek-ton-

eso_gr_5c62bde7e4b0ab4bc4e29601με ημερομηνία πρόσβασης 9/3/2019 
101 Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο: http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 
102 Κοπτσίδης Αρ., (2018), ‘Ευρωσκεπτικισµός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Πώς η Ε.Ε. διαχειρίζεται το 

αντιληπτό έλλειμά Δημοκρατίας µε τη χρήση των Social Media”, διαθέσιμο 

στο:https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 

https://www.news247.gr/politiki/stis-eyroekloges-2019-den-yparchei-chalari-psifos.6678761.html
https://www.news247.gr/politiki/stis-eyroekloges-2019-den-yparchei-chalari-psifos.6678761.html
https://www.huffingtonpost.gr/entry/mporoen-oi-eeroskepikistes-na-paralesoen-ten-ee-ek-ton-eso_gr_5c62bde7e4b0ab4bc4e29601
https://www.huffingtonpost.gr/entry/mporoen-oi-eeroskepikistes-na-paralesoen-ten-ee-ek-ton-eso_gr_5c62bde7e4b0ab4bc4e29601
http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf
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ολοκλήρωσης, οι νομοθετικές και πολιτικές εξουσίες μεταβιβάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα 

εθνικά κοινοβούλια στα εκτελεστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεταβίβαση αυτή δεν 

συνοδεύτηκε από την επίτευξη ενός αντίστοιχου βαθμού δημοκρατικής λογοδοσίας από τους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς (Chryssochoou 2001). Κατά συνέπεια, ο ευρωσκεπτικισμός ήταν το 

φυσικό επακόλουθο του τρόπου με τον οποίο δομήθηκε θεσμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε μια προσπάθεια ιστορικής περιοδολόγησης του ευρωσκεπτικισμού, η Μισσιρά (2004)103 

αναφέρεται στους μαχητές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος που χαρακτηρίζονταν ως εθνικιστικές 

και anti-marketeers ή κομμουνιστές και Gaullists. Επίσης, όπως η ίδια σημειώνει, κάποιες από 

τις βασικές ιδέες του ευρωσκεπτικισμού εκφράζονταν από τους αποκαλούμενους ως Eurocrats, 

έννοια που εμφανίστηκε στη Γαλλία το 1960, για να εκφράσει το κενό μεταξύ ευρωπαϊκών ελίτ 

και πολιτών (Leconte, 2010). Ο Κοπτσίδης (2018)104σημειώνει ότι, αρχικά, ο ευρωσκεπτικισµός 

εξελίχθηκε ως ένα ‘βρετανικό σύνδροµο’, καθώς ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 

11 Νοεμβρίου του 1985 από τους Times σε άρθρο της εφημερίδας που εξηγούσε την αντίθεση 

του Ηνωμένου Βασιλείου στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Η Μισσιρά(2014)105 αναφέρει ότι 

στόχος του δημοσιεύματος ήταν να εκφράσει τη σκεπτικιστική αντίθεση ενάντια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της με πιο εύληπτο τρόπο από ότι θα γινόταν με τους όρους 

‘euro-phobia’ και ‘anti-Europeanism.Ο όρος ‘ευρωσκεπτικισμός΄ απέκτησε μεγαλύτερη φήμη, 

αναφέρει ο Κοπτσίδης (2018),106 όταν χρησιμοποιήθηκε από την πρωθυπουργό Margaret 

Thatcher το 1988 κατά τη διάρκεια της διάσημης ομιλίας της στο Κολλέγιο της Ευρώπης 

(Spiering 2004).Μεταγενέστερα, ο Τσαγκαλίδης(2016)107 αναφέρει ότι η κριτική, ο 

σκεπτικισμός και η αβεβαιότητα ήταν βασικά συστατικά των εθνικών και διακρατικών 

συζητήσεων κατά τη διάρκεια των δημοψηφισμάτων, για την επικύρωση της Συνθήκης του 

 
103Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο: http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 
104Κοπτσίδης Αρ., (2018), ‘Ευρωσκεπτικισµός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Πώς η Ε.Ε. διαχειρίζεται το 

αντιληπτό έλλειμα Δημοκρατίας µε τη χρήση των Social Media”, διαθέσιμο στο: 

https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 
105Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο: http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 
106Κοπτσίδης Αρ., (2018), ‘Ευρωσκεπτικισµός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Πώς η Ε.Ε. διαχειρίζεται το 

αντιληπτό έλλειμάΔημοκρατίας µε τη χρήση των Social Media”, διαθέσιμο στο: 

https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 
107 Τσαγκαλίδης Ορφ., (2016), ‘Μια εννοιολόγηση του όρου «ευρωσκεπτικισμός»’, διαθέσιμο στο: 

https://www.huffingtonpost.gr/orfeas-tsagkalidis/-_7965_b_12600904.html, με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 

http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf
http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf
https://www.huffingtonpost.gr/orfeas-tsagkalidis/-_7965_b_12600904.html
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Μάαστριχτ. Σημαντικές εκφάνσεις σε ότι αφορά τον ευρωσκεπτικισμό εκείνη τη χρονική 

περίοδο, αποτέλεσαν ιδίως η αρχική απόρριψη της Συνθήκης στη Δανία, το γνωστό ως «petit 

oui» της Γαλλίας, καθώς και η πρωτοφανής στάση του γερμανικού Ομοσπονδιακού 

Συνταγματικού Δικαστηρίου στην απόφασή του Μάαστριχτ. 

Η σύνδεση του ευρωσκεπτικισμού με το δημοκρατικό έλλειμμα, σημειώνουν οι Peterson και 

Shakleton (2001), γίνεται τη δεκαετία του 2000. Η απόφαση των Γάλλων και των Ολλανδών 

ψηφοφόρων να απορρίψουν το κοινό Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το 2005 σε συνδυασμό µε την 

άρνηση των Ιρλανδών να επικυρώσουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2008 ανοίγουν τη 

δημόσια συζήτηση για τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στο κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο. Η Συνθήκη 

της Λισαβόνας οδηγεί σε µια σημαντική αύξηση της γενικότερης δυσαρέσκειας κατά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι επικριτές της την κατηγόρησαν ότι προωθεί την περαιτέρω 

ολοκλήρωση χωρίς να επιβάλλει ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου και εξισορρόπησης των 

εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων (Topaloff 2012 στον 

Κοπτσίδη 2018)108. Νέα ώθηση στο φαινόμενο αυτό έδωσε η πρόσφατη οικονομική κρίση, η 

οποία από το 2010 και μετά έθεσε νέες προκλήσεις για την ήδη αμφισβητούμενη ευρωπαϊκή 

νομιμότητα, καθώς η ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 

την κρίση υπονόμευσε την εικόνα της στους πολίτες (Serricchio και συν. 2013). 

Δεν υπάρχει γενικά κανένας αποδεκτός ορισμός του φαινομένου του ευρωσκεπτικισμού. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Τσαγκαλίδης(2016),109 η πρωτοποριακή εργασία του PaulTaggart έχει 

οδηγήσει σε έναν ουσιαστικό ορισμό που είναι ευρέως αποδεκτός σήμερα. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι ‘ο ευρωσκεπτικισμός εκφράζει την ιδέα μιας ενδεχόμενης αντίθεσης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία παράλληλα ενσωματώνει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης’. Υπάρχει σε πολλές μορφές στο θεσμικό επίπεδο των ελίτ, περιλαμβάνει δηλαδή 

όλους εκείνους που βρίσκονται έξω από το statusquo. Οι αντίπαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι τουλάχιστον δύσπιστοι, αλλά δεν είναι όλοι οι σκεπτικιστές αντίπαλοι. Επομένως, δεν είναι 

κάθε ευρωσκεπτικιστής, ένας ‘σκληρός’ ευρω-αντίπαλος. Εκτός αυτού, η κύρια εστίαση του 

 
108 Κοπτσίδης Αρ., (2018), ‘Ευρωσκεπτικισµός και µέσα κοινωνικής δικτύωσης: Πώς η Ε.Ε. διαχειρίζεται το 

αντιληπτό έλλειµµα Δηµοκρατίας µε τη χρήση των Social Media”, διαθέσιμο στο: 

https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 με 

ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 
109Τσαγκαλίδης Ορφ., (2016), ‘Μια εννοιολόγηση του όρου «ευρωσκεπτικισμός»’, διαθέσιμο στο: 

https://www.huffingtonpost.gr/orfeas-tsagkalidis/-_7965_b_12600904.html, με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 

https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf%20με%20ημερομηνία%20πρόσβασης%2028/2/2019
https://www.huffingtonpost.gr/orfeas-tsagkalidis/-_7965_b_12600904.html
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Taggart βρίσκεται στα κόμματα που υπάρχουν σε ένα έθνος-κράτος. Ο ευρωσκεπτικισμός 

γίνεται κατανοητός, ως μέσο για τη μεγιστοποίηση της φωνής των λαϊκιστικών κομμάτων και 

αυτών που τοποθετούνται στα άκρα. Εξυπηρετεί επομένως τη διαφωνία μέσα στο κομματικό 

σύστημα και είναι κατά συνέπεια ένα αποφασιστικό συστατικό της πολιτικής αντίθεσης.  

Υπάρχουν διάφορες εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την 

ερμηνεία του συστημικού φαινομένου του ευρωσκεπτικισµού. Όπως γράφει ο Τσαγκαλίδης 

(2016),110 ο σκληρός ευρωσκεπτικισμός ορίζεται ως η ιδεολογική αντίθεση στο πρόγραμμα της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως ενσωματώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ήπιος 

ευρωσκεπτικισμός, από την άλλη, δεν αντιτίθεται στο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, αλλά στην τρέχουσα ή μελλοντική προγραμματισμένη τροχιά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Μισσιρά (2014)111 αναφέρει ότι ο σκληρός ευρωσκεπτικισμός (hard euroscepticism) 

βρίσκει έκφραση μέσα από τα αντι-ευρωπαϊκά κόμματα, όπως το Freedom and Democracy 

Group σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το UKIP, το Jobbik, το BNP, το FN και το French Communist 

Revolutionary League.  

Η μορφή του ήπιου σκεπτικισμού, σύμφωνα με τον Τσαγκαλίδη (2016)112, δημιουργεί στους 

εκπροσώπους του μια βαθιά προσωπική αντίδραση για το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις συμβάσεις της, καθώς και για το περιεχόμενο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αντιθέτως, ο σκληρός ευρωσκεπτικισμός διακρίνεται ειδικότερα για την απόλυτη και 

αταλάντευτη άρνηση του έναντι όλων των πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Μισσιρά (2014)113 αναφέρει ότι σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα ρεφορμιστικά κόμματα, 

μεταξύ των οποίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το European Conservatives and Reformist Group 

και Confederal Group of the European United Left–Nordic Green Alliance, ενώ σε εθνικό 

 
110Τσαγκαλίδης Ορφ., (2016), ‘Μια εννοιολόγηση του όρου «ευρωσκεπτικισμός»’, διαθέσιμο στο: 

https://www.huffingtonpost.gr/orfeas-tsagkalidis/-_7965_b_12600904.html, με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 
111Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο: http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 
 
112Τσαγκαλίδης Ορφ., (2016), ‘Μια εννοιολόγηση του όρου «ευρωσκεπτικισμός»’, διαθέσιμο στο: 

https://www.huffingtonpost.gr/orfeas-tsagkalidis/-_7965_b_12600904.html, με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 
113Μισσιρά Δ., Σαραβάκος Κ., (2014), ‘Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Κοινωνική οικονομική κρίση, το δημοκρατικό 

έλλειμμα και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο: http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf 

με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 

https://www.huffingtonpost.gr/orfeas-tsagkalidis/-_7965_b_12600904.html
http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
https://www.huffingtonpost.gr/orfeas-tsagkalidis/-_7965_b_12600904.html
http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2014/10/pdf
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επίπεδο, inter alia, το Mouvement pour la France, το Fidesz, το Flemish Vlaams Belang και το 

Danish People’s Party.  

Ο Κοπτσίδης (2018)114 αναφέρεται στον Gabel (1998) ο οποίος τονίζει ότι υπάρχουν 

τουλάχιστον τρεις ερμηνείες του ευρωσκεπτικισμού σε επίπεδο ατομικής συμπεριφοράς που 

χρήζουν αναφοράς. Η πρώτη, γνωστή και ως θεωρία του κόστους/οφέλους ή του χρηστικού 

επιχειρήματος, υποστηρίζει ότι οι στάσεις των ατόμων απέναντι στην ένταξη στηνΕυρωπαϊκή 

Ένωση είναι το αποτέλεσμα ορθολογικών υπολογισμών του κόστους και των ωφελημάτων που 

προκύπτουν από αυτήν (Eichenberg και Dalton, 1993). Σύμφωνα µε αυτήν την άποψη, η 

ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει πάνω απ’ όλα οικονομικές προεκτάσεις που επηρεάζουν τα 

συμφέροντα των πολιτών, οι οποίοι την αξιολογούν ανάλογα µε τα οφέλη που μπορούν να 

αποκομίσουν και την αντιληπτή κοινωνικοοικονοµική τους κατάσταση (Marks και Steenberg, 

2004). Σε µια αντίθετη άποψη, οι Inglehart και συν. (1991) υποστήριξαν ότι η ποιότητα της 

πληροφόρησης που δέχεται το άτομο, οι γενικότερες στάσεις του απέναντι στην πολιτική και οι 

ατομικές του αξίες, οι οποίες απορρέουν από τη φάση της κοινωνικοποίησής του, επηρεάζουν 

καθοριστικά την άποψή του για την Ενωμένη Ευρώπη. Έτσι, ένας πολίτης µε υψηλό επίπεδο 

πολιτικής ενσυναίσθησης και γνωστικής κινητοποίησης είναι πιθανότερο να αναγνωρίζει τον 

εαυτό του ως µέλος μιας υπερεθνικής πολιτικής κοινότητας. Όπως υποστηρίζει ο McLaren 

(2007), αυτοί που είναι ικανοί να αφομοιώνουν σύνθετα πολιτικά γεγονότα είναι πιο πιθανό να 

µην φοβούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας της μεγαλύτερης έκθεσής τους σε αυτήν την 

πολιτική οντότητα. Η προσέγγιση του Inglehart αναφέρει περαιτέρω ότι εκτός της γνωστικής 

κινητοποίησης, διάφοροι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τις στάσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, οι οποίοι σχετίζονται µε το ατομικό σύστημα αξιών αναφορικά µε τα οικονομικά και 

πολιτικά ζητήματα. Μάλιστα, οι αξίες αυτές μπορούν να διακριθούν σε υλιστικές και µετα-

υλιστικές, ανάλογα µε την έμφαση που αποδίδεται στα υλικά ή πνευματικά αγαθά. Δεδομένου, 

λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει µια πρόκληση για τον εθνικισμό και ένα 

μοντέλο ισότητας, οι µεταυλιστές τάσσονται υπέρ της ενσωμάτωσης τους. 

 
114Κοπτσίδης Αρ., (2018), ‘Ευρωσκεπτικισµός και µέσα κοινωνικής δικτύωσης: Πώς η Ε.Ε. διαχειρίζεται το 

αντιληπτό έλλειµµα Δηµοκρατίας µε τη χρήση των Social Media”, διαθέσιμο στο: 

https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf με ημερομηνία πρόσβασης 28/2/2019 

https://ikee.lib.auth.gr/record/297711/files/GRI-2018-21478.pdf
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Όποια και αν είναι η ερμηνεία που δίνεται στην έννοια του ευρωσκεπτικισμού,η παγκόσμια 

οικονομική κρίση και οι βαρύτατες συνέπειές της για όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη εντείνουν 

το αίσθημα αμφισβήτησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρει η Κότσιρα (2015)115 η 

άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αποτελεί μία από τις καθαρές συνέπειες της ενίσχυσης του ευρωσκεπτικισμού. Οι 

πολίτες, αγανακτισμένοι με τις πολιτικές της Ένωσης, στρέφονται σε ακραία κόμματα τα οποία 

εκφράζουν την έξοδο των κρατών μελών που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

εφαρμογή μιας πολιτικής που συντελεί αποκλειστικά στην ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας.  

Ο ευρωσκεπτικισμός λοιπόν αποτελεί σήμερα πραγματικότητα. Το φαινόμενο βρίσκεται 

ενώπιον των φιλοευρωπαϊστών ηγετών και τους απειλεί ότι αν δεν προχωρήσουν σε βαθιές 

αλλαγές όλου του συστήματος, τότε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα αποτελεί μια έννοια κενού 

περιεχομένου. Ο ευρωσκεπτικισμός εκφράζει τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη ο οποίος αντιδρά στην 

ακολουθούμενη πολιτική ορισμένων μόνο κρατών έναντι όλων των υπολοίπων και ορισμένων 

μόνο τεχνοκρατών έναντι των απλών πολιτών. Με λίγα λόγια, ο ευρωσκεπτικισμός θα μπορούσε 

να εκληφθεί ως η αντίδραση των πολιτών στις αποφάσεις της ευρωπαϊκής ελίτ. Ποιους 

μηχανισμούς και ποιες στρατηγικές θα πρέπει η ηγεσία της Ευρώπης να ακολουθήσει για να 

αντιμετωπίσει το φαινόμενο; Και σε ποιο βαθμό μπορεί η ηγεσία της Ευρώπης να ξεπεράσει την 

υφιστάμενη δομή λειτουργίας της, όπως αυτή περιγράφηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας 

εργασίας; 

 

 

 
115 Κότσιρα Ξ., (2015), ‘Η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού’, διαθέσιμο στο:                                                                                                 

https://powerpolitics.eu/8D/ με ημερομηνία πρόσβασης 27/2/2019 

https://powerpolitics.eu/8D/
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4.Οι ευρωπαϊκές προτάσεις για την αντιμετώπιση του 

ευρωσκεπτικισμού μέσω θεσμικών αλλαγών. Οι ομιλίες του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker και 

του Γάλλου Πρέδρου Emmanuel Macron 

Ας προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών ελίτ να απαντήσουν 

στα λειτουργικά και θεσμικά κενά που τρέφουν τον ευρωσκεπτικισμό μέσα από τη μελέτη δύο 

καίριων ομιλιών. Πρώτον, την ετήσια ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-

Claude Juncker στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, τον Σεπτέμβριο του 2017, μια 

ομιλία ιδιαίτερα αισιόδοξη, συγκριτικά με την ομιλία του πριν από ένα χρόνο, καθώς η 

οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης ξεπέρασε αυτήν των ΗΠΑ και η ανεργία στην Ευρώπη 

βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εννέα ετών. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής επέμεινε στην άποψή του ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα έπρεπε να προχωρήσει σε 

μια σειρά από ευρείες μεταρρυθμίσεις. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude 

Juncker είπε χαρακτηριστικά ‘όπως έγραψε ο Mark Twain, μετά από κάποια χρόνια θα είμαστε 

πιο απογοητευμένοι από τα πράγματα που δεν κάναμε, παρά από αυτά που κάναμε’ και τόνισε 

ότι ο ‘αέρας επιστρέφει στα πανιά της Ευρώπης’ εκφράζοντας στην ομιλία του το όραμά του για 

το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά, την αποχώρηση του Ηνωμένου.Δεύτερον, την ομιλία 

του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron τον Σεπτέμβριο του 2017, μία ομιλία σε ακροατήριο 

ευρωπαίων φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο οποίο παρουσίασε το ‘όραμα’ του με 

σκοπό τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με την επωνυμία ‘En Marche’ που θα 

μπορούσε να είναι μια φιλοευρωπαϊκή απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό των 

ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων και στο ενδεχομένως πιο ενοποιημένο αντικοινοτικό κίνημα στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο ομιλιών είναι αξιοπρόσεκτες. Το περιεχόμενο της ομιλίας του 

Γάλλου Προέδρου ήταν περισσότερο πολιτικό σε σχέση με το καθαρά ευρωπαϊκό περιεχόμενο 

της ομιλίας του Προέδρου της Επιτροπής. Ο Γάλλος Πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική κατά των 

ευρωσκεπτικιστών, αλλά κατηγόρησε και τους υπόλοιπους ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι έχουν 

την τάση να επαναπαύονται με τις επιτυχίες και τους κάλεσε όλους σε συστράτευση με σκοπό 
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την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

στην ομιλία του υπεραμύνθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο στο πλαίσιο της επιτυχίας της 

διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά κυρίως στην επιθυμία του να δημιουργηθεί μια 

Ένωση με ισχυρό όνομα στην παγκόσμια αγορά, αλλά και με πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις 

διεθνείς εξελίξεις. 

Στο πλαίσιο των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αμφότεροι οι ηγέτες υπεραμύνθηκαν της 

δημιουργίας θέσης Υπουργού Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία 

υπερεθνικών καταλόγων υποψηφίων για τις ευρωπαϊκές εκλογές καθώς και τη συνέχιση της 

διαδικασίας του κορυφαίου υποψηφίου (Spitzenkandidaten). Η διαφοροποίηση μεταξύ τους 

έγκειται στο γεγονός ότι ο μεν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότεινε τη συγχώνευση 

της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράξη 

η οποία, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του, θα αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική φύση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως ένωσης κρατών όσο και ως ένωσης πολιτών, αφού θα ήταν 

καλύτερα αν ‘το πλοίο κυβερνάει ένας μόνος καπετάνιος’, όπως χαρακτηριστικά είπε, από την 

άλλη πλευρά, όμως, θα προκαλούσε ποικίλες αντιδράσεις από όλα τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δε Γάλλος Πρόεδρος πρότεινε την μείωση των μελών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σε 15 γιατί δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

σχεδόν 30 μέλη και να πρέπει ο κάθε ένας να φροντίζει για τα συμφέροντα της χώρας του γιατί 

αυτό, σύμφωνα με τα πιστεύω του Προέδρου δεν είναι ούτε το νόημα ούτε το πνεύμα του 

ευρωπαϊκού σχεδίου. 

 

4.1 Η ομιλία116 του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel 

Macronκαι οι ‘ορίζοντές του’. 

Στην ομιλία του117 ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron ανέλαβε τον ρόλο του μοναδικού 

ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθεί να υπερασπίζεται το οικοδόμημα της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. ‘Ήρθα να σας μιλήσω για την Ευρώπη. Κάποιοι θα πουν: 'Πάλι;' Θα 

 
116Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron βρίσκεται στο παράρτημα της 

παρούσας διατριβής 
117 Ομιλία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης τον Σεπτέμβριο του 2017, 

διαθέσιμο στο: https://gr.ambafrance.org/Initiative-pour-l-Europe-discours-du-President-de-la-Republique με 

ημερομηνία πρόσβασης 3/3/2019 

https://gr.ambafrance.org/Initiative-pour-l-Europe-discours-du-President-de-la-Republique
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πρέπει να το συνηθίσουμε όμως’, τόνισε στην αρχή της ομιλίας του, προσδίνοντας με αυτό τον 

τρόπο ένα καθαρά φιλοευρωπαϊκό χαρακτήρα στις μετέπειτα τοποθετήσεις του.  

Στη συνέχεια, ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron παρουσίασε μια λεπτομερή και φιλόδοξη 

ατζέντα μεταρρυθμίσεων –μεταρρυθμίσεις που θα κάλυπταν αφενός χρονικά σχεδόν το σύνολο 

της επόμενης δεκαετίας– και κάλεσε τη Γερμανία να συνάψει μια ‘εταιρική σχέση’ με τη Γαλλία 

για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων αυτών. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: ‘Προτείνω στη 

Γερμανία μια νέα εταιρική σχέση. Δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα τώρα, αλλά θα συζητήσουμε 

τα πάντα. Σε εκείνους που λένε ότι το έργο είναι αδύνατο, τους απαντώ: έχετε συνηθίσει να 

παραιτείστε, εγώ όχι. Σε εκείνους που λένε ότι είναι πολύ δύσκολο, λέω: σκεφτείτε τον Robert 

Schuman, πέντε χρόνια μετά από έναν πόλεμο του οποίου το αίμα ήταν μόλις νωπό. Σε όλα τα 

θέματα που ανέφερα, μπορούμε να δώσουμε μια αποφασιστική και συγκεκριμένη γαλλο-

γερμανική ώθηση. Γιατί να μην ξεκινήσουμε από κοινού με την υπηρεσία Breaking Innovation 

Agency, ξεκινώντας ένα κοινό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που θα έκανε την Ευρώπη τον 

κινητήρα της παγκόσμιας ανάπτυξης; Γιατί να μην ολοκληρώσουμε μέχρι το 2024 τον στόχο της 

πλήρους ενσωμάτωσης των αγορών μας εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες στις εταιρείες μας; 

Ας δουλέψουμε, λοιπόν, με στόχο να καταγράψουμε αυτές τις κοινές δεσμεύσεις σε μια νέα 

Συνθήκη Συνεργασίας.’ Ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron κατέστησε σαφές ότι επιθυμεί 

όπως η Γαλλία και η Γερμανία να ηγηθούν της μεγάλης μεταρρυθμιστικής ώθησης της Ευρώπης 

δημιουργώντας ίσως ένα αίσθημα αρνητικής στάσης έναντι αυτής της πρωτοβουλίας από τα 

μικρότερα κράτη. 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron εξέφρασε έναν έντονο φιλοευρωπαϊσμό επιρρίπτοντας  

την ευθύνη για τον ευρωσκεπτικισμό στους ηγέτες που χαρακτήρισε ως πολύ δειλούς να 

αντιμετωπίσουν τη δημόσια κοινή γνώμη στις χώρες τους. ‘Η Ευρώπη είναι επίσης μια ιδέα που 

βιώνεται για αιώνες από αισιόδοξους οραματιστές. Εναπόκειται σε εμάς να την κρατήσουμε 

ζωντανή. Να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να σταματήσει αυτή τη μορφή που της δόθηκε από 

τις ιστορικές συνθήκες.’ Ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron προέβλεψε ότι η ομιλία του θα 

μπορούσε να συναντήσει έντονη κριτική σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. "Κάποιοι θα σας 

πουν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή". Η αναφορά 

του Γάλλου Προέδρου στην ‘κατάλληλη στιγμή’ δεν είναι τυχαία, γιατί η παρέμβασή του δύο 

ημέρες μετά τις εκλογές του Bundestag επικρίθηκε ως κακή επιλογή του συγκεκριμένου χρόνου. 
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Ο Γάλλος Πρόεδρος έθεσε το ζήτημα της ‘κυριαρχίας’ στην κεφαλή των τριών θεμάτων που 

ανέπτυξε και ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στο επόμενο στάδιο της εξέλιξής 

της ενώ τα άλλα δύο είναι η ‘ένωση’ και η ‘δημοκρατία’. Ανέφερε, χαρακτηριστικά ότι ‘μόνο η 

Ευρώπη μπορεί να διασφαλίσει την πραγματική κυριαρχία, δηλαδή την ικανότητά μας να 

υπάρχουμε στον σημερινό κόσμο και να υπερασπιζόμαστε τις αξίες και τα συμφέροντά μας. 

Υπάρχει μια ‘ευρωπαϊκή κυριαρχία’ που πρέπει να οικοδομηθεί και υπάρχει η ανάγκη για να 

οικοδομηθεί. Γιατί; Επειδή αυτό που σφυρηλατεί την βαθιά μας ταυτότητα, αυτή η ισορροπία 

της αξίας, αυτή η σχέση με την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη είναι 

ανήκουστη στον πλανήτη. Η ακολουθούμενη πολιτική της οικονομίας της αγοράς, αλλά και η 

κοινωνική δικαιοσύνη είναι εξίσου σημαντικές. Αυτό που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη, δεν 

μπορούμε να το αναθέσουμε τυφλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή στα σύνορα της Ασίας. 

Εναπόκειται σε εμάς να υπερασπιστούμε την ‘ευρωπαϊκή κυριαρχία’ και να την οικοδομήσουμε 

στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης’. Συνέχισε, λέγοντας ότι η ασφάλεια –η αμυντική αλλά και 

αυτή έναντι της τρομοκρατίας– είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιδιορθώσει η Ευρώπη. 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron όπως και οι προηγούμενοι πρόεδροι  Charles De Gaulle 

και François Mitterrand βλέπει την Ευρώπη ως το όχημα που θα αντικαταστήσει μία ημέρα τη 

φθίνουσα κυριαρχία της Γαλλίας στις παγκόσμιες υποθέσεις. Ο Γάλλος Πρόεδρος Macron 

βλέπει την Ευρώπη να αναλαμβάνει σταδιακά περισσότερες δραστηριότητες στον αμυντικό 

τομέα λόγω της μειωμένης επιρροής των ΗΠΑ και να αντιμετωπίζει ισάξια την Κίνα σε 

εμπορικά θέματα. "Μόνο η Ευρώπη μπορεί να μας δώσει κάποια ικανότητα δράσης στον 

σημερινό κόσμο", είπε. Ο Γάλλος Πρόεδρος Macron πρότεινε τον περιορισμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σε 15 μέλη (έναντι 28 σήμερα). Αυτός ο περιορισμός είναι δυνατόν να πυροδοτήσει 

αρνητικές στάσεις από τα μικρότερα κράτη. Στο πλαίσιο του περιορισμού των Επιτρόπων, ο 

Γάλλος πρόεδρος είπε ότι ‘για να λειτουργήσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να 

ξεφύγει από το ζήτημα των θεσμικών της οργάνων. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με μια 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχεδόν 30 μέλη και να πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να φροντίζει για τα 

συμφέροντα της χώρας του. Αυτό δεν είναι ούτε το νόημα ούτε το πνεύμα του ευρωπαϊκού 

σχεδίου. Μια Επιτροπή με 15 μέλη θα πρέπει να είναι ο ορίζοντας μας και για να προχωρήσουμε 

πρέπει να είναι απλός: οι μεγάλες ιδρυτικές χώρες πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα. Θα 

δώσουμε το παράδειγμα. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε πολλά πλεονεκτήματα παρά 

μειονεκτήματα. 
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Το φιλοευρωπαϊκό πρόγραμμα του Γάλλου Προέδρου είναι τεράστιο και υπάρχει η πιθανότητα 

να δημιουργήσει εκτός από τις πρώτες αντιδράσεις περισσότερο δέος στη Γερμανία, αλλά και να 

ανησυχήσει τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρώπης που βλέπουν τη Γαλλία να μη διαθέτει 

δημοσιονομική σταθερότητα και σε πολλά σημεία να εξαρτάται από τα ταμεία της Γερμανίας. 

Το ζήτημα της νομισματικής ένωσης κατέλαβε μόνο ένα μικρό μέρος της ομιλίας του. Ο Macron 

επανέλαβε την ιδέα του ότι η ευρωζώνη θα πρέπει να έχει έναν κοινό προϋπολογισμό. Το 

μέγεθος του προϋπολογισμού (ο οποίος χρηματοδοτείται από τους τρέχοντες εταιρικούς φόρους) 

και το χρονοδιάγραμμα (αφού έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ευρωζώνης) υποδηλώνουν μια 

μετριοπαθή, μακρά διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ‘η Ευρώπη χρειάζεται 

περισσότερες επενδύσεις, χρειάζεται μέσα σταθεροποίησης ενόψει ενδεχόμενων οικονομικών 

διαταραχών. Ένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του μια κρίση όταν δεν αποφασίζει 

πλέον για τη νομισματική πολιτική του. Και για όλους αυτούς τους λόγους, ναι, χρειαζόμαστε 

έναν ισχυρότερο προϋπολογισμό στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά της ευρωζώνης. Οι 

πόροι αυτού του προϋπολογισμού θα πρέπει να αντανακλούν αυτήν τη φιλοδοξία. Οι 

ευρωπαϊκοί φόροι στον ψηφιακό ή στον περιβαλλοντικό τομέα μπορούν να αποτελέσουν ένα 

πραγματικό ευρωπαϊκό κονδύλιο που χρηματοδοτεί κοινά έξοδα. Η αρχή της αλληλεγγύης που 

εμπεριέχεται σε έναν κοινό προϋπολογισμό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αυξημένη ευθύνη, 

αρχής γενομένης από το σεβασμό των κανόνων που έχουμε θέσει και της εφαρμογής των 

αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Ένας προϋπολογισμός μπορεί να προχωρήσει μόνο με ισχυρή 

πολιτική καθοδήγηση υπό έναν Κοινό Υπουργό και απαιτητικό κοινοβουλευτικό έλεγχο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο η ευρωζώνη με ισχυρό και διεθνές νόμισμα μπορεί να προσφέρει 

στην Ευρώπη το πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομικής δύναμης. Ας θέσουμε, λοιπόν, το ζήτημα 

στη σωστή του κατεύθυνση: εάν το ευρώ προορίζεται να γίνει το νόμισμα όλων των κρατών της 

Ένωσης όταν αυτά πληρούν τα κριτήρια, ας δημιουργήσουμε χωρίς καθυστέρηση μια ισχυρή, 

αποτελεσματική και ενωμένη ζώνη του ευρώ και αυτή η εξουσία θα ωφελήσει αύριο και όλους 

όσους θα ενωθούν μαζί της.’ 

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Πληροφοριών, ενός φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα εισπράττεται στα 

σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας επανέναρξης των επί του παρόντος ‘παγωμένων’ 

συνομιλιών σχετικά με έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), ένα νέο 

καθεστώς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για ψηφιακά έργα, μια "Ευρωπαϊκή υπηρεσία 
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για επιχειρηματικές καινοτομίες", μια αποφασιστική προσπάθεια να ωθηθούν οι απόφοιτοι της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να σπουδάσουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη 

δημιουργία "πραγματικών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων" που θα απονέμουν ευρωπαϊκά 

διπλώματα. 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι ‘Η 

Ευρώπη που γνωρίζουμε είναι πολύ αδύναμη, πολύ αργή, πολύ ανεπαρκής, αλλά μόνο η 

Ευρώπη μπορεί να μας δώσει δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες σύγχρονες 

προκλήσεις. Ελπίζω ότι κατά την προσεχή χρονική περίοδο θα εγκριθούν τα διάφορα υπό 

συζήτηση κείμενα που θα μεταρρυθμίσουν τη μεταναστευτική μας πολιτική. ‘Θέλω να 

δημιουργήσω μια πραγματική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, η οποία να επιταχύνει και να 

εναρμονίζει τις διαδικασίες, να συνδέσουμε αρχεία και ασφαλή βιομετρικά έγγραφα ταυτότητας, 

διότι σήμερα έχουμε να κάνουμε με δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις ασύλου που οι υπόλοιποι 

ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν ήδη αρνηθεί. Πρέπει να δημιουργηθεί σταδιακά μια Ευρωπαϊκή 

Αστυνομία Συνόρων, να διασφαλιστεί η αυστηρή φύλαξη των συνόρων σε όλη την Ευρώπη και 

να εξασφαλιστεί η επιστροφή όλων όσων δεν μπορούν να παραμείνουν στην ευρωπαϊκή 

επικράτεια. Χρηματοδοτούμε με αίσθημα αλληλεγγύης ένα ευρύ πρόγραμμα κατάρτισης και 

ένταξης για τους πρόσφυγες, γιατί μπορούμε να δώσουμε μια θέση στους πρόσφυγες των οποίων 

η ζωή έχει περιέλθει σε κίνδυνο. Αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό χωρίς να αφήσουμε το βάρος 

σε λίγους, είτε πρόκειται για τη χώρα άφιξης είτε για την χώρα τελικού προορισμού. Αυτό 

μπορεί να γίνει με την οικοδόμηση των όρων μιας πραγματικής αλληλεγγύης, μιας αλληλεγγύης 

οργανωμένης και συντονισμένης. Και μέσω αυτής της βάσης και αυτού του κοινού χώρου 

ελπίζω να πετύχουμε.’ 

Ο Γάλλος Πρόεδρος πρότεινε, επίσης, την δημιουργία ‘υπερεθνικών καταλόγων’ για τους 

υποψηφίους των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ‘πρέπει 

επίσης να οικοδομήσουμε αυτόν τον ανολοκλήρωτο δημοκρατικό χώρο, τον οποίο 

υπερασπίζομαι, για το 2019, με την δημιουργία υπερεθνικών καταλόγων που θα επιτρέψουν 

στους Ευρωπαίους πολίτες να ψηφίσουν στο πλαίσιο ενός κοινού και με συνοχή σχεδίου. Με 

ποιο τρόπο; Αυτή τη στιγμή αναλαμβάνω την πατρότητα αυτής της ιδέας με μερικούς από τους 

παριστάμενους σε αυτό το χώρο. Θα πρόκειται για μια διακρατική λίστα όπου θα ψηφίζουμε για 

τους ίδιους βουλευτές σε ολόκληρη την Ευρώπη’. Η πρόταση αυτή έχει προσκρούσει, ήδη, σε 
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αντιθέσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν χρειάζεται να επιβληθεί μία τέτοια αλλαγή καθώς το κάθε 

κόμμα μπορεί να συμπεριλάβει υποψηφίους και από άλλες χώρες. Άλλωστε ο κάθε υποψήφιος 

μπορεί να διοργανώνει εκστρατείες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αντίθετα, 

αντιπροτείνεται είτε η μείωση των βουλευτικών εδρών είτε η πριμοδότηση ορισμένων 

‘αδικημένων¨ χωρών ως αντιστάθμισμα στην αποχώρηση των βρετανών ευρωβουλευτών  λόγω 

του BREXIT.118 

Σχετικά με τον ‘κορυφαίο υποψήφιο’ (Spitzenkandidat), ο Πρόεδρος Macron ανέφερε ότι ‘σε 

όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κόμματα που ήδη εξήγησαν γιατί θα ήταν σπουδαίο να υπάρχει ένας 

‘Spitzenkandidat’ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σκοπό να ‘κοινοτικοποιήσουν’, να 

‘ευρωποιήσουν’ αυτές τις εκλογές, τους είπα: "Προχωρήστε, φτάστε στο τέλος του συλλογισμού 

σας! Μην φοβάστε! Πρέπει να πραγματοποιήσουμε αληθινά ευρωπαϊκές εκλογές! Θα δείτε, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο ότι αυτό που μερικές φορές σας κρατά σε κοινά κόμματα δεν υπάρχει πλέον. 

Είναι επειδή η σχέση σας με την Ευρώπη δεν είναι πλέον η ίδια, μέσα στα ίδια μεγάλα κόμματα. 

Δεν πιστεύετε πια στα ίδια πράγματα. Δεν θα αφήσω σε αυτά τα μεγάλα ευρωπαϊκά κόμματα, το 

μονοπώλιο της συζήτησης για την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές εκλογές! Ελπίζω ότι στις 

επόμενες εκλογές, το πραγματικό βήμα προς τα εμπρός να είναι ότι τα μισά μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκλέγονται επί τη βάση αυτών των διακρατικών καταλόγων. Εάν 

θέλουμε να οικοδομήσουμε μια κυρίαρχη Ευρώπη, να καταστήσουμε την εμπορική μας πολιτική 

πιο διαφανή, να ελέγξουμε τον προϋπολογισμό που χρειαζόμαστε για τη ζώνη του ευρώ, αυτό το 

Κοινοβούλιο των Ευρωπαίων πρέπει να είναι ο τελικός αποδέκτης του κοινού μας σχεδίου.’ 

Το πιο αξιοπρόσεκτο στοιχείο της ομιλίας του Γάλλου Προέδρου Macron ήταν η έλλειψη 

ιεραρχίας μεταξύ όλων αυτών των διαφορετικών προτάσεων. Ο Γάλλος Πρόεδρος είχε 

κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη σπουδή του να δημιουργηθεί μια ‘πολύ γρήγορη’ Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπου οι χώρες που συμφωνούσαν σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις να μην χρειαζόταν 

να αναμένουν ευρύτερη συναίνεση και από τα άλλα κράτη για να προχωρήσουν. Προσπάθησε 

να δώσει μια θετική ώθηση στην ιδέα του επιμένοντας ότι η οικοδόμηση ενός ‘ισχυρού και 

αποτελεσματικού πυρήνα’ θα ωφελήσει εκείνους που θα ακολουθούσαν ή θα μπορούσαν να 

ακολουθήσουν αργότερα. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση προφανώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο 

πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ευρωζώνης, η οποία αναμφίβολα θα αποτελέσει την ‘καρδιά’ της 

 
118Ολόκληρη η συνέντευξη βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. 
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συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρξει μια ‘πολύ γρήγορη’ ευρωζώνη και 

αυτό περιορίζει τη δυνατότητα ευελιξίας του Γάλλου Προέδρου.  

Είναι επίσης άξιο επισήμανσης ότι η ατζέντα του Γάλλου Προέδρου Macron που περιλαμβάνει 

μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

προϋπολογισμού της ζώνης του ευρώ, καθώς και την ανάδειξη του Υπουργού Οικονομικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός πακέτου μακροοικονομικής σταθερότητας είναι κάπως δύσκολο 

να τύχει μεγάλης υποστήριξης μεταξύ των φιλελεύθερων. Στην πραγματικότητα, με τα 

συγκεκριμένα σχέδιά του σχετικά με τη ζώνη του ευρώ, ο Γάλλος Πρόεδρος Macron μπορεί να 

νιώθει πιο κοντά με τους ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, αυτή η 

δυνατότητα του Γάλλου Προέδρου Macron να κινείται πλησίον και των φιλελευθέρων και των 

σοσιαλδημοκρατών μπορεί να οδηγήσει στην επιθυμητή σύμπλευση των φιλοευρωπαϊκών 

ομάδων ενάντια στην αυξανόμενη επιρροή των εθνικιστών και των ευρωσκεπτικιστών στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  

 

4.2 Η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude 

Juncker και οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. 

Όταν πριν από δύο χρόνια ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker 

παρουσίασε σε ομιλία του119 την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρχαν πολλά 

θετικά μηνύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι όπου από την μια 

πλευρά το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εκφράσει την απόφασή του να εγκαταλείψει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά ήταν πλέον εμφανής η αυξανόμενη υποστήριξη 

των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την περίοδο 2017-2019 

ωστόσο, η ήττα των ευρωσκεπτικιστών υποψηφίων στις εκλογές στην Αυστρία, τις Κάτω 

Χώρες και τη Γαλλία μαζί με την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση άλλαξε τον τόνο του ευρωπαϊκού πολιτικού λόγου. Σύμφωνα με τα λόγια του 

Προέδρου Jean-Claude Juncker, ο άνεμος επιστρέφει στα πανιά της Ευρώπης (“Sailing with 

the wind!”). Αν υποτεθεί ότι αυτή η ήττα των ευρωσκεπτικιστών ήταν παροδική και ίσως σε 

περιορισμένη κλίμακα, το αναμφισβήτητο γεγονός είναι η εδώ και λίγο χρονικό διάστημα 

 
119 Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου Jean-Claude Juncker βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας διατριβής 



 
 

63 
 

ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και η σταδιακή αποκλιμάκωση του υψηλού δείκτη ανεργίας. 

Τα δύο αυτά γεγονότα ώθησαν τον Πρόεδρο Jean-Claude J.C. Juncker να μιλήσει για έναν 

άνεμο αισιοδοξίας που άρχισε να πνέει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  

Ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker παρουσίασε επίσης το όραμά του για το μέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξε τις προσδοκίες εκείνων που πιστεύουν σε μια όλο και πιο 

στενή Ένωση. Είναι ένα όραμα μιας ισχυρότερης, πιο δημοκρατικής, πιο ενωμένης και πιο 

ισότιμης Ένωσης. Πρότεινε περαιτέρω βήματα για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να υποβληθεί στην οδυνηρή διαδικασία αλλαγών 

των Συνθηκών.  

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του Πρόεδρου Jean-Claude Juncker είναι ότι απορρίπτει μια 

Ένωση πολλαπλών ταχυτήτων. Αντί να υιοθετήσει τον όρο "Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων", 

ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker παρουσίασε το δικό του σενάριο σχετικά με το μέλλον της 

Ευρώπης – ένα πιο φιλόδοξο από οποιοδήποτε από τα πέντε που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι ‘το δικό μου ‘έκτο’ 

σενάριο εδράζεται σε τρεις αρχές που πρέπει πάντα να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

Ένωσής μας: ελευθερία, ισότητα και κράτος δικαίου. Η Ευρώπη είναι, πάνω απ’ όλα, μια 

Ένωση ελευθερίας. Ελευθερία να εκφράζετε την άποψή σας, είτε ως πολίτες είτε ως 

δημοσιογράφοι – μια ελευθερία που εμείς πολύ συχνά θεωρούμε δεδομένη. Πάνω σε αυτές 

ακριβώς τις αξίες οικοδομήθηκε η Ένωσή μας. Η ελευθερία όμως δεν πέφτει ως ‘μάννα εξ 

ουρανού’. Δεύτερον, η Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ένωση ισότητας. Σε μια Ένωση ίσων, δεν 

είναι δυνατόν να υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι απαράδεκτο, το 2017, να 

πεθαίνουν ακόμα παιδιά από ασθένειες που θα έπρεπε να μην υπάρχουν καν στην Ευρώπη: Τα 

παιδιά στη Ρουμανία ή την Ιταλία πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση στα εμβόλια για την 

ιλαρά με τα άλλα παιδιά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εξαιρέσεις. 

Για τον λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη μέλη για να υποστηρίξουμε τις εθνικές 

εκστρατείες εμβολιασμού. Δεν πρέπει στην Ευρώπη να συμβαίνουν θάνατοι που θα 

μπορούσαν να αποτραπούν. Σε μια Ένωση ίσων, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εργαζόμενοι 

δεύτερης κατηγορίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές για την 

εκτέλεση της ίδιας εργασίας στην ίδια χώρα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και 

αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα του 
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εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και εφαρμογής. Φαντάζει παράλογο να 

υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή 

Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά. Θα δημιουργήσουμε 

λοιπόν μια τέτοια αρχή. Τρίτον, στην Ευρώπη η ισχύς του δικαίου αντικατέστησε το δίκαιο 

του ισχυρού. Κράτος δικαίου σημαίνει ότι ο νόμος και η δικαιοσύνη θα πρέπει να τηρούνται 

από μια ανεξάρτητη αρχή. Η αποδοχή και ο σεβασμός μιας αμετάκλητης απόφασης είναι αυτό 

που χαρακτηρίζει τη συμμετοχή σε μια Ένωση που εδράζεται στο κράτος δικαίου. Τα κράτη 

μέλη ανέθεσαν την τελική δικαιοδοσία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και οι αποφάσεις του 

πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους. Η υπονόμευση των αποφάσεων αυτών, ή η υπονό-

μευση της ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστηρίων, συνεπάγεται την σταδιακή αποδυνάμωση 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων. Το κράτος δικαίου δεν αποτελεί προαιρετική 

επιλογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαία συνθήκη. Η Ένωσή μας δεν είναι κράτος 

αλλά κοινότητα δικαίου’. 

Η εξωτερική και αμυντική πολιτική ήταν εμφανώς απούσες από την ομιλία του Προέδρου 

Jean-Claude Juncker. Η μόνη αναφορά του στην εικόνα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο 

ήταν όταν είπε ότι αναφέρθηκε στο ταξίδι του 2018 σε Ασία και ΗΠΑ. Σημείωσε 

χαρακτηριστικά: «Ήμουν σε θέση να μιλήσω, ως πρόεδρος της Επιτροπής, εξ ονόματος της 

μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο. Εξ ονόματος μιας Ένωσης στην οποία αντιστοιχεί το 

ένα πέμπτο της παγκόσμιας οικονομίας. Μιας Ένωσης διατεθειμένης να υπερασπίζεται τις 

αξίες και τα συμφέροντά της. Παρουσίασα την Ευρώπη ως μια ήπειρο ανοικτή αλλά όχι 

ανοχύρωτη. Για μένα, η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από μια ενιαία αγορά. Πάνω από 

χρήματα, κάτι περισσότερο από το ευρώ. Η Ευρώπη ήταν και θα συνεχίσει να είναι ζήτημα 

αξιών.» 

Το πιο σημαντικό σημείο ήταν η πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής να λαμβάνουν τα 

αρμόδια όργανα ορισμένες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής με αυξημένη πλειοψηφία και όχι 

με ομοφωνία. Αν και γίνεται με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εφαρμογή των 

μέτρων της παγκόσμιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να εντείνει τις 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής 

και εκείνων που διστάζουν να παραχωρήσουν περισσότερη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εάν υιοθετηθεί μια τέτοια διαδικασία, θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον 
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πεδίο δοκιμών με σκοπό να διαπιστωθεί εάν οι αποφάσεις σχετικά με την πολιτική άμυνας, οι 

οποίες παίρνονται επίσης με ομοφωνία, θα μπορούσαν επίσης να αποφασίζονται με αυξημένη 

πλειοψηφία. Είναι σαφές ότι η Επιτροπή δίνει μεγαλύτερη σημασία στην αποτελεσματικότητα 

έναντι της συμμετοχής.  

Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ηίδρυση ενός 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, η θητεία του οποίου είναι 

ασαφής, αλλά θα πρέπει να χρησιμεύσει ως κεντρικό σημείο για την παρακολούθηση των 

επιθέσεων στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη, στοχεύοντας τόσο σε δημόσιους όσο και σε 

ιδιωτικούς φορείς. Υπάρχει ελπίδα ότι ο αυτός ο Οργανισμός θα αποδειχθεί αποτελεσματικός 

στο συντονισμό και την υιοθέτηση προσαρμοσμένων πολιτικών στον τομέα της εξάλειψης 

των παράνομων πράξεων στον κυβερνοχώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει επίσης να 

εξυπηρετεί το στόχο μιας στενότερης συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Επίσης, ο Πρόεδρος πρότεινε 

την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Μονάδας Πληροφοριών, η οποία θα διασφαλίζει ότι τα 

δεδομένα που αφορούν τρομοκράτες και αλλοδαπούς μαχητές θα είναι αυτομάτως διαθέσιμα 

προς κοινή χρήση στις υπηρεσίες πληροφοριών και στην αστυνομία. Εκτιμάται ότι η 

δημιουργία της "Ευρωπαϊκής Μονάδας Πληροφοριών" που μοιράζεται πληροφορίες σχετικά 

με ύποπτους τρομοκράτες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περιττή υπό το 

πρίσμα των υφιστάμενων μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών στη συμφωνία Σένγκεν, 

ιδίως ελλείψει οποιουδήποτε καταναγκαστικού μέτρου που θα καθιστούσε την ανταλλαγή 

πληροφοριών επιτακτική. 

Πριν προτείνει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις θεσμικές αλλαγές, εστίασε το 

ενδιαφέρον του στο ρόλο του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγοντας: 

‘είμαι πεπεισμένος ότι ο μελλοντικός Πρόεδρος, όποιος ή όποια κι αν είναι, θα επωφεληθεί σε 

μεγάλο βαθμό από τη μοναδική εμπειρία της προεκλογικής εκστρατείας και στις τέσσερις 

γωνιές της ωραίας μας ηπείρου. Για να κατανοήσει τις προκλήσεις του αξιώματος και την 

ποικιλομορφία των κρατών μελών μας, ο μελλοντικός Πρόεδρος θα πρέπει να μιλήσει με 

πολίτες στο δημοτικό μέγαρο του Ελσίνκι αλλά και στις πλατείες των Αθηνών. Από την 

προσωπική μου εμπειρία, μια τέτοια εκστρατεία σε κάνει πιο ταπεινό, αλλά σου δίνει και τη 

δύναμη για την άσκηση των καθηκόντων σου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πρόεδρος θα μπορεί να 

σταθεί απέναντι στους υπόλοιπους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την 
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αυτοπεποίθηση που θα του δίνει το ότι θα έχει εκλεγεί, όπως ακριβώς κι εκείνοι. Αυτό είναι 

καλό για την ισορροπία της Ένωσής μας.’ 

Στο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών, ο Πρόεδρος, ανταποκρινόμενος στις προτάσεις του 

Γάλλου Προέδρου Macron για τη δημιουργία ενός Υπουργείου Οικονομικών στην Ευρωζώνη, 

συμφώνησε ότι η θέση αυτή είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει να αναληφθεί από τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος θα προεδρεύει ταυτόχρονα και των συνεδριάσεων της 

ευρωομάδας. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker απέρριψε την ιδέα ενός 

ξεχωριστού ‘Κοινοβουλίου της Ευρωζώνης’, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

αποτελεί το κορυφαίο κοινοβουλευτικό σώμα της Ευρωζώνης. 

Ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker εξέπληξε πολλούς όταν πρότεινε τη συγχώνευση της 

Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως 

χαρακτηριστικά είπε ‘περισσότερη δημοκρατία σημαίνει περισσότερη αποτελεσματικότητα. Η 

Ευρώπη θα λειτουργήσει καλύτερα εάν συγχωνεύσουμε το αξίωμα του προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι πιο εύκολο να κάνουμε την 

Ευρώπη κατανοητή, αν το πλοίο κυβερνάει ένας μόνος καπετάνιος. Η ύπαρξη ενός μόνο 

προέδρου κρίνω ότι θα αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική φύση της Ευρωπαϊκής μας 

Ένωσης, τόσο ως ένωσης κρατών όσο και ως ένωσης πολιτών. ’Αν η πρόταση γινόταν 

πραγματικότητα, θα οδηγούσε σε έναν αναγνωρίσιμο ηγέτη, ο οποίος θα αποκτούσε 

περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα αν εκλεγόταν άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες, 

μέσω του συστήματος του Spitzenkandidaten. Αυτή η συγχώνευση θέσεων δεν θα οδηγούσε 

σε αναθεωρήσεις των Συνθηκών καθώς ο μοναδικός περιορισμός για τον πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να κατέχει εθνική θέση. 

Υποστηρικτής της πρότασης αυτής είναι και ο κύριος Ζαγοράκης ο οποίος στη συνέντευξη 

που μας παραχώρησε μεταξύ άλλων μας είπε χαρακτηριστικά πως αυτή η αλλαγή θα 

μπορούσε να ενισχύσει  πολιτικά το θεσμικό πρόσωπο της Ένωσης.120Είναι αλήθεια ότι 

κάποιοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν ήδη επικρίνει την ιδέα ενός ενιαίου 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φοβούμενοι ότι οι αρμοδιότητες των δύο ρόλων είναι 

πολύ διαφορετικές για να συνδυαστούν σε μια ενιαία θέση. Ενόψει του γεγονότος ότι μόνο το 

 
120  Ολόκληρη η συνέντευξη βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. 
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Συμβούλιο μπορεί να τον βοηθήσει να εκπληρώσει το όραμά του, ο Πρόεδρος Jean-Claude 

Juncker είναι πιο πιθανό να πετύχει να πείσει τους ηγέτες να μην δημιουργήσουν νέες 

παράλληλες δομές παρά να πείσουν το Συμβούλιο να συγχωνεύσει τις υπάρχουσες προεδρίες 

και να τις υποκαταστήσει από ένα εκλεγμένο ευρωπαίο πρόεδρο. 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέκλινε με την εκφρασθείσα πρόταση του Γάλλου 

Προέδρου Macron για την υιοθέτηση της θέσης του Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών. 

Ανέφερε σχετικά ότι ‘χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών: 

έναν Ευρωπαίο υπουργό που θα προωθήσει και θα στηρίξει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

στα κράτη μέλη. Ένας υπουργός που θα αξιοποιήσει το έργο το οποίο επιτελεί η Επιτροπή από 

το 2015 με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Ο νέος 

υπουργός θα πρέπει να συντονίζει όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε ύφεση ή πλήττεται 

από σοβαρή κρίση. Δεν προτείνω τη δημιουργία ενός νέου αξιώματος μόνο και μόνο για να 

προτείνω κάτι. Προτείνω το αξίωμα αυτό για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Ο Επίτροπος 

Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων – ο οποίος ιδανικά θα είναι και Αντιπρόεδρος 

–θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Θα πρέπει 

επίσης να είναι και πρόεδρος της Ευρωομάδας. Ο Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.’ 

Ένα επιπλέον σημείο σύμπλευσης με τον Γάλλο Πρόεδρο Macron αποτελεί η δημιουργία των 

υπερεθνικών καταλόγων υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

‘Υποστηρίζω’, είπε, ‘την ιδέα των υπερεθνικών καταλόγων υποψηφίων– αν και γνωρίζω πως 

κάποιοι από εσάς διαφωνείτε. Χάρη στους καταλόγους αυτούς θα κάνουμε τις εκλογές για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο ευρωπαϊκές και πιο δημοκρατικές. Πιστεύω επίσης ότι στους 

επόμενους μήνες θα πρέπει να περιλάβουμε τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των 

πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στις εργασίες για το μέλλον της 

Ευρώπης.’ 

Ένα επιπλέον σημαντικό σημείο αναφοράς από τις προτάσεις που έχει ήδη υποβάλλει ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η από τον Σεπτέμβριο του 2014 προτεινόμενη νέα 

μορφή οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
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εκσυγχρονιστεί, ώστε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των μεγάλων πολιτικών 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη όπως π.χ. η επάνοδος των πολιτών στην 

απασχόληση με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, η αύξηση των επενδύσεων, η εξασφάλιση ότι οι 

τράπεζες θα δανείζουν και πάλι την πραγματική οικονομία και μια αξιόπιστη εξωτερική 

πολιτική.121 Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Jean-Claude Juncker δήλωσε ότι: ‘στη νέα Επιτροπή δεν 

υπάρχουν επίτροποι πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας —υπάρχουν αρχηγοί ομάδων και μέλη 

ομάδων. Θα δουλεύουν μαζί, με πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεξάρτησης. Θέλω να 

καταργήσω τις νοοτροπίες των στεγανών και να καθιερώσω έναν νέο, συλλογικό τρόπο 

εργασίας στους τομείς στους οποίους η Ευρώπη μπορεί όντως να κάνει τη διαφορά.’122Η νέα 

μορφή θα αποτελείται από ένα νέο Σώμα το οποίο θα έχει επτά αντιπροέδρους, έξι συν την 

Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, 

καθένας από τους οποίους θα ηγείται μιας ομάδας έργου. Θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν 

το έργο ορισμένου αριθμού επιτρόπων σε συνθέσεις που μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο 

του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες και την υλοποίηση νέων έργων. Αυτές οι ομάδες έργου 

αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ως παραδείγματα μπορούν να 

αναφερθούν οι εξής ομάδες: ‘απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα’, 

‘ενιαία ψηφιακή αγορά’ ή ‘Ενεργειακή Ένωση’. Αυτός ο τρόπος εργασίας θα εξασφαλίσει μια 

δυναμική αλληλεπίδραση όλων των μελών του Σώματος, καταργώντας τα στεγανά και τις 

στατικές δομές. Όλοι οι αντιπρόεδροι θα ενεργούν ως πραγματικοί αναπληρωτές του 

Προέδρου.123 

Οι σημαντικές καινοτομίες συνίστανται στα εξής: 

  

• Ο πρώτος αντιπρόεδρος θα είναι το δεξί χέρι του Προέδρου. Είναι η πρώτη φορά που 

ορίζεται επίτροπος για το πρόγραμμα βελτίωσης της νομοθεσίας, πράγμα που θα 

εγγυάται ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής είναι όντως αναγκαία και ότι οι στόχοι δεν 

μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα από τα κράτη μέλη. Ο πρώτος αντιπρόεδρος θα 

 
121

 Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014), ‘Η Επιτροπή Juncker: Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για την 

προώθηση της αλλαγής’ διαθέσιμο στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_el.htm με ημερομηνία 

πρόσβασης 12/3/2019 
122 Οπ.π. 
123

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014), ‘Η Επιτροπή Juncker: Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για την 

προώθηση της αλλαγής’ διαθέσιμο στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_el.htm με ημερομηνία 

πρόσβασης 12/3/2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_el.htm
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ενεργεί επίσης ως θεματοφύλακας της τήρησης του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλες τις δραστηριότητες της Επιτροπής. 

• Το νέο χαρτοφυλάκιο Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 

ΜΜΕ θα είναι το ‘μηχανοστάσιο’ της πραγματικής οικονομίας. Γίνεται, επίσης, για 

πρώτη φορά, ειδική μνεία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η 

ραχοκοκαλιά της οικονομίας. 

• Το νέο χαρτοφυλάκιο Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Φορολογίας και 

Τελωνείων θα διασφαλίσει ότι οι πολιτικές για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση 

θα είναι αναπόσπαστο μέρος μιας βαθιάς και γνήσιας Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης και συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του συνολικού πλαισίου της 

οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Δημιουργείται ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο για τους καταναλωτές. Η πολιτική για τους 

καταναλωτές δεν είναι πλέον διάσπαρτη σε διάφορα χαρτοφυλάκια, αλλά έχει εξέχουσα 

θέση στο χαρτοφυλάκιο της επιτρόπου Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των 

Φύλων. 

• Όπως είχε εξαγγείλει ο εκλεγμένος Πρόεδρος στην ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου, όρισε επίσης έναν επίτροπο ειδικά για τη μετανάστευση, 

θέλοντας να δώσει προτεραιότητα σε μια νέα πολιτική για τη μετανάστευση, που θα 

αντιμετωπίσει σθεναρά την παράνομη μετανάστευση, καθιστώντας συγχρόνως την 

Ευρώπη ελκυστικό προορισμό για τα κορυφαία ταλέντα. 

• Ορισμένα χαρτοφυλάκια αναδιαμορφώθηκαν και εξορθολογίστηκαν. Ειδικότερα, 

τα χαρτοφυλάκια Περιβάλλοντος και Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας 

συγχωνεύτηκαν, ώστε να αντανακλούν τη «δίδυμη» λογική της «γαλάζιας» και της 

«πράσινης» ανάπτυξης —η πολιτική για το περιβάλλον και η πολιτική για την 

προστασία της θάλασσας μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, τη διατήρηση των πόρων, την τόνωση της ανάπτυξης και 

την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητάς μας πρέπει να συμβαδίζουν, διότι και οι δύο είναι αναγκαία 

στοιχεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Η ίδια λογική πρυτάνευσε στην απόφαση να 

οριστεί ένας επίτροπος που θα είναι αρμόδιος τόσο για την πολιτική στον τομέα της 

κλιματικής αλλαγής όσο και για την ενεργειακή πολιτική. Η αύξηση του μεριδίου των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι μόνο θέμα υπεύθυνης πολιτικής για την 

κλιματική αλλαγή. Είναι, ταυτόχρονα, και επιτακτική ανάγκη για τη βιομηχανική 

πολιτική, αν η Ευρώπη εξακολουθεί να θέλει να έχει μεσοπρόθεσμα οικονομικά προσιτή 

ενέργεια. Και τα δύο νέα χαρτοφυλάκια θα συμβάλουν στην ομάδα έργου «Ενεργειακή 

Ένωση». 

• Το νέο χαρτοφυλάκιο ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη 

Διεύρυνση’, παράλληλα με την ενίσχυση της πολιτικής γειτονίας, θα επικεντρωθεί στη 

συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν θα 

υπάρξει διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως 

διευκρίνισε ο εκλεγμένος Πρόεδρος Jean-Claude Juncker στις πολιτικές κατευθυντήριες 

γραμμές του. 

• Το νέο χαρτοφυλάκιο ‘Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοοικονομικές 

Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών’ θα συγκεντρώσει την υπάρχουσα τεχνογνωσία 

και τις σχετικές αρμοδιότητες σε έναν φορέα, μια νέα Γενική Διεύθυνση, και θα 

εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή παραμένει ενεργή και σε επαγρύπνηση όσον αφορά την 

εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου και των κανόνων εξυγίανσης για τις τράπεζες.124 

 

4.3 Συμπεράσματα από τις ομιλίες 

Συμπερασματικά, οι δύο ομιλίες αντανακλούν το έντονο φιλοευρωπαικό αίσθημα που υπάρχει 

στους προσανατολισμούς των δύο ηγετών. Στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος δίνει πολύ 

μεγάλη σημασία στα θέματα της κυριαρχίας, της ένωσης και της δημοκρατίας. Σύμφωνα με την 

πεποίθησή του, η Ευρώπη πρέπει να είναι κυρίαρχη σε πολιτικό, οικονομικό και εμπορικό 

επίπεδο υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα και τις αξίες της. Αυτό που σφυρηλατεί την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα είναι η σχέση με την ελευθερία, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 

δικαιοσύνη. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι άμεσα συνυφασμένη με την οικονομία της αγοράς.Ο 

Γάλλος πρόεδρος πρότεινε την μείωση του αριθμού των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 

15. Η πρόταση αυτή συνδυαζόμενη με την πρόταση οικοδόμησης ενός ισχυρού και 

αποτελεσματικού πυρήνα κρατών που θα συμφωνούσαν σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και θα 
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Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014), ‘Η Επιτροπή Juncker: Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για την 

προώθηση της αλλαγής’ διαθέσιμο στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_el.htm με ημερομηνία 

πρόσβασης 12/3/2019 
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υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτελούν προτάσεις για μια ευέλικτη, αποδοτική 

και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός, αφετέρου είναι δυνατόν να προκαλέσει 

αντιδράσεις από τους ευρωσκεπτικιστές οι οποίοι θα υποστηρίξουν την άποψη ότι ο Γάλλος 

πρόεδρος προωθεί μια Ευρώπη ‘δύο ταχυτήτων’ στηριζόμενη στα κράτη που διαθέτουν την 

σχετική διάρθρωση αλλά και την οικονομική και νομισματική δυνατότητα να ηγηθούν της 

ευρωπαϊκής ατμομηχανής αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα κράτη που έχουν ανάγκη διαρθρωτικής 

υποστήριξης και οικονομικής ανάπτυξης. Άλλωστε, η πρόταση του Γάλλου προέδρου δεν 

υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος θεωρεί ότι η Ευρώπη των 

‘δύο ταχυτήτων’ μπορεί αν οδηγήσει σε διάκριση μεταξύ κρατών διαφόρων κατηγοριών.Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η ομιλία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε χώρα σε μια 

περίοδο μεταναστευτικής κρίσης και αυξανόμενης υποστήριξης των ευρωσκεπτικιστικών 

κομμάτων, ενώ η ομιλία του Γάλλου προέδρου έχοντας έντονο πολιτικό περιεχόμενο είχε ως 

στόχο να υπεραμυνθεί του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ως αντιστάθμισμα του 

ευρωσκεπτικισμού.   

Είναι προφανές, αν και δεν είναι σαφές μέσα από τις δύο ομιλίες, ότι αυτές αντανακλούν την 

επιθυμία και την διάθεση της ευρωπαϊκής ελίτ να επιλύσει το πρόβλημα του δημοκρατικού 

ελλείμματος. Οι πρωτοβουλίες που προτάθηκαν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα βήμα προς 

την σωστή κατεύθυνση, όμως το αποτέλεσμα δείχνει ότι πολιτικές πρωτοβουλίες θα συνεχίσουν 

να αναλαμβάνονται από τους εκάστοτε ηγέτες, νέοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και διαδικασίες θα 

προτείνονται και θα υλοποιούνται, αλλά το δημοκρατικό έλλειμμα θα συνεχίσει να διαιωνίζεται.   

Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση ή η μείωση του αντιευρωπαϊκού αισθήματος θα οφείλεται στις 

τρέχουσες περιστάσεις, ενώ το δημοκρατικό έλλειμμα θα συνεχίσει να διατηρείται για όσο 

χρονικό διάστημα δεν προωθούνται δημοκρατικές διαδικασίες στο πλαίσιο της λειτουργίας και 

των αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργάνων.  

Είναι εμφανές ότι σε επίπεδο προτάσεων και πρωτοβουλιών έχουν γίνει μεγάλα βήματα. 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι η ευρωπαϊκή ελίτ είναι διστακτική στο να αναλάβει ριζικές πρωτοβουλίες 

για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό των ευρωπαϊκών θεσμών και της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Όσο δεν λύνεται το πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος τόσο θα 

γιγαντώνεται το αίσθημα του ευρωσκεπτικισμού.    
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5. Αντί συμπερασμάτων: Οι συνέπειες της μεταρρυθμιστικής 

αδράνειας 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη συζήτηση για το 

δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός αποτελεί το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο 

όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου το ίδιο όργανο χρήζει περαιτέρω 

δημοκρατικοποίησης. Στο πλαίσιο της νομοθετικής του αρμοδιότητας, το ποσοστό που 

εγκρίθηκε με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει φθάσει πλέον στο 50%. 

Ένα επιπλέον σημείο της αυξανόμενης ακτινοβολίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί η 

ενεργή συμμετοχή του στην εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014 (η αρχή 

του "Spitzenkandidaten"). Βέβαια, ο θεσμός του Spitzenkandidaten προτάθηκε ως μια λύση, 

περισσότερο προσωρινή, στο πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος, αλλά στην πράξη αυτό 

δεν συνετέλεσε στην πραγματική επίλυση του σχετικού προβλήματος.  

Στο πλαίσιο της περαιτέρω δημοκρατικοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σχεδόν σαράντα χρόνια μετά τις πρώτες άμεσες εκλογές, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να επιλέγεται μέσω ενός συνόλου παράλληλων εθνικών 

ψηφοδελτίων, των οποίων η νομιμoποίηση παραμένει ελάχιστη: οι εκλογείς επιλέγουν τους 

υποψήφιους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μια λίστα ονομάτων την οποία 

έχει δομήσει ο αρχηγός του πολιτικού κόμματος. Ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση του 

εκλογέα, αυτός θα πρέπει να επιλέξει μόνο μεταξύ των προσώπων που έχουν προταθεί από τον 

αρχηγό του κόμματος στο οποίο ανήκει ο εκλογέας. Συνεπώς, οι εκλογές για την ανάδειξη των 

ευρωβουλευτών στην ουσία αποτελούν ‘εθνικές’ εκλογές από τη στιγμή που υπάρχει ένας 

έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτικών κομμάτων σε εθνικό επίπεδο για το ποιο κόμμα θα 

εκλέξει τους περισσότερους ευρωβουλευτές.  

Στη συνέχεια, τα εθνικά κόμματα εντάσσονται σε πανευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες, όμως, διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία από τα εθνικά 

κόμματα και παράλληλα δεν εκφράζουν άμεσα τα συμφέροντα των εθνικών εκλογέων. Φαίνεται 

πως η πρόταση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Jean-Claude Juncker και του Γάλλου 

Προέδρου Emmanuel Macron σχετικά με τη δημιουργία ‘υπερεθνικών’ καταλόγων υποψηφίων 
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ευρωβουλευτών θα έλυνε κατά κάποιο τρόπο το ζήτημα, από τη στιγμή που ο κάθε υποψήφιος 

ενός πολιτικού κόμματος θα έθετε τον εαυτό του στη κρίση των ευρωπαίων πολιτών προς 

εκλογή και για να γίνει αυτό θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να επισκέπτεται ένα σύνολο κρατών 

με σκοπό να πείσει μέσω των επιχειρημάτων του τον κάθε εκλογέα να τον ψηφίσει. Έτσι, η 

δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας για την εκλογή των εκπροσώπων 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω των υπερεθνικών καταλόγων θα επέτρεπε στα ευρωπαϊκά 

κόμματα να ανταγωνίζονται άμεσα για τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ενιαία 

εκλογική περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάδειξη ενός 

υπερεθνικούπολιτικού ανταγωνισμού. Όσο η εκλογή των Ευρωβουλευτών σκιάζεται από τον 

πολιτικό ανταγωνισμό στο εθνικό επίπεδο κάθε χώρας, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του 

Κοινοβουλίου θα παραμένει ήσσονος σημασίας εξέλιξη στη συζήτηση για το δημοκρατικό 

έλλειμμα. 

Κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση του βαθμού αντιμετώπισης του δημοκρατικού ελλείμματος 

είναι ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επιλέγεται από τα κράτη μέλη με 

αυξημένη πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Όταν 

τα κράτη μέλη επιλέξουν έναν υποψήφιο, αυτός ή αυτή πρέπει να γίνει αποδεκτός/η από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2014, ο διορισμός έγινε για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας τη 

διαδικασία "Spitzenkandidat", δηλαδή του ‘κορυφαίου υποψηφίου’, με την έννοια ότι ο 

πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να ανήκει στο κόμμα που συγκεντρώνει τις περισσότερες έδρες 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη με σκοπό να αυξηθεί η δημοκρατική 

νομιμοποίηση όχι μόνο του συγκεκριμένου οργάνου, αλλά και ολόκληρου του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση μεταξύ των εκλογών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Ωστόσο, ορισμένες χώρες υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός Spitzenkandidat, ο οποίος, να 

σημειωθεί, δεν περιλαμβάνεται σε καμία Ευρωπαϊκή Συνθήκη, υποεκτιμά το ρόλο των εθνικών 

κυβερνήσεων στο διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής και ορισμένα μικρά πολιτικά κόμματα 

υποστηρίζουν ότι το σύστημα υποστηρίζει τις μεγάλες πολιτικές οικογένειες. Η Γαλλία είναι 

ένας από τους κύριους επικριτές του μηχανισμού του κορυφαίου υποψηφίου (Spitzenkandidat). 

Το κεντρώο κόμμα La Republique en Marche (LRM) του Emmanuel Macron δεν ανήκει σε 
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καμία από τις οικογένειες των ευρωπαϊκών κομμάτων και δεν έχει κανένα κέρδος με αυτό το 

σύστημα. 

Από την άλλη πλευρά, τα αντιευρωπαϊκά κόμματα ενδέχεται να μην καταφέρουν να πετύχουν 

την ευρεία συμφωνία που απαιτείται για την οικοδόμηση ενός ενωμένου και συγκροτημένου 

κινήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η ενδεχόμενη ενδυνάμωσή τους και η στενότερη 

συνεργασία τους θα μπορούσε να αυξήσει την πολυπλοκότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

θα παρεμπόδιζε τη λήψη αποφάσεων και θα συνέβαλε σε περαιτέρω εντάσεις και διαμάχες σε 

μια ολοένα και πιο αποσυντιθέμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ακραία περίπτωση που, λόγω της 

αύξησης του ευρωσκεπτικισμού, κάποιο ευρωσκεπτικιστικό κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκτήσουν την πλειοψηφία των εδρών, τότε θα πρέπει να 

προταθεί ως υποψήφιος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτός που θα ανήκει στο 

ευρωσκεπτικιστικό κόμμα που συγκεντρώνει τις περισσότερες έδρες στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Η περίπτωση αυτή θα έσειε τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και θα 

έθετε υπό πλήρη αμφισβήτηση όλα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα άνοιγε τους ‘ασκούς του Αιόλου’ για πρωτόγνωρες αλλαγές, ή 

καλύτερα οπισθοχωρήσεις στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Συνάγεται λοιπόν ότι η συγκέντρωση της 

εξουσίας σε ένα πρόσωπο, το οποίο θα λειτουργούσε νοητά ως αντίστοιχο του πρωθυπουργού 

στο εθνικό επίπεδο, αφενός προσκρούει στα συμφέροντα χωρών και κομμάτων που δεν είναι 

έτοιμοι να παραμερίσουν τα συμφέροντά τους στο όνομα της ανάγκης προσωποποίησης της 

εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου εγκυμονεί τον κίνδυνο ισχυροποίησης μιας αντί-

ενωσιακής προσωπικότητας που θα μπορούσε υπό συνθήκες να εκλεγεί στη θέση αυτή, 

αξιοποιώντας τη διάθεση ενίσχυση ενός μονοπρόσωπου θεσμού στην Ευρώπη. 

Τα ζητήματα του δημοκρατικού ελλείμματος και της δημοκρατικής νομιμοποίησης, παρά τη 

φιλότιμη προσπάθεια που αναλαμβάνεται από τους ηγέτες των κρατών μελών να τα επιλύσουν, 

και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια εκδημοκρατισμού του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος είτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων είτε στο πλαίσιο της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, θα συνεχίσουν να προβληματίζουν και να εγείρουν αντιδράσεις. 

Παρά τις θρυλούμενες αλλαγές, αυτές καθυστερούν, με αποτέλεσμα ο ευρωσκεπτικισμός να 

κερδίζει έδαφος, διότι η ατέρμονη συζήτηση για τις αλλαγές δημιουργεί συνεχείς ματαιώσεις 

στο εκλογικό σώμα. Οι ματαιώσεις ρίχνουν τους δείκτες εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα 
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θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία φορτώνονται εύκολα οι ευθύνες της 

οικονομικής και της προσφυγικής κρίσης από εθνικές κυβερνήσεις που αγωνιούν για τη 

διάσωσή τους στο εθνικό επίπεδο. Η συσχέτιση του ευρωσκεπτικισμού με τον λαϊκισμό διατηρεί 

τη συζήτηση περί δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη ζωντανή.  
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Παράρτημα 

Ομιλία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron, στους 

φοιτητές του πανεπιστημίου της Σορβόννης (Παρίσι, 26 Σεπτεμβρίου 2017) 

 

Ladies and gentlemen, 

Ladies and gentlemen, 

Mr. Prefect, 

Mr. Rector, 

Ladies and Gentlemen, University Presidents, 

Ladies and gentlemen, 

I came to talk to you about Europe. "Still," some say. They will have to get used because I will 

continue. And because our fight is there, it's our history, our identity, our horizon, what protects 

us and gives us a future. 

"Already? Is it necessary? », The others will say. Because it's never the right time for them to 

talk about Europe. It's always too early or too late. They got used to the tactics. It's so much 

easier to never explain where we want to go, where we want to drive our people and to stay with 

hidden arguments, because we simply lost the goal. And it is so much more comfortable to 

discuss instrument-length sessions without knowing exactly where we are going. 

Everyone was used to no longer say what he thought, what he wanted, making believe that it is 

tactics. Experience shows that this leads to nothing. 

And coming to talk to La Sorbonne, Monsieur le Recteur, makes a lot of sense. All of us are 

sensitive to the prestige of this amphitheater. But La Sorbonne was not initially this prestigious 

building. It was an idea first. An idea carried by some scholars and their followers who built their 

futures sitting on straw. 

It is not this amphitheater that makes the Sorbonne exist. If she lives today, it is the idea that her 

teachers and students are learning: an idea whose vigor has already gone through eight 

centuries. Europe too is an idea. An idea borne for centuries by pioneers, optimists, visionaries, 

and that we constantly need to reclaim ourselves. Because the most beautiful ideas, those that 

make us progress, that improve the lot of men are always fragile. And Europe will live only by 
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the idea that we make ourselves of it. It is up to us to vivify it, to make it ever more beautiful and 

stronger, not to allow ourselves to be stopped by the form given to it by historical 

circumstances. For this form passes, but the idea remains, and its ambition must be ours. 

To live collegially was the ideal of Robert de SORBON. And intellectuals and scholars were 

pouring in everywhere to forge European thought. Through wars and crises, through all the 

vicissitudes of history that have struck Europe, this thought has continued to grow, to 

radiate. And where chaos could have triumphed, civilization has always prevailed. 

We are the heirs of this whole story. We are the heirs of two explosions that should have cast the 

night on our Europe, those of the past century, the two world wars that decimated Europe and 

could have engulfed us. But together, we have overcome the test without ever forgetting the 

lessons. The idea triumphed over the ruins. The desire for fraternity has been stronger than 

revenge and hatred. 

It was the lucidity of the founding fathers to turn this age-old struggle for European hegemony 

into fraternal cooperation or peaceful rivalry. Behind the Community of Coal and Steel, or the 

Common Market, is the promise of peace, prosperity, and freedom that the project forged. 

When Greece, Spain, Portugal entered the Common Market a generation later, these words were 

not technical. They were, for everyone emerging from the dictatorship, the echo of 

freedom. When what was then called Eastern Europe, from Poland to Bulgaria, joined this 

project a generation later, it is this same breath of hope that animated us. It was repairing a story 

started in 1947, finally. For many countries that had experienced the worst oppressions, joining 

the European Union seemed like an unprecedented promise of emancipation. 

No doubt then, it was not clear enough that this dream Europe was growing under 

cover. Sheltered from the rest of the world first. His safety was not his business: assured by 

America. Its economy already knew the way forward: catch up with America. In the shelter of 

the peoples too. The nascent European project was the mission of a few, marrying the threads of 

a torn continent by overcoming popular passions. 

The vital issue is still there.  

But the dikes behind which Europe could flourish have disappeared. Here it is today more 

fragile, exposed to the storms of globalization as it goes, and even what is undoubtedly worse, to 

ideas that are presented as preferable solutions. 

These ideas have a name: nationalism, identitarianism, protectionism, withdrawalism.  
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These ideas, which so many times have kindled the fires in which Europe might have perished, 

are again under new clothes in recent days. They claim to be legitimate because they exploit the 

fear of peoples with cynicism. For too long, we have ignored their power. Too long, we believed 

with certainty that the past would not come back, we thought the lesson was retained, we thought 

we could settle in the languor, the habit, give up some of this ambition, this hope that Europe had 

to wear since it was becoming obvious that we would have lost the thread. 

But the sad passions of Europe are there, which remind us, and they fascinate. They know how to 

make forget the cohort of misfortunes which, in History, has always followed them. They 

reassure, and I dare say it, they can tomorrow prevail, not because the people are gullible! No, 

because the European idea is dead! But because we have, by unconsciousness, weakness or 

blindness, created the conditions for their victory. Because we forgot to want the thread of this 

ambition! Because we forgot to defend Europe! Because we forgot to propose for 

Europe! Because we let doubt settle. 

What are they saying to our people? That they have the solution. That they will protect. But what 

are the challenges? All the challenges that lie ahead - from global warming, to the digital 

transition, to migration, to terrorism - are all global challenges that a shrinking nation can do 

only little and nothing. 

They lie to the people, but we let that happen, because we wanted to install the idea that Europe 

had become a helpless bureaucracy. We have, everywhere in Europe, explained that when the 

constraint was there, it was European! That when impotence was at the door, it was not us but 

Brussels! Forgetting, in doing so, that Brussels is us, always, every moment! We did not propose, 

we did not want more. I will leave nothing, nothing to all those who promise hatred, division or 

national withdrawal. I will not leave them any proposal. It's up to Europe to make them, it's up to 

us to wear them today and now. 

Because yes, we can not afford to keep the same habits, the same policies, the same vocabulary, 

the same budgets. Nor can we choose the path of national withdrawal, which would be a 

collective sinking. We must not be intimidated by the illusion of withdrawal! And it is by 

refusing this lie that we will be at the height of our time, its urgency, its gravity. 

The only way that secures our future, the one I want to talk about today, is for us, for you to trace 

it. It is the refoundation of a sovereign, united and democratic Europe. Let us together have the 

audacity to pave this way.  
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As I have always assumed before the French, today I say it with an intact conviction: the Europe 

we know is too weak, too slow, too inefficient, but Europe alone can give us action in the world, 

facing the great contemporary challenges. 

Europe alone can, in a word, ensure real sovereignty, that is, our capacity to exist in today's 

world to defend our values and interests. There is a European sovereignty to build, and there is 

the need to build it. Why ? Because what constitutes, what forges our deep identity, this balance 

of value, this relation to freedom, Human Rights, justice is unheard of on the Planet. This 

attachment to a market economy, but to social justice is just as important. What Europe 

represents, we can not blindly entrust to it, on the other side of the Atlantic, or on the borders of 

Asia. It is up to us to defend it and build it in this globalization. 

And so instead of concentrating all our energy on our internal divisions, as we have been doing 

for too long now, instead of losing our debates in a European civil war - because of budget 

debate in financial debate, in political debates is good of what it is about - we must instead 

consider how to make a strong Europe, in the world as it is. And like to build, thus, the six keys 

of the sovereignty indispensable to succeed there. 

Faced with each of these issues, we must now take concrete action. The first key, the foundation 

of any political community, is security. We live in Europe a double movement: a progressive and 

ineluctable disengagement of the United States, and a lasting terrorist phenomenon which has the 

project of fracturing our free societies. Europe, in these areas, has finally become aware of its 

fragility and the need to act together. We must amplify the work being done to fight the 

financing of terrorism, and the terrorist propaganda on the Internet. We started doing it, to a 

few. We must strengthen our cybersecurity and create an area of security and common justice. 

In defense matters, our aim must be Europe's autonomous capacity for action, in addition to 

NATO. The foundation of this autonomy has been laid, with historical progress made in recent 

months. Last June, we laid the foundations of this Europe of Defense; permanent structured 

cooperation, enabling us to make greater commitments, to move forward together and to better 

coordinate with each other; but also a European Defense Fund to fund our capabilities and our 

research. This indispensable base, we are in the process of giving it a content, through the 

exchanges of the different Member States who wish to advance in this direction. 

But we need to go further. What is most lacking in Europe today, this Europe of Defense, is a 

common strategic culture. Our failure to act together convincingly undermines our credibility as 



 
 

88 
 

Europeans. We do not have the same cultures, parliamentarians, history, politics or the same 

sensibilities. And we will not change that in a day. But now I propose to try to build this culture 

together, by proposing a European intervention initiative aimed at developing this shared 

strategic culture. 

To create this connection, we need a profound change. I thus propose to our partners to welcome 

in our national armies - and I open this initiative in the French armies - soldiers coming from all 

the European countries volunteers to participate, as far upstream as possible, in our work of 

anticipation, intelligence, planning and operations support. At the beginning of the next decade, 

Europe will have to have a common task force, a common defense budget and a common 

doctrine to act. 

I want this common culture to extend, in the fight against terrorism, to our intelligence services. I 

therefore wish to create a European Intelligence Academy to strengthen the links between our 

countries through training and exchanges. 

In the face of international terrorism, the Europe of security must be our shield. They infiltrate 

everywhere in Europe, their ramifications are there; it is therefore together that we must 

act. From prevention to repression. That is why we must set up a European Public Prosecutor's 

Office against organized crime and terrorism, beyond the current powers that have just been 

established. 

Security, we have tragically perceived in recent days, it is not only bombs and 

Kalashnikovs. Climate change is also threatening our security, and every week in Europe steals 

lives. That is why I hope that we will be able to create a European Civil Protection Force that 

will pool our relief and response resources, which will thus make it possible to respond to less 

and less natural disasters, from fires to hurricanes, from floods to earthquakes. 

A Europe that unites to protect, to intervene, to save lives, is a Europe that rediscovers the sense 

of this brotherhood that we have placed in its center, which comes out of the incantation to act 

concretely and demonstrate the strength of the world. 'Collective action. 

Ensuring our sovereignty is the second key, on a European scale, to control our borders while 

preserving our values. The migration crisis is not a crisis, it is a challenge that will last for a long 

time. He settled on the deep inequalities of globalization. And Europe is not an island. We are 

here, and our destiny is linked to that of the Near and Middle East as well as to Africa. Faced 

with this challenge, it is also here, at the European level, that we must respond. It is only with 
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Europe that we can effectively protect our borders, welcome those who are entitled to asylum, 

integrate them effectively, and at the same time quickly return those who are not eligible for this 

protection. 

As long as we leave some of our partners overwhelmed by massive arrivals, without helping 

them manage their borders, as long as our asylum procedures remain slow and disparate, as long 

as we are unable to organize together the return of migrants who do not do not have the right to 

asylum, we will miss both efficiency and humanity. 

In the coming years, Europe must assume that this is its major challenge. And we have only one 

choice, an alternative: the withdrawal into our frontiers, which would be both illusory and 

ineffective, or the construction of a common area of borders, asylum and immigration . 

That is why I hope that in the coming year we will adopt the various texts under discussion that 

reform our migration policy. I want to create a real European Asylum Office, which speeds up 

and harmonises our procedures, that we finally have connected files and secure biometric 

identity documents, because today we are dealing with dozens of thousands of asylum 

applications that our European partners have already refused; that a European border police be 

established progressively, guaranteeing strict border management throughout Europe and 

ensuring the return of those who can not stay. That we fund in solidarity a broad training and 

integration program for refugees, because we have a place for refugees who have risked their 

lives.  

But we must do this without leaving the burden on a few, whether they are the country of arrival 

or the final destination.  

 

By constructing the terms of a true solidarity, chosen, organized and concerted. And it is through 

this base, this common space that I propose that we will succeed. 

This solidarity, this concern for efficiency starts with everyone's work. That is why I have 

undertaken in France a vast reform work to better accommodate refugees, increase relocations in 

our country, speed up asylum procedures by drawing inspiration from the German model, and be 

more efficient in the necessary renewals. What I wish for Europe, France begins now to do it 

herself. 

We must also see further and I tell you clearly, the strongest of borders, the most ambitious 

security policies can not stem the migration that lasts. Only the stabilization and development of 
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the countries of origin will dry them up. What feeds the great contemporary migrations are the 

inequalities that have settled down and the crises that ensue from them. If Europe is to have a 

border that we must protect and enforce, Europe must above all have a horizon and this horizon 

is that of its foreign policy which must have clear priorities: the Mediterranean first, the heart of 

our civilization. We turned his back on him not daring to see the crises. Today, they mark this 

space. 

Our common policy in the Mediterranean and Africa must now be consolidated. This is what in 

recent weeks we have tried to do to some by constantly associating the European Union in the 

initiatives taken for Libya, for the Sahel. But more broadly, our European policy should no 

longer see Africa as a threatening neighbor but as the strategic partner with which we face the 

challenges of tomorrow: youth employment, mobility, the fight against climate change , the 

technological revolutions. 

I hope that our partnership with Africa will be part of the overhaul of the European 

project. Development aid must increase, I am committed to France and, year after year, we will 

increase it each time, we will increase it also to do better because a single figure does not mean a 

policy and we have on this subject very often the obsession of symbols. And we think that a 

development policy is reduced to one figure. We will do better with civil societies. 

But this official development aid, it must also be European, with a renewed ambition and I am 

ready for this reason, I wish to relaunch on a new basis the project of tax on European financial 

transactions to finance this policy. 

We know the debate by heart. Why each time do these initiatives result in failure? Because the 

technical methods that we end up penalize one country rather than the other. So I have a simple 

proposition. There are two countries in Europe that have a tax on financial transactions: France - 

and I say this with all the more humility that it was one of my predecessors who chose it. Take 

this tax, let us generalize it at the level of Europe and I am ready, I am even willing to give all 

the resources to official development aid. 

But there is another country that also has its financial transaction tax, it's Britain, long before us, 

the so-called Stamp Duty. If some people fear unfair competition because, indeed, if we just put 

an immeasurable tax on financial transactions - which was predicted by some predecessors for 

others - and comes to break your ability even to create money. economic activity, it is not 

sustainable. But if we collectively decided to adopt the British tax, no one could tell us that this 
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would create inconvenience or bias to the competitiveness of the European Union. No ! So, let's 

take one or the other of these simple patterns, with a wide plate, but finally, let's do it. In any 

case, I will do everything for. 

As you have understood, the third key to our sovereignty is this foreign policy, this partnership 

with Africa, this development policy which should lead us to found a vast project based on cross 

investments, on education , health, energy. If Europe does not seize this chance, others will do it 

and if nobody does, Europe alone will suffer all the consequences. 

The fourth key to our sovereignty is to be able to respond to the first of the great transformations 

of the world, the ecological transition. This complete transformation revolutionizes the way we 

produce, redistribute, behave. Europe, today, is in between but our choice is simple: do we want 

to continue to produce as yesterday and defend competitiveness against the powers that are 

making this choice or have done so or do we want to speed up and become the leaders of a new 

production model that will not be an economic model but which will be a model of society, of 

civilization will also rethink inequality, the externalities of a company whose main victims of 

imbalances are the weakest and the most fragile? 

I have made my choice, I believe very deeply that Europe must be at the forefront of an efficient 

and equitable ecological transition. For this, we must transform our transport, our housing, our 

industries. For this, we must invest and strongly encourage this transformation. First, we have to 

give a fair price to carbon, high enough to ensure this transition. Again, it will be a fight. There 

too, there will be lobbies, resistance to say that it is a good idea but only a few euros. If, in the 

coming years, we do not have a significant carbon price per ton to allow deep reorientations of 

our economies, then it will be useless. 

Studies are showing that below 25 to 30 euros per ton, it is not effective. It is towards this 

horizon that we must aim ourselves and, from today, we must organize ourselves to do it, it is 

indispensable. A significant floor price, a real unique price, a real transition to initiate this 

transformation of our economies, to support the sectors that will need it, to support the territories 

that will be the victims of these changes through contracts designed closer to the ground that will 

allow to favor territories where past productive models were most present in order to make them 

benefit from the creation of new jobs. 

This transition, it also requires to have a European energy market that really works and therefore 

to finally want and promote interconnections. For a long time we held them back, because it was 
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not necessarily the heart of our corporatist interests. We need, with Spain, with Portugal, with all 

of our neighbors, to develop these interconnections. Why ? Because in certain seasons, where the 

renewable is produced in mass, we must make it benefit all Europe. At other times, where 

nuclear energy is essential, low carbon, not carbonaceous and low cost, we must also pool it. We 

will have a better functioning European energy market if we develop these interconnections in an 

accelerated way. 

We must also, to succeed in this strategy, ensure for our industrialists most exposed to 

globalization to be on an equal footing with companies, competing industries from other regions 

of the world that do not have the same environmental requirements. That's why we need a carbon 

tax on Europe's borders, it's essential. 

Price floor, interconnections, territory transition contract, carbon border tax, these are the four 

pillars of this energy ambition for Europe. It will not happen in a day, I know the resistance of 

some, but if we refuse to talk about it or move in that direction, I know one thing, it will never 

happen. So, let's give ourselves a firm goal: at five, at ten, we build the transitions to do it, but 

today we are moving forward. Europe must be the spearhead of this energy transition and it 

needs this ambition, this unified market to build this model. 

This European ambition must of course not only be defensive. That is why I am also proposing 

the establishment of a European industrial program to support clean vehicles and deploy 

common infrastructures so that it is possible to cross Europe without damaging it. We need new 

major projects, this one will reconcile the heart of our industrial ambitions in this area. 

A Europe that guarantees our demanding vision of sustainable development is also a Europe of 

food security and food sovereignty and it is with purpose that I place this ambition here. We 

must ask the right questions without taboos: does our Common Agricultural Policy protect our 

farmers and our consumers? I look at the last years, I do not totally feel it and we have arrived at 

this form of paradox where the CAP has become a French taboo while our farmers continue to 

denounce the operation. 

Agricultural policy must not be a policy of over-administration of all the territories of the 

European Union, of all the sectors and, very often, a policy of incomes accompanying the 

transitions, sometimes producing complex schemes that we have a lot of trouble to explain to our 

people. 
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European agricultural policy must make it possible for farmers to earn a living from their 

incomes by protecting them against the vagaries of the market and major crises, it must help 

them to evolve to build a more responsible agriculture. There will always be several agricultural 

models in Europe and I hope that each country can accompany this transformation according to 

its ambitions and preferences. And this new common agricultural policy, in order not to be 

bureaucratic and unfair, must be the instrument of the agricultural transition, of our sovereignty 

in the face of the great challenges of globalization. It must restore vitality, ambition to our rural 

territories. 

In other words, I hope that we can uninhibitedly and unpublished open a common agricultural 

policy that thinks first with two objectives: to protect us in the face of these major hazards, the 

volatility of global markets that could jeopardize the food sovereignty of Europe; promote the 

great European agricultural transition and allow more flexibility at the country level to organize 

the life of territories and sectors, put less bureaucracy, leave at the regional level, support in a 

more flexible way the sectors where choices that remain choices collective lands are necessary. 

The demand of the Europeans is to have confidence in the food and products they use every day 

and this is part of the food security that I mentioned. And we see here too that the European scale 

is unavoidable. We experienced it last summer with what is now called the egg crisis. We have 

seen that the dysfunctions at one place in Europe, because we are an integrated market, have 

consequences all over Europe which can cast doubt on our food security, with a perfectly 

legitimate demand from our fellow citizens which is to have the truth in real time on all these 

topics. 

We therefore need to establish a European investigation and control force to fight against fraud, 

guarantee food safety and ensure quality standards throughout Europe. This transformation, we 

must also lead. And in this respect, I support the choice of President JUNCKER to put an end 

everywhere in Europe to the dual food standard and to make this force be the guarantor of this 

legitimate convergence. 

The demand of the Europeans is to have confidence in the experts who enlighten us. Our recent 

debates on glyphosate, endocrine disruptors, show the need for a more transparent, independent, 

European scientific assessment of better-funded research that identifies risks and offers 

alternatives. This is essential. Today we have political debates that sometimes seek to substitute 
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for scientific debate. It is science that must illuminate dangerousness but must then, 

independently and transparently, indicate possible scientifically proven alternatives. 

The fifth key to our sovereignty is digital. This challenge is also one of a profound 

transformation of our economies, our societies, our very imaginations. The digital transformation 

is not a business sector, it is not a contemporary anecdote and Europe has a lot to lose as well as 

gain. Europe has this unique commitment to the permanent balance between freedom, solidarity 

and security, and that is what is at stake in the digital revolution. Europe, which built a post-war 

economic model of catch-up, must take the lead of this revolution by radical innovation. And so, 

yes, everywhere in Europe, we must do everything to have these digital champions, to attract 

scientific and entrepreneurial talents. 

I know that sometimes it upsets some people. This is the policy I want to pursue in France on the 

economic level. The time is not when our economies can be built as if they were closed, as if the 

talents did not move and as if the entrepreneurs were attached to a picket. It can be deplored but 

it is there. This digital revolution is that of talent and attracting them, it is attracting others and 

this is the meaning of what the government leads, what the Prime Minister, the Minister of 

Economy and Finance and the Minister of Innovation, Higher Education and Research among 

others lead within the government. 

We will continue to pursue these reforms, but Europe also needs an ambition on this point. I 

hope that Europe will take the lead in this revolution through radical innovation. In the next two 

years, let's create a breakthrough European Agency for Innovation, just like what the United 

States did with DARPA at the time of the space conquest. This ambition must be ours. Today we 

have a unique window to do it. Take this ambition, finance research in new areas such as 

artificial intelligence, accept risk taking. This agency would put Europe in the position of 

innovator and not follower. 

And instead of lamenting that the great digital champions are now American, Chinese tomorrow, 

let us set ourselves in a position to create European champions, know how to invent in this global 

upheaval just securities and effective regulations. I want a Europe that succeeds in this digital 

transition but it upsets both our benchmarks and our economic and social organizations. And 

today, this digital continent has no standards or, more exactly, it has a law, the law of the 

strongest. It is up to Europe to define its regulatory framework so that it does not in fact suffer 

the law of the strongest who is important to us. 
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The digital single market project is therefore a unique opportunity that we must seize to build the 

modalities that will allow us to defend the rules that will protect individual freedoms and respect 

for the secrecy to which everyone is entitled, which will protect the data. of our companies and 

which will create precisely the European regulation which will at the same time protect people, 

businesses in a legitimate way, which will allow European actors to emerge in a fair market and 

which will also compensate for the deep disorganization on the market. the traditional economy 

that this transformation sometimes creates. Large digital platforms, data protection are at the 

heart of our sovereignty in this regard. 

And the same is true for taxation, we must have this debate, why? Because I believe very deeply 

in this economy of innovation, I believe very deeply in an open world but the open world is only 

worth it if the competition which is played there is loyal! And we can not accept having 

European actors who are taxed and international actors who are not, digital actors who have no 

taxes and who compete with traditional economic actors who pay them ! 

As such, France has begun with its partners to push at the level of the Ministers of Economy and 

Finance an initiative that I wish to see taken again at the level of heads of state and government, 

that of the taxation of value created where it is produced, which will allow us to review deeply 

our tax systems, to tax without complacency the companies which are implanted outside Europe 

for the sole purpose of escaping the tax. This tax is just because it taxes everywhere for the value 

that is created in a country and it simply recalls a fundamental element of our common and 

democratic philosophies is that there are common goods to finance and that all economic actors 

must contribute. There can not be actors in the new economy who are the stowaways of the 

contemporary world because this new economy, as we know, it also creates disorganization, it 

creates inequalities, it disrupts territories and therefore it creates situations that presuppose 

compensations and accompaniments that the public authorities must solve. It is therefore just and 

legitimate that accumulating profits otherwise it participates in this solidarity where it creates 

value. 

As you can see, what I want for Europe is not simply to succeed in this digital transition, but to 

build a fair framework of it, a framework that will allow us to defend our values, the 

civilizational fundamentals which are ours and the essential economic balances. That is why in 

this digital Europe we must also defend our copyright, we must defend wherever it exists the 

value created by the one who really creates. This is not a debate of another age, it is not a debate, 
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sorry for this familiarity, corny, the copyright. France is stigmatized by saying "we know what 

you are going to tell us, you will tell us about your copyright". Talented filmmakers from all over 

Europe know it, if we do not have the European imagination, 

Digital technology is therefore the only continent where the value created is not in the one who 

really creates it but the one who transports it, in the one who conveys it to its final 

consumer? Come on, if we are here today, if we have met all the challenges that I mentioned 

earlier, if we stand right it's good because we had emotions, a common culture, because those 

who are the etymologically bearers of what really holds us, of the true authority in Europe are the 

authors. Copyright must be defended in this contemporary digital space. And it is the dignity of 

Europe, it is its very capacity to exist and not to dissolve itself in a continent of similar which 

makes that, to succeed this transition, 

Sovereignty, finally, is the industrial and monetary economic power. Making the heart of Europe 

an economic and industrial power, that goes, of course, with the energy policy and the digital 

policy that I have just mentioned. It is also the pursuit of an ambitious space policy and the 

consolidation of a competitive European industry on a global scale. But a sustainable economic 

power can only be built around the same currency, which is why I am deeply committed to the 

ambition of the euro zone. I do not have the shameful euro zone, I am sorry for that and I think 

that it does not relieve or please any member of the European Union outside the euro area that 

those who share this currency do not dare to say that they share it to make something of it. 

Because it is from this Economic and Monetary Union, within it, that we can create the heart of 

an integrated Europe. I hear the questions and the concerns on this subject and I want to be clear: 

the fundamental issue is not a mechanism that by magic would solve all the problems, if it 

existed we would already have created it. This is not to pool our debts of the past, it is not to 

solve the problems of public finances of one state or the other, the stake is to reduce the 

unemployment which still strikes a young person on five in the euro area. It is therefore a long-

term economic and political strategy that we need, 

So to do this everyone must take his responsibilities in his country, that's why in France we have 

initiated unprecedented reforms, I announced them, the government implements them. Reforms 

in the labor market, vocational training and the financing of the economy will create growth, jobs 

and do what we need to do at home. Because we would not be listened to for one second if our 

European ambitions were only there to solve our internal problems, that's not what it's all about, 
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and I do not allow anyone in Europe because of what we are doing in France trying to explain 

that France today is not legitimate to propose. We make the reforms, we are transforming our 

country, but we are doing so with a European ambition. I do not have a red line, I only have 

horizons. 

And this responsibility that we have in our country, I assume and I will assume because it is the 

interest of France and Europe but we also need common rules and instruments. We need 

convergence and stability through national reforms, but also through coordination of our 

economic policies and a common budget. If we want to reduce divergences and develop our 

common goods - all that I just mentioned, security, protection against migration, digital 

transition, ecological transition, a real policy of development and partnership - these common 

goods with the first of them the currency, we have to finance them. And so we need more 

investment, we need stabilization means in the face of economic shocks, a state can not alone 

face a crisis when it no longer decides on its monetary policy. And so for all these reasons, yes, 

we need a stronger budget in the heart of Europe, at the heart of the euro zone. 

The resources of this budget will have to reflect this ambition. European taxes in the digital or 

environmental domain can thus constitute a real European resource financing common 

expenses. And beyond that, we have to think about partially allocating at least one tax to this 

budget, for example the corporate tax once its harmonization is achieved. 

The solidarity involved in a budget can only be achieved with increased responsibility starting 

with the respect of the rules we have set ourselves and the implementation of the necessary 

reforms. 

A budget can only go with strong political steering by a common minister and a demanding 

parliamentary control at European level. Only the euro zone with a strong and international 

currency can offer Europe the framework of a world economic power. 

So let's take the problem in the right direction: if the euro is destined to become the currency of 

all the states of the Union when they meet the criteria, let us build without delay a strong, 

effective, united euro zone and this power will benefit tomorrow to all who will join her. 

This is basically the question of the unity that is here posed. This European unity of Franco-

German reconciliation to reunification between East and West is our greatest achievement and 

our most valuable asset. Also, alongside these six battles for sovereignty, is the battle for unity 

that I want to lead. We will not have a strong and sovereign Europe if it is not united, held in 
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itself, coherent. To lose this unity is to take the risk of returning to our deadly lacerations and 

destructive hegemony. Ensuring unity without seeking uniformity is our challenge. 

The Europe of the Twenty-Eight can not function as the Europe of the Six and our project, the 

future of our peoples can not consist in seeking the greatest common denominator. It is by 

constantly articulating the driving ambition of a few and the respect of the rhythm of each one 

that we will create the desire to move forward and that Europe will progress for the benefit of 

all. To forge this unity without fearing the advance of precursors we have two cements, solidarity 

and culture. Solidarity I want to insist because for ten years in Europe we have talked a lot about 

responsibility, but we have forgotten the solidarity between us. 

Europe and even the single market that is the base, it is not the race at least saying; that is that we 

believed at the turn of the 1990s by distorting the ambition of the common market, suggesting 

that the common market was the rule of the least saying, it was the dictatorship of a market that 

did not know more where he was going! No, the common market, the very spirit of Europe, is, as 

Jacques DELORS said, "the competition that stimulates, the cooperation that strengthens and the 

solidarity that unites". At the same time. We must therefore find the salt of this balance, 

otherwise the competition without rules will become the division without return. 

This is the meaning of the fight I am waging today to revise the detached work directive, it is not 

anecdotal at a time when France is fighting to reform its labor market. We must give more 

vitality to social dialogue, but I will never do that by not knowing how to defend those who work 

against social dumping. However, today Europe does not protect against social dumping, today 

we have allowed to settle a European market bypassing the very philosophy of the unity of our 

labor market. No one is happy with this situation and wherever I have moved to Europe, I have 

seen that. 

And so this fight to review this directive is a fight for more justice and social convergence in 

Europe. As such, I welcome the proposal of Jean-Claude JUNCKER to create a European 

Supervisory Authority to verify compliance with the rules, it is a necessity, but we must go 

further and build a real project of fiscal and social convergence. 

As such, I have two concrete proposals. The first on corporate tax: we have started, but we must 

accelerate the harmonization of the bases of this tax; and between France and Germany the next 

four years must allow to finalize it. We have the opportunity of a clear mandate, let's finish 

it. But beyond that, in the European Union, we can not have such a divergence in corporate tax 
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rates. This fiscal divergence also feeds a form of disunity, disintegrates our own models and 

weakens the whole of Europe. 

That is why I want us to be able to define by the next European budget in 2020 a range of rates 

that would commit the Member States. Respect for this range would condition access to 

European cohesion funds, because we can not benefit from European solidarity and play against 

others. In this respect, I salute the European Commission, which has begun to move in recent 

months and which, through the work of Margrethe VESTAGER and Pierre MOSCOVICI, has 

begun to shake up certain actors or countries. We need to go further, we can not have structural 

funds that finance the lowering of corporate tax rates. Europe is going backwards, Europe is 

breaking up. 

The second proposition is that we can define true social convergence and gradually bring our 

social models closer together, which is profoundly compatible with our global competitiveness. I 

do not want us to oppose these ambitions, why? Because look at the world as it is, some years 

ago said "you know, having a European ambition for us is a bad idea, we are competitiveness our 

priority"; those who have tried it have lost their people. What did the British people say at the 

time of Brexit? The British middle class said "I like your competitiveness but it does not concern 

me, the attractiveness of the London place is not made for me". What did the American people 

say when you listen well? This America open to all winds, this competitiveness that you have 

explained to us, it is not made for us middle classes ". A downturn is taking place, from where 

democracies have been at the end of this unique ambition for competitiveness without justice, 

they have reached the limits. 

So in Europe we need to reconstruct the grammar of a renovated social model, not that of the 

twentieth century, not that of a catch-up economy, no. But we have to think the terms and build 

them at the European level, that's why it's the right scale to lead this fight. I therefore wish from 

next November that we have a concrete discussion on what this European social floor is and to 

build it I wish that we also build rules of convergence there. We should define a minimum wage 

adapted to the economic reality of each country, but gradually return to this logic to make them 

converge. 

Our levels of social contributions are today too disparate; when a worker is posted to another 

country, today the main source of inequality are the contributions. That is why, beyond the 

secondment work reform that I hope we can conduct by the end of the year, I propose that the 
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highest level of contributions be paid, but for the benefit of the country. original. This money 

will feed into a solidarity fund that will benefit the less wealthy countries to help them converge. 

In the coming months, we need to define, in a simple and adapted way, the criteria for a social 

convergence that will, on the one hand, structure the 2020 budget debate to build more coherence 

in the Structural Funds and, on the other hand, to structuring access to the market and this budget 

in the heart of Europe because it is with this convergence that we must combine the solidarity 

that I mentioned earlier. 

This is the solidarity that unites: a fair, protective and ambitious Europe. "To unite men," said 

MONNET soberly. "To live collegially," said SORBON. It's always the same goal. That's always 

what we need to come back to. 

And the strongest cement of the Union will always be culture and knowledge. Because this 

Europe where every European recognizes his destiny in the profile of a Greek temple or the 

smile of Mona Lisa, who could experience emotions throughout Europe by reading MUSIL or 

PROUST, this Europe of coffees, about which STEINER speaks , this Europe of which 

SUARES said that it is "a law, a spirit, a custom", this Europe of landscapes and folklore, this 

Europe of which ERASME, which one said that it was the preceptor, said that it was necessary 

ask each young person, already, to "cross the continent to learn other languages" and "get rid of 

its wild nature", this Europe, traversed by so many wars, conflicts: what holds her is her culture. 

Our fragmentation is only superficial. She is our best chance. And instead of lamenting the 

profusion of our languages, we must make it an asset! Europe must be this space where every 

student will have to speak at least two European languages by 2024. Instead of regretting the 

fragmentation of our countries, reinforce exchanges! In 2024, half of an age group must have 

passed at least six months in another European country before their 25th birthday. Whether 

student or apprentice. And here, where some pioneers, such as Bologna, Montpellier, Oxford or 

Salamanca, have believed in the power of learning, critical thinking and culture, I want us to live 

up to this grand design. 

I propose the creation of European universities which will be a network of universities from 

several European countries, setting up a course where each of their students will study abroad 

and will follow courses in at least two languages. European universities that will also be places 

of educational innovation, research excellence. We must set ourselves, by 2024, to build at least 
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twenty. But we must, from the next academic year, structure the first, with real European 

semesters and real European diplomas. 

And these links must be woven from high school. I hope that we engage in a process of 

harmonization or mutual recognition of secondary school diplomas. As we did, for the students 

with the Bologna process, we are launching today a process of the Sorbonne that will complete a 

real curriculum allowing exchanges, changes and transitions throughout the secondary system. 

European. 

Because, as MOUNIER reminded us, "the universal speaks to men in several languages, each of 

which reveals a singular aspect". Through these initiatives, I do not propose acts of 

resistance. These are acts of conquest for future generations. Because what remains in the end is 

what unites men! It is this collegial life that you will have lived in Paris, Milan, Berlin or 

Gdansk! That is what counts, what will make this European cement, this inseparable thread that 

holds Europe, that when governments get confused, when policies are sometimes not the same, 

there are women and men who carry the common stories. 

But above all, I want to make you feel that your generations have to combine this Europe in 

several languages! The Europe of multilingualism is an unprecedented opportunity. Europe is not 

a homogeneity in which everyone should dissolve. This European sophistication is this ability to 

think of the fragments of Europe without which Europe is never quite herself. But that's what 

makes it so that everywhere, when a European travels, he is a little more than a Frenchman, a 

Greek, a German or a Dutchman. He is a European because he already has in him that part of 

universal that Europe and its multilingualism conceal. 

And Europe must be made of these languages and it will always be made of untranslatable. And 

that, you have to wear it. The political and journalistic debate is nourished by these 

untranslatable people. You know, I'll tell you something: tomorrow, everyone will want to see 

the small differences, the discussions that will be on this speech, and those who have no ideas 

will try to see all the blockages , saying "look, there" ... These blockages, I found often, 

sometimes it exists, but often they are not fundamental blockages. These are parts of this 

untranslatable. It's a difference of language, of culture. This is why when we say the word "debt", 

it does not have exactly the same meaning and the same implications in France and 

Germany! This must be taken into account when speaking. 
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Our political debates are always more complicated in Europe than in the rest of the 

world. Because, in a way, the European Sisyphus still has its untranslatability to roll. But this 

untranslatable is our chance! It is the part of mystery that exists in each and every one, and it is 

the part of confidence that there is in the European project. It is the fact that, at a given moment, 

not speaking the same language and having this share of unknown and irreducible difference, we 

decide to do together, whereas we should have separated. I claim this part of untranslatable, 

irreducible difference, because I want to imagine Sisyphus happy. 

And because, basically, the circulation of ideas and people, what European youth will have to 

wear, to want for Europe, is what has always united us, more than the stiffness of the rules or 

borders. That is why we must trust Europe, what we have learned from each other over the 

centuries, to find the way to this unity. 

Finally, the essence of the European project is democracy. I even say that it is his greatest 

strength, his true food. Like the 1930s, democracy is accused of weakness. There is today in 

Europe a fascination for "illiberal" democracies. There is a fascination for a brutal unilateralism 

because Europe would have become ineffective and with it, democracy. It is the opposite that I 

will defend tirelessly. 

Sovereignty, unity and democracy are, for Europe, inseparable. And those who think we could 

choose sovereignty without democracy are wrong! Those who think that we could simply, 

anecdotally, give democratic "gadgets" without wanting a project of sovereignty and unity are 

just as wrong! It is this inseparable triptych that we must carry. 

But, I say to you very forcefully this afternoon, we have turned the page of a form of European 

construction. The founding fathers built Europe away from the people because they were an 

enlightened vanguard, because maybe they could do it, and they went on to prove that it 

worked. They perhaps enjoyed a confidence whose rulers no longer have the exclusivity, so it 

is. They lived in other times when the means of communication were not the same. 

This page was smashed on the European democratic doubt, the one that the "no" to the French 

and Dutch referendums made us live. And I think we were not right to move Europe forward 

despite the people. There was a moment when we thought that we had to shake up our 

democracies by moving Europe forward despite everything. It was a mistake, and this mistake 

was doubled by a lack of proposals: we forced the hand and said "but beware, we will not 

propose and we will not come to ask your opinion." And we returned to this "glaciation" where 
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France, like many others, was afraid to propose because she was afraid of an unspeakable, 

something awful: the change of treaty. 

The unspeakable German is the transfer of financing; the unspeakable French is the change of 

treaty. If we want Europe to end, we will come to both, I want to reassure everyone, but do not 

be afraid of people anymore. Simply, in method, we must no longer make our Europe safe from 

these. But we must not fall into the trap of populists or the extremes of saying "let's ask the 

question straightforwardly: yes or no? ". The answer is known, it's always "no", whatever the 

question. We must refound the European project, by and with the people, with a much stronger 

democratic demand than a simple binary question. 

That is why, if we want to move forward again, I want us to go through democratic conventions 

that will be an integral part of the European overhaul. I hope that once we have defined simple 

terms of a road map shared by the main governments that will be ready to go in this direction, we 

can, for six months, next year, in all the countries that want to, organize around the same issues a 

wide debate to identify priorities, concerns, ideas that will feed our roadmap for the Europe of 

tomorrow. Put things in the right order, instead of asking, at the end of the race, crippled with 

fantasies and incomprehension, if it's yes or no, on an illegible text, written in secret, let's 

organize a open debate, free, transparent, 

And I say it clearly: all those who are afraid of this are too used to the idea that smart projects are 

constructed in complexity and opacity: this is not true. All those who have fallen into the trap of 

those who hate Europe, go ask many of the farmers who are suffering today, they can tell you: 

"Europe, I do not want more". The National Front, in France, is nourished by this! But start 

getting into the discussion, "Okay, so what do you want? What will protect you better? ". He 

sometimes wants another Europe! But he himself will come to the idea that Europe would 

protect him better than an absurd national policy. 

This demanding debate is one that will also help to find the thread and the demand of many of 

our common policies! Do not be afraid of this one. But above all, let's not be afraid to have a 

European debate for the 2019 elections! And I can already hear all those who have become 

accustomed to the idea that the European elections would only be an aggregate of national 

debates, it would be small habits where we place our pawns, where the we never talk about 

Europe, but all our postures. Let's feed the European elections with a project and see who is for 

and who is against! And let's have a democratic debate on this one. 
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It is also to build this unfinished democratic space that I defend, for 2019, transnational lists that 

will allow Europeans to vote for a coherent and common project. How? And here I make the 

paternity of this idea to a few and some in this room.  

The British have decided to leave us, releasing 73 posts of MEPs. We have a simple choice: we 

divide the remains, with elegance and dignity; and decide that Europe, failing to have a common 

breath, is a trustee of co-ownership; with a carefully studied distribution key, we will divide the 

vacant posts of deputies. Or do you decide that these 73 deputies must be the European answer to 

Brexit. And it will be a transnational list where we vote for the same MEPs across Europe. 

And to all the major European parties who explained to us that it would be great to have a 

"Spitzenkandidat" for the European Commission, who wanted to communitarize, Europeanize 

these elections, I said to them: "Go to the end of the reasoning! Do not be afraid !  

Have real European elections! Do not have trebuchet calculations for your interests 

yesterday! Come on! But you will see, one and all at the European level, what was clear in 

France last May is that what sometimes holds you in common parties no longer exists. It's 

because your relationship with Europe is no longer the same, within the same big parties. You do 

not believe in the same things anymore. 

I will not leave to these major European parties, the monopoly of the debate on Europe and the 

European elections! Because it is necessary that the citizens refound it, by the base, by the 

bottom, by the true one. And I hope that in the next elections, the real step forward may be that 

half of the European Parliament is elected on these transnational lists. 

This Parliament, France has often seen as the second division of national politics, and I say it 

here before several French parliamentarians and European parliamentarians. It is a serious 

mistake.  

If we want to build a sovereign Europe, pool skills to be stronger, make our trade policy more 

transparent, control the budget we need for the euro area, this Parliament of the Europeans must 

be the crucible of our joint project. 

This ambition must be our political project with a horizon: 2024, holding together the urgency to 

act and the sense of time. 

In 2019, Europeans will elect their deputies. This will be the moment of Brexit. It will also be, if 

we now launch the refoundation of Europe, a moment of confidence found in our future. With a 
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clear mandate, our MEPs must act to transform Europe. And five years later, it is a new Europe 

that they will have to leave to 500 million Europeans. 

A few weeks after the European elections, Paris will host the Olympic Games. But it is not Paris 

that receives. It is France and with it, Europe, which will bring to life the Olympic spirit born on 

this continent. It will be a unique gathering moment, a wonderful opportunity to celebrate 

European unity. In 2024, the Hymn to Joy will be heard, and the European flag can be proudly 

displayed alongside our national emblems. 

That's why this debate, this ambition must be brought now. It is the right time. That he must 

build for the 2019 European elections. This is the right moment! And this mandate from 2019 to 

2024 is that of the European transformation. Those who tell you to wait, say you have to wait for 

years or decades.  

Procrastination is the cousin of this languor that I mentioned earlier. They still want an 

opportunity! We are jostled! There are threats! Boldness is our only answer. Renewed ambition 

is the only opposition. Do not be afraid, let's move on. 

What will this Europe of 2024 look like? I said it: the unity of Europe is the bedrock of this 

refoundation. The European Union in 2024 will be gathered around two pillars in my eyes. The 

first: the values of democracy and the rule of law. They are not negotiable, they are not "à la 

carte". On values, there can not be a two-speed Europe. They are the ferment of our unity and 

our freedom.  

And as such, I want to acknowledge the constant work of the Commission in recent months, 

especially Frans TIMMERMANS. 

The second pillar is the single market, which remains the best guarantee of our power, our 

prosperity and our attractiveness. The simplification work that has been under way for three 

years by the present Commission must be continued and amplified. I hope that we resume the 

European debate that we launched before the British vote. 

At 28, we need a simpler, more transparent, less bureaucratic Europe! If the vigor of the law is 

the strength of Europe, the profusion of norms precipitates its rejection. With business leaders, 

NGOs, citizens' panels, we will progressively review the European rules to check that they are 

adapted, understood and useful. 

Simple, effective, protective, the single market must again become this area of convergence more 

than competition. And it is the same for its external mirror that is the commercial policy. I hear 
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the ambitions carried by some, but I say to them: "Attention, I am ready to follow you, but 

provided that this commercial policy is deeply renewed, deeply changed. I do not want new trade 

talks with yesterday's rules, which led us to the absurd situations we have today about the 

Europe-Canada agreement. " We need transparency in the negotiations and the implementation 

of trade agreements. We need a demanding and environmental in our business debates. 

To function better, this European Union can not escape the question of its institutions. We will 

not be able to continue with a Commission with nearly 30 members, as if everyone should look 

after the interests of his country. This is neither the meaning nor the spirit of the European 

project.  

A Commission of 15 members will have to be our horizon and to advance, let's be simple: that 

the big founding countries give up their commissioners to begin! We will give the example. This 

will bring skills together, rather than fragmenting them. 

This Union of the market and the law is destined to receive in a few years more widely. Why 

? Because this European Union, based on these values and this single market, thus simplified, 

refounded, closer to our citizens, more demanding in commercial matters, it is a Europe whose 

borders are not completed. 

This Union, when fully respecting the acquis and the democratic requirements, will have to open 

up to the Balkan countries. Because our Union remains attractive and its aura is an essential 

factor of peace and stability on our continent. They will have to respect the conditions laid down, 

but to tie them to the European Union thus redesigned, it is a condition that they do not turn their 

backs on Europe to go to Russia, or to Turkey, or to authoritarian powers that do not defend our 

values today. 

In the same way, in this Union refocused on uncompromising values, an efficient market, in a 

few years, if it wishes it, the United Kingdom will be able to find the place which is its 

own. That's why you have not heard me talk about Brexit this afternoon. Discussions are under 

way which do not define the future of Europe. But in this redesigned, simplified European Union 

that I propose, I can not imagine that the United Kingdom can not find its place. 

If we can accept this demanding enlargement, it is also because the reinforced base of the 

European Union will allow greater differentiations. And I fully assume this philosophy. Europe 

is already at several speeds so, do not be afraid to say it and want it! It is because those who go 

faster do not dare to go forward that the very taste of this ambition is lost, that the others have 
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watched them move forward to end up saying to themselves: "It has not They seem to be so good 

at this vanguard of Europe, they dare not even meet, they do not dare to propose, they dare not 

advance anymore. " 

No, let us go towards these differentiations, towards this vanguard, this heart of Europe of which 

I spoke earlier. On all our major challenges, we must move forward by accelerating the pace and 

raising our ambitions. No state should be excluded from this dynamic, but no country should be 

able to block those who want to move faster or further. 

I say it here, taking up again the proposals of Mario MONTI and Sylvie GOULARD made a few 

years ago, the idea that the one who wants the least can block the others is a heresy. Let us accept 

these multiple differences and, as at every key moment in its history, Europe will advance first 

by the determination of a few. This ambition is never a source of exclusion, it is the ferment of 

European unity and sovereignty. 

The time when France decided for Europe never existed, except in the fantasies of some 

misguided nationalists. The time when France pretended to decide for Europe could have 

existed, it is not what I wish to do. But the time when France proposes to move forward with 

Europe and with all the Europeans who want it, that time is back, and I think at this moment 

Robert SCHUMAN May 9, 1950, in Paris, daring to propose to build Europe. I think of his 

striking words when he says: "Europe was not made and we had the war. " 

So today, I take the responsibility to propose, to go further, to dare to speak about Europe and to 

find for her words of affection and ambition. Not to impose, to force, to pretend to reinvent 

everything - many things have already been said, but to take the risk of proposing a coherent 

vision, ambitious, to propose a way, a horizon rather than to debate on instruments, to take the 

necessary risk of the initiative. 

Two days after the elections at our main partner, I want to congratulate again Chancellor Angela 

MERKEL with whom I look forward to continue working because we share the same European 

commitment and I know its commitment to Europe. I also know for her the wound of seeing 

nationalist and hate speeches win so many votes. But I know that his answer will be neither 

withdrawal nor shyness. I know that as each country has faced historical challenges, it will have 

the same reaction: boldness and a sense of history. And that is what I propose to him. 

So I propose in the first place to Germany a new partnership. We will not agree on everything, or 

not right now, but we will discuss everything. To those who say that the task is impossible, I 
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answer: you have become accustomed to resignation, not me. To those who say that it is too 

hard, I say: think of Robert SCHUMAN, five years after a war whose blood was barely 

drying. On all the subjects I have mentioned, we can give a decisive and concrete Franco-

German impulse. Why not start together the Breaking Innovation Agency, launching a common 

artificial intelligence program that would make Europe the engine of global growth? Why not 

give ourselves by 2024 the goal of fully integrating our markets by applying the same rules to 

our companies, 

This pioneering and concrete spirit is that of the Treaty of the Elysée. So, let's work and record 

these joint commitments in a new cooperation treaty that we can sign together for the 55th 

anniversary of the founding treaty on January 22, 2018. Let's repeat a treatise of the Elysee on 

January 22nd. 

This ambition we also share with Italy. Tomorrow, I will be with the President of the Council, 

Paolo GENTILONI, and we will take together the first commitments in this direction. But this 

vision is with Spain, Portugal, Belgium, the Netherlands, Luxembourg and so many other 

partners that we share it. I met 22 of my counterparts in these few months, I want to work with 

each of them, with humility but determination, because it's our moment. 

The time France has proposed has returned and, beyond that, I will therefore propose to all those 

who adhere to the will of a sovereign Europe, around the axes that I have traced, of a united and 

differentiated Europe, of a democratic Europe, by adhering to the approach of the conventions, to 

launch in the coming weeks a group of the European refoundation. It will welcome the 

representatives of each Voluntary Member State and will involve the European institutions. 

Let's move on now. By the summer of 2018, he will work to clarify and propose measures that 

will implement the six keys to sovereignty by feeding on debates emerging from democratic 

conventions. 

As you can see, I'm coming to the end of my remarks and you have not heard me talk about 

tools. Europe's obsession has been to talk about treaty, budget, capacity, mechanism rather than 

project. This method does not allow any further progress.  

Changing a treaty is not an end in itself, it is an instrument in the service of an ambition. And 

let's take things in the right direction again, topic by theme. 
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The group for the European refoundation will identify the necessary changes, without 

taboos. Depending on the case, enhanced cooperation, ad hoc agreement, new legislation will be 

required and, if the project requires it, a treaty change.  

I am ready to assume it. 

In the same way, do not define the closed club of those who could participate, define the path, 

the method and all those who will have the ambition, the will, the strength will be, without 

blocking the others , without stopping them. 

These proposals for actions that I have just formulated, these initiatives that I propose to the 

partners who so wish, this course that I wanted to draw before you have only one ambition, to 

make Europe to itself and the to give back to European citizens. We must convince them that the 

70 years that we have just lived are not the result of chance but of an inflexible will rooted in 

unparalleled optimism. 

This Europe, which has made it possible to turn our backs on the war, must find its ambition. We 

know almost nothing today of the destroyed cities, of these children who separated, from these 

barbed wire in the heart of Europe, of those fathers, of those sisters, of those children who are 

buried in a throat constrained by misfortune. . We no longer see on our streets the beings that the 

war left in an inconsolable mourning because fanaticism and nationalism had a time taken over 

the conscience of the people. 

But, already, we see again appearing what could destroy this peace which rocks us. So I say to 

you, all this ambition that we carry, it is the burst of the consciences which we must assume at 

the moment when this obscurantism wakes up in Europe everywhere. Let us seriously ask the 

question of the future we want and all together have the courage to build it. 

And I say to all European leaders, I say to all parliamentarians in Europe, I say to all European 

peoples: look at our time, look at it in the face and you will see that you have no choice, you do 

not have the luxury of the generation that preceded us and managed what was acquired and 

barely built. You do not have the luxury of this one. You have only one simple choice, to choose 

to leave a little more room for each election to the nationalists, to those who hate Europe and in 

five years, ten years, fifteen years, they will be there . We have already seen them win here! 

Or you have the choice to take your responsibilities, everywhere, and to want this Europe taking 

all the risks, each one in our countries, because this attachment to the heart, we must have it, 

because the scars that scarred our Europe , these are our scars! 
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So this ambition, we must carry it now. Now, because it is that time that has come, that of the 

burst of our fellow citizens, but because it is especially our responsibility for our youth 

throughout Europe. The responsibility that managers take today is to leave our youth in the hands 

of all the extremes is to offer our youth a future that will not have our luxury, that of choosing 

his own destiny is to promise our youth to all the stuttering of history. 

So I say to all the leaders of Europe, whatever our difficulties, whatever the ups and downs, we 

have only one responsibility, that to which our youth obliges us, that for the coming generations, 

that of earn their gratitude or we deserve their contempt. I have chosen. 

 

Thank you. 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ομιλία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ JEAN-CLAUDE JUNCKER  

Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2017 

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2017 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΥΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΜΑΣ 

 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

 

Η ομιλία που εκφώνησα μπροστά σας πέρυσι τέτοιον καιρό ήταν μάλλον ευκολότερη. 

Όλοι μας βλέπαμε τότε ότι η Ένωσή μας δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. 

Η χρονιά που διερχόμασταν είχε πλήξει και τραυματίσει την Ευρώπη και μας είχε συγκλονίσει 

βαθιά. 

Τότε είχαμε μόνο δύο επιλογές: να ενωθούμε γύρω από ένα πρόγραμμα θετικής δράσης για την 

Ευρώπη ή να αποσυρθεί ο καθένας μας στη γωνία του. 

Απέναντι σε αυτές τις δύο επιλογές, εγώ υποστήριξα την επιλογή της ενότητας. 

Πρότεινα ένα πρόγραμμα θετικής δράσης με στόχο να δημιουργήσουμε –όπως είχα πει και 

πέρυσι– μια Ευρώπη που προστατεύει, μια Ευρώπη που ενδυναμώνει, μια Ευρώπη που 

υπερασπίζεται τους πολίτες της. 

Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοήθησε να υλοποιηθεί το 

πρόγραμμα αυτό. Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο, κάθε μέρα που περνά. Μόλις χθες το 

βράδυ οι εργασίες σας κατέληξαν σε συμφωνία για τα μέσα εμπορικής άμυνας και για τον 

διπλασιασμό των ευρωπαϊκών επενδυτικών δυνατοτήτων. Και τα καταφέρατε. Σας ευχαριστώ. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους 27 ηγέτες των κρατών μελών μας. Λίγες μόλις ημέρες 

μετά την περσινή ομιλία μου, υποδέχθηκαν θετικά το πρόγραμμα δράσης μου στη Σύνοδο 
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Κορυφής της Μπρατισλάβας. Επέλεξαν δηλαδή τον δρόμο της ενότητας και αποφάσισαν να 

συνασπιστούν γύρω από τα κοινά μας στοιχεία. 

Όλοι μαζί αποδείξαμε ότι, όπου και όποτε έχει πραγματικά σημασία, η Ευρώπη μπορεί να 

προσφέρει στους πολίτες της όσα υπόσχεται. 

Από τότε προχωράμε με αργά αλλά σταθερά βήματα. 

Σ' αυτό συνέβαλε και η θετική μεταστροφή των προβλέψεων για την οικονομία. 

Διανύουμε πλέον το πέμπτο έτος οικονομικής ανάκαμψης, η οποία έχει φθάσει όντως σε όλα τα 

κράτη μέλη. 

Τα δύο τελευταία έτη, μάλιστα, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

υποσκελίσει την ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας το 2% στο σύνολο της 

Ένωσης και το 2,2% στη νομισματική ζώνη. 

Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων εννέα ετών και στη διάρκεια της 

θητείας μας έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα σχεδόν οκτώ εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Σήμερα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται 235 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε 

άλλη φορά. 

Βέβαια, τα εύσημα για τις επιτυχίες αυτές δεν ανήκουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – αν και 

είμαι σίγουρος ότι, εάν είχαν χαθεί οκτώ εκατομμύρια θέσεις εργασίας, τότε οι ευθύνες θα 

επιρρίπτονταν αποκλειστικά και μόνο σ' εμάς. 

Όμως τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης έπαιξαν και αυτά τον ρόλο τους στην αλλαγή της φοράς 

του ανέμου. 

Δικαιούμαστε τα εύσημα για το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο, το οποίο έχει ενεργοποιήσει 

επενδύσεις αξίας 225 δισ. ευρώ. Μέσω αυτού χορηγήθηκαν δάνεια σε 450.000 μικρές εταιρείες 

και σε πάνω από 270 έργα υποδομών. 

Δικαιούμαστε τα εύσημα για το γεγονός ότι, χάρη στις δικές μας αποφασιστικές ενέργειες, οι 

ευρωπαϊκές τράπεζες διαθέτουν και πάλι τα κεφάλαια που χρειάζονται για να δανείσουν στις 

επιχειρήσεις, ώστε αυτές να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. 

Και δικαιούμαστε τα εύσημα για τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων από το 6,6% στο 1,6%, 

χάρη στην ευφυή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ζητούμε 

δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά συγχρόνως φροντίζουμε να μη βλάψουμε την ανάπτυξη. Και η 

προσέγγιση αυτή αποδίδει πολύ καλά, σε ολόκληρη την Ένωση – παρά την κριτική που δέχεται. 
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Δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η ευρωπαϊκή οικονομία επιτέλους ανακάμπτει. 

Και, μαζί με αυτήν, ανακάμπτει και η αυτοπεποίθησή μας. 

Οι 27 ηγέτες μας, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή κάνουν την Ένωσή μας και πάλι ευρωπαϊκή. 

Και μαζί την κάνουν και πάλι πραγματική Ένωση. 

Τη χρονιά που μας πέρασε είδαμε τους 27 ηγέτες να ανεβαίνουν στον λόφο του Καπιτωλίου στη 

Ρώμη για να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους, τόσο ο ένας προς τον άλλον όσο και προς την 

Ένωσή μας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι πνέει και πάλι ούριος άνεμος για την Ευρώπη. 

Έχουμε τώρα μια ευκαιρία, αλλά αυτή δεν θα υπάρχει για πάντα. 

Ας αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία, ας ανοίξουμε τα πανιά μας. 

Για να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα: 

Πρώτον, θα πρέπει να συνεχίσουμε στην πορεία που χαράξαμε πέρυσι. Μας μένουν ακόμα 16 

μήνες κατά τους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο στο Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο αυτό για να 

ολοκληρώσουμε ό,τι ξεκινήσαμε στην Μπρατισλάβα και να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις του 

προγράμματος θετικής δράσης. 

Δεύτερον, θα πρέπει να χαράξουμε την πορεία μας για το μέλλον. Όπως έγραψε και ο Μαρκ 

Τουέιν – σας παραθέτω τα λόγια του – σε μερικά χρόνια από τώρα θα είμαστε πιο 

απογοητευμένοι για όσα δεν κάναμε παρά για όσα κάναμε. Τώρα είναι η ώρα να χτίσουμε μια 

Ευρώπη πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική για το 2025. 

  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 

 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Καθώς ατενίζουμε το μέλλον, δεν πρέπει να αφήσουμε τον άνεμο να μας παρασύρει εκτός 

πορείας. 

Επιδιώξαμε να ολοκληρώσουμε την Ενεργειακή Ένωση, την Ένωση Ασφάλειας, την Ένωση των 

Κεφαλαιαγορών, την Τραπεζική Ένωση και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Με τις κοινές μας 

προσπάθειες, έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ. 
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Όπως βεβαιώνει και το Κοινοβούλιο, το 80% των προτάσεων που υποσχεθήκαμε στην αρχή της 

θητείας μας έχει ήδη υποβληθεί από την Επιτροπή. Τώρα μένει να μετατρέψουμε τις προτάσεις 

αυτές σε νομοθεσία και τη νομοθεσία σε πράξη. 

Φυσικά θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς, όπως συμβαίνει πάντοτε. Οι 

προτάσεις της Επιτροπής για την αναμόρφωση του κοινού συστήματος ασύλου και για την 

ενίσχυση των κανόνων σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων προκάλεσαν αρκετές 

αντιπαραθέσεις. Το γνωρίζω. Για να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, χρειάζεται αμοιβαία 

προσπάθεια και αμοιβαία προσέγγιση όλων των πλευρών. Θέλω να δηλώσω σήμερα ότι, εφόσον 

το αποτέλεσμα είναι καλό για την Ένωσή μας και δίκαιο για όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα 

είναι πάντοτε δεκτική σε συμβιβασμούς. 

Είμαστε πλέον έτοιμοι να υποβάλουμε και το υπόλοιπο 20% των πρωτοβουλιών μας μέχρι τον 

Μάιο του 2018. 

Σήμερα το πρωί απέστειλα επιστολή προθέσεων της Επιτροπής στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και στον πρωθυπουργό της Εσθονίας, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για 

την τεράστια συνεισφορά του στην ευρωπαϊκή προσπάθεια. Στην επιστολή αυτή περιγράφω τις 

προτεραιότητές μας για το ερχόμενο έτος. 

Δεν θα απαριθμήσω, δεν είναι δυνατόν να απαριθμήσω εδώ όλες τις προτάσεις που κάναμε, 

αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε πέντε από αυτές, που τις θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές. 

Πρώτον, επιθυμώ την ενίσχυση του ευρωπαϊκού εμπορικού προγράμματος. 

Η Ευρώπη είναι βεβαίως ανοικτή για τις επιχειρήσεις – αλλά απαιτεί αμοιβαιότητα. Θέλουμε 

αυτά που παίρνουμε να αντιστοιχούν σε όσα προσφέρουμε. 

Το εμπόριο δεν είναι αφηρημένη έννοια. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, προσφέρει νέες ευκαιρίες 

για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Ένα δισεκατομμύριο εξαγωγών σημαίνει 

14.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. 

Με το εμπόριο εξάγουμε τα δικά μας πρότυπα, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά, τις δικές μας 

απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων ή για την ασφάλεια των τροφίμων. 

Η Ευρώπη αποτελούσε πάντοτε πόλο έλξης για τις επιχειρήσεις. 

Όμως τη χρονιά που μας πέρασε, εμπορικοί εταίροι από όλη την υφήλιο άρχισαν να κάνουν 

ουρά για να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες μαζί μας. 
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Χάρη στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόλις ολοκληρώσαμε μια εμπορική 

συμφωνία με τον Καναδά η οποία θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά από την ερχόμενη κιόλας 

εβδομάδα. Έχουμε καταλήξει σε πολιτική συμφωνία με την Ιαπωνία για να εγκαινιάσουμε μια 

μελλοντική οικονομική εταιρική σχέση και έχουμε πολλές πιθανότητες να επιτύχουμε μια 

αντίστοιχη συμφωνία με το Μεξικό και με χώρες της Νότιας Αμερικής μέχρι το τέλος του 

χρόνου. 

Και σήμερα προτείνουμε την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη 

Νέα Ζηλανδία. 

Επιθυμώ να οριστικοποιήσουμε όλες αυτές τις συμφωνίες μέχρι τη λήξη της θητείας μας, και 

επιθυμώ οι διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. 

Το ανοικτό εμπόριο πρέπει να συμπορεύεται με τη διαφάνεια στη χάραξη πολιτικής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο για κάθε εμπορική συμφωνία και γι' 

αυτό τόσο εσείς όσο και τα μέλη των εθνικών και των τοπικών κοινοβουλίων θα πρέπει να 

τηρείστε πλήρως ενήμεροι, από την πρώτη κιόλας ημέρα των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή 

θα φροντίσει γι' αυτό. 

Στο εξής, η Επιτροπή θα δημοσιεύει το πλήρες κείμενο όλων των σχεδίων διαπραγματευτικών 

εντολών που θα υποβάλλει στο Συμβούλιο. 

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τις προτάσεις τις Επιτροπής. Ο καιρός της 

αδιαφάνειας έχει πια περάσει. Η φημολογία και η διαρκής αμφισβήτηση των κινήτρων της 

Επιτροπής ανήκουν στο παρελθόν. 

Ζητώ από το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο όταν θα εγκρίνει τις τελικές διαπραγματευτικές 

εντολές. 

Επιτρέψτε μου να πω για τελευταία φορά: Δεν είμαστε αφελείς θιασώτες του ελεύθερου 

εμπορίου. 

Η Ευρώπη πρέπει πάντα να υπερασπίζεται τα στρατηγικά συμφέροντά της. 

Γι' αυτόν τον λόγο προτείνουμε σήμερα ένα νέο ενωσιακό πλαίσιο για τον έλεγχο των 

επενδύσεων. Εάν κάποια ξένη κρατική επιχείρηση θέλει να αγοράσει ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, ένα 

τμήμα της ενεργειακής μας υποδομής ή κάποια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας, αυτό θα πρέπει 

να γίνει υπό απόλυτη διαφάνεια και μετά από έλεγχο και διάλογο. Αποτελεί πολιτική μας ευθύνη 
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να γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε 

τη συλλογική μας ασφάλεια εάν χρειαστεί. 

 Δεύτερον, επιθυμώ πιο ισχυρές και πιο ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη μεταποιητική μας βάση, και τα 32 εκατομμύρια των εργαζομένων 

που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της. Αυτοί κατασκευάζουν κορυφαία παγκοσμίως προϊόντα, 

όπως τα αυτοκίνητά μας, τα οποία μας προσφέρουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Είμαι υπερήφανος για την αυτοκινητοβιομηχανία μας, αλλά αισθάνομαι αποτροπιασμό όταν οι 

καταναλωτές εξαπατώνται συνειδητά και σκόπιμα. Ζητώ λοιπόν από την αυτοκινητοβιομηχανία 

να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να επανορθώσει: αντί να ψάχνει για παραθυράκια, οφείλει να 

επενδύει σε έρευνα για τα καθαρά αυτοκίνητα του μέλλοντος. 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η νέα στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής που παρουσιάζουμε 

σήμερα θα βοηθήσει τις βιομηχανίες μας να φθάσουν ή να παραμείνουν στην κορυφή όσον 

αφορά την καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Τρίτον, επιθυμώ να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. 

Πέρυσι, εμείς ορίσαμε τους κανόνες του παιχνιδιού για ολόκληρο τον κόσμο, με τη Συμφωνία 

του Παρισιού, η οποία επικυρώθηκε από αυτό εδώ το Σώμα. Απέναντι στο έλλειμμα φιλοδοξίας 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτή που θα κάνει τον πλανήτη μας 

σπουδαίο ξανά. Πρόκειται για την κοινή κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. 

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα προτάσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα από τον ευρωπαϊκό κλάδο μεταφορών. 

 Τέταρτη προτεραιότητα για το ερχόμενο έτος είναι να προστατέψουμε καλύτερα τους 

Ευρωπαίους στη σημερινή ψηφιακή εποχή. 

Τα τελευταία χρόνια σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο στην προστασία των Ευρωπαίων στο 

διαδίκτυο. Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Επιτροπή θα προστατεύουν τα πνευματικά μας 

δικαιώματα, την πολιτιστική μας πολυμορφία και τα προσωπικά μας δεδομένα. Έχουμε εντείνει 

τη μάχη κατά της τρομοκρατικής προπαγάνδας και κατά της ριζοσπαστικοποίησης στο 

διαδίκτυο. Η Ευρώπη όμως εξακολουθεί να μην έχει τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσει 

τις κυβερνοεπιθέσεις. 

Οι κυβερνοεπιθέσεις ίσως είναι πιο επικίνδυνες για τη σταθερότητα της δημοκρατίας και της 

οικονομίας απ' ό,τι τα όπλα και τα τανκς. Μόνο τη χρονιά που μας πέρασε, σημειώνονταν πάνω 
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από 4.000 επιθέσεις με λυτρισμικό κάθε μέρα και το 80% των ευρωπαϊκών εταιρειών υπέστη 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο κυβερνοασφάλειας. 

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν γνωρίζουν σύνορα και κανείς μας δεν είναι απρόσβλητος. Γι' αυτόν 

ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια σειρά από νέα εργαλεία, μεταξύ αυτών και 

τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, που θα συμβάλουν στην 

προστασία μας από τέτοιες επιθέσεις. 

Πέμπτον, δεν ξεχνάμε το μεταναστευτικό. 

Παρά τις διχογνωμίες και τις διαμάχες γύρω από το θέμα αυτό, καταφέραμε να σημειώσουμε 

πρόοδο – αν και ομολογουμένως ανεπαρκή σε πολλούς τομείς. 

Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης προστατεύονται πλέον πιο αποτελεσματικά. Πάνω από 1700 

στελέχη της νέας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής συνδράμουν τους 100.000 

συνοριοφύλακες των κρατών μελών σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η 

Ισπανία. Έχουμε κοινά σύνορα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την προστασία τους μόνο στα 

κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή λόγω γεωγραφικής θέσης. Κοινά σύνορα και κοινή 

προστασία πρέπει να συμβαδίζουν. 

Κατορθώσαμε να αναχαιτίσουμε τις ροές παράτυπων μεταναστών, οι οποίες αποτελούσαν πηγή 

μεγάλης ανησυχίας για πολύ κόσμο. Ελαττώσαμε τις παράτυπες αφίξεις στην ανατολική 

Μεσόγειο κατά 97% χάρη στη συμφωνία μας με την Τουρκία, και το φετινό καλοκαίρι 

καταφέραμε να ελέγξουμε καλύτερα την οδό της κεντρικής Μεσογείου, όπου οι αφίξεις τον 

Αύγουστο μειώθηκαν κατά 81% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. 

Με αυτόν τον τρόπο μειώσαμε κατά πολύ τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται στη Μεσόγειο. 

Δεν γίνεται να αναφερθώ στη μετανάστευση χωρίς να εξάρω το ακούραστο και μεγαλειώδες 

έργο της Ιταλίας. Τους μήνες του καλοκαιρού η Επιτροπή συνεργάστηκε ομοψύχως με τον 

πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον φίλο μου Paolo Gentiloni, και την ιταλική κυβέρνηση για να 

βελτιώσουμε την κατάσταση. Τα καταφέραμε και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας γιατί 

η Ιταλία διασώζει την τιμή της Ευρώπης στη Μεσόγειο. 

Επίσης, πρέπει να βελτιώσουμε επειγόντως τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στη Λιβύη. 

Οι απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης και τα κέντρα υποδοχής μού 

προκαλούν φρίκη. Η Ευρώπη φέρει ευθύνη, συλλογική ευθύνη, και η Επιτροπή θα συνεργαστεί 

συντονισμένα με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών ώστε να τερματιστεί αυτή η σκανδαλώδης 

κατάσταση, που δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί. 
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Αν και με θλίβει το γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη μέλη τον ίδιο βαθμό 

συμπαράστασης, η Ευρώπη στο σύνολό της εξακολουθεί να δείχνει αλληλεγγύη. Κατά την 

περσινή χρονιά μόνο, τα κράτη μέλη επανεγκατάστησαν ή χορήγησαν άσυλο σε πάνω από 

720.000 πρόσφυγες – αριθμό τριπλάσιο απ' ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η 

Αυστραλία μαζί. Ό,τι κι αν λένε κάποιοι, η Ευρώπη δεν είναι και δεν πρέπει ποτέ να γίνει 

φρούριο. Η Ευρώπη είναι και πρέπει να παραμείνει η ήπειρος της αλληλεγγύης, όπου μπορούν 

να βρουν καταφύγιο οι κατατρεγμένοι. 

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τους νέους Ευρωπαίους που εθελοντικά παραδίδουν μαθήματα 

γλωσσών σε Σύριους πρόσφυγες και για τους χιλιάδες άλλους νέους που υπηρετούν στο νέο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Οι νέοι αυτοί δίνουν πνοή και ζωντάνια στην ευρωπαϊκή 

αλληλεγγύη. 

Τώρα όμως πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Στο τέλος του μήνα, η Επιτροπή θα 

παρουσιάσει μια νέα σειρά προτάσεων με έμφαση στις επιστροφές, την αλληλεγγύη προς την 

Αφρική και το άνοιγμα νόμιμων οδών. 

Όσον αφορά τις επιστροφές, επαναλαμβάνω ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην 

Ευρώπη πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους. Όταν επιστρέφει μόνο το 36% των 

παράτυπων μεταναστών, είναι σαφές ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Μόνον έτσι θα 

μπορέσει η Ευρώπη να συμπαρασταθεί στους πρόσφυγες που χρειάζονται πραγματικά την 

προστασία μας. 

Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά ενδοευρωπαϊκή υπόθεση. Πρέπει να 

είμαστε αλληλέγγυοι και με την Αφρική. Η Αφρική, το λίκνο της ανθρωπότητας, είναι μια 

μεγαλειώδης ήπειρος, μια νεαρή ήπειρος. Το καταπιστευματικό ταμείο ΕΕ–Αφρικής, ύψους 2,7 

δισ. ευρώ, δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης σε ολόκληρη την ήπειρο. Το μεγαλύτερο μέρος 

των κονδυλίων αυτών χορηγήθηκαν προκαταβολικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά τα 

κράτη μέλη μέχρι στιγμής έχουν συνεισφέρει μόλις 150 εκατ. ευρώ συνολικά. Οι πόροι του 

ταμείου πλέον εξαντλούνται. Γνωρίζουμε τους κινδύνους που συνδέονται με την έλλειψη 

χρηματοδότησης – όταν εξαντλήθηκαν τα χρήματα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού 

Προγράμματος του ΟΗΕ, το 2015, πολλοί μετανάστες πήραν τον δρόμο για την Ευρώπη. Καλώ 

λοιπόν όλα τα κράτη μέλη να κάνουν πράξη τα λόγια τους, έτσι ώστε το καταπιστευματικό 

ταμείο για την Αφρική να μην έχει την ίδια μοίρα. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. 
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Επιπλέον, θα καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να ανοίξουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης. Η 

παράτυπη μετανάστευση θα σταματήσει μόνον όταν θα υπάρξουν ρεαλιστικές εναλλακτικές 

λύσεις στις επικίνδυνες διαδρομές. Έχουμε επανεγκαταστήσει σχεδόν 22.000 πρόσφυγες από 

την Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο και εκφράζω τη στήριξή μου στην προτροπή της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την επανεγκατάσταση άλλων 40.000 

προσφύγων από τη Λιβύη και τις γύρω χώρες. 

Παράλληλα, η νόμιμη μετανάστευση αποτελεί αναγκαιότητα για τη γηρασμένη ήπειρό μας. Γι' 

αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις με σκοπό να διευκολυνθεί η είσοδος 

μεταναστών με υψηλά προσόντα στην Ευρώπη, με την μπλε κάρτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

το Κοινοβούλιο για τη στήριξή του σε αυτό το ζήτημα. 

  

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ 

 

Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Αναφέρθηκα σε ορισμένες μόνο από τις πρωτοβουλίες που επιθυμούμε και θα πρέπει να 

υλοποιήσουμε κατά τους επόμενους 16 μήνες. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για να 

ξανακερδίσουμε την καρδιά και το μυαλό των Ευρωπαίων. 

Τώρα είναι η στιγμή να χαράξουμε την πορεία μας για το μέλλον. 

Τον Μάρτιο η Επιτροπή παρουσίασε τη Λευκή μας βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, με πέντε 

σενάρια για τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει η Ευρώπη με ορίζοντα το 2025. Τα σενάρια 

αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων, μερικές φορές με επιφανειακό τρόπο, άλλες πάλι με 

έντονη αντιπαράθεση. Εξετάστηκαν διεξοδικά, και εν μέρει καταρρίφθηκαν. Αυτό είναι θετικό – 

γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τα προτείναμε. Ήθελα να δρομολογήσω μια διαδικασία με την οποία 

θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν την πορεία που επιθυμούν. 

Το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να αποφασιστεί με διατάγματα. Πρέπει να είναι προϊόν 

δημοκρατικού διαλόγου και, σε τελική ανάλυση, ευρείας συναίνεσης. Η συμβολή του 

Κοινοβουλίου ήταν μεγάλη, χάρη στα τρία φιλόδοξα ψηφίσματα για το μέλλον της Ευρώπης, για 

τα οποία θα ήθελα να εκφράσω τα ευχαριστήριά μου, ιδίως στους αρμόδιους εισηγητές. Θέλω 
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επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις πάνω από 2.000 

δημόσιες εκδηλώσεις που διοργάνωση η Επιτροπή από τον Μάρτιο. 

Τώρα είναι η στιγμή να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα από τη συζήτηση αυτή. Η στιγμή να 

περάσουμε από τη σκέψη στη δράση. Από τη συζήτηση στη λήψη αποφάσεων. 

Επιτρέψτε μου σήμερα να σας παρουσιάσω την προσωπική μου άποψη: το δικό μου «έκτο 

σενάριο», αν θέλετε. 

Το σενάριο αυτό βασίζεται σε δεκαετίες προσωπικής εμπειρίας. Έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή, 

όλο μου το έργο στο ευρωπαϊκό όραμα. Έχω βιώσει καλές και κακές στιγμές. 

Έχω υπηρετήσει πολλά διαφορετικά αξιώματα: του υπουργού, του πρωθυπουργού, του 

προέδρου της Ευρωομάδας και, τώρα, του προέδρου της Επιτροπής. Ήμουν παρών στο 

Μάαστριχτ, στο Άμστερνταμ, στη Νίκαια και στη Λισαβόνα, όπου είδα την Ένωσή μας να 

εξελίσσεται και να διευρύνεται. 

Πάντοτε αγωνίστηκα για την Ευρώπη. Ορισμένες φορές υπέφερα εξαιτίας της, ένιωσα ακόμα 

και απόγνωση γι' αυτή. 

Παρ' όλες τις δυσκολίες, δεν έπαψα ποτέ να αγαπώ την Ευρώπη. 

Όμως, όπως όλοι ξέρουμε, σπάνια υπάρχει αγάπη δίχως πόνο. 

Αγάπη για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πετύχει κάτι μοναδικό 

σ' αυτόν τον σπαραζόμενο από τις διαμάχες κόσμο: ειρήνη εντός και εκτός της Ευρώπης. 

Ευημερία για πολλούς, αν και όχι ακόμα για όλους. 

Το επίτευγμα αυτό πρέπει να το τιμήσουμε κατά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Το 2018 πρέπει να είναι έτος εορτασμού της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. 

  

ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΝ 

 

Οι αξίες μας είναι η πυξίδα μας. 

Για μένα, η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από μια ενιαία αγορά. Παραπάνω από χρήματα, 

παραπάνω από ένα νόμισμα, παραπάνω από το ευρώ. Η Ευρώπη ήταν πάντα θέμα αξιών. 

Γι' αυτό, το σενάριό μου εδράζεται σε τρεις αρχές, τρεις αναπαλλοτρίωτες αρχές: ελευθερία, 

ισότητα και κράτος δικαίου. 
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Η Ευρώπη είναι, πάνω απ' όλα, μια Ένωση ελευθερίας. Ελευθερία από εκείνου του είδους την 

καταπίεση και τη δικτατορία που η ήπειρός μας γνωρίζει πολύ καλά – δυστυχώς κανένας 

περισσότερο από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ελευθερία να εκφράζετε την άποψή 

σας, είτε ως πολίτες είτε ως δημοσιογράφοι – μια ελευθερία που εμείς πολύ συχνά θεωρούμε 

δεδομένη. Πάνω σ' αυτές ακριβώς τις αξίες οικοδομήθηκε η Ένωσή μας. Η ελευθερία όμως δεν 

πέφτει ως μάννα εξ ουρανού. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε. Στην Ευρώπη 

αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Δεύτερον, η Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ένωση ισότητας, μια Ένωση ίσων. 

Ισότητα μεταξύ των μελών της, μεγάλων και μικρών, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ 

Βορρά και Νότου. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη εκτείνεται από το Βίγο έως τη Βάρνα. Από την Ισπανία έως τη 

Βουλγαρία. 

Από Ανατολή έως Δύση: η Ευρώπη πρέπει να αναπνέει και με τους δύο της πνεύμονες. 

Διαφορετικά η ήπειρός μας θα αγωνίζεται να αναπνεύσει. 

Σε μια Ένωση ίσων, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι 

απαράδεκτο, το 2017, να πεθαίνουν ακόμα παιδιά από ασθένειες που θα έπρεπε να έχουν 

εκριζωθεί εδώ και καιρό στην Ευρώπη: Τα παιδιά στη Ρουμανία ή την Ιταλία πρέπει να έχουν 

την ίδια πρόσβαση στα εμβόλια για την ιλαρά με τα παιδιά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι 

απαράδεκτο να υπάρχουν εξαιρέσεις. Για τον λόγο αυτόν, συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη 

μέλη για να υποστηρίξουμε τις εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού. Δεν πρέπει στην Ευρώπη να 

συμβαίνουν θάνατοι που θα μπορούσαν να αποτραπούν. 

Σε μια Ένωση ίσων, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας στην 

ίδια χώρα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για την απόσπαση των 

εργαζομένων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των 

κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας 

και επιβολής. Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των 

τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη 

στην ενιαία αγορά. Θα συστήσουμε την εν λόγω Αρχή. 

Σε μια Ένωση ίσων, δεν είναι επίσης δυνατόν να υπάρχουν καταναλωτές δεύτερης 

κατηγορίας. Δεν μπορώ να δεχτώ σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, στην Κεντρική και 
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Ανατολική Ευρώπη, να πωλούνται τρόφιμα κατώτερης ποιότητας από ό,τι σε άλλες, ενώ η 

συσκευασία και η εμπορική ονομασία είναι ίδιες. Οι Σλοβάκοι δεν αξίζουν να έχουν λιγότερο 

ψάρι στις ψαροκροκέτες τους. Ούτε οι Ούγγροι λιγότερο κρέας στα γεύματά τους. Ούτε οι 

Τσέχοι λιγότερο κακάο στη σοκολάτα τους. Η νομοθεσία της ΕΕ ήδη απαγορεύει τέτοιες 

πρακτικές. Πρέπει τώρα να εξοπλίσουμε τις εθνικές αρχές με ισχυρότερες εξουσίες για να 

πατάξουν τις παράνομες αυτές πρακτικές, όπου κι αν εκδηλώνονται. 

Τρίτον, στην Ευρώπη η ισχύς του δικαίου αντικατέστησε το δίκαιο του ισχυρού. 

Κράτος δικαίου σημαίνει ότι ο νόμος και η δικαιοσύνη τηρούνται από μια ανεξάρτητη αρχή. 

Η αποδοχή και ο σεβασμός μιας αμετάκλητης απόφασης είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη 

συμμετοχή σε μια Ένωση που εδράζεται στο κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη μας ανέθεσαν την 

τελική δικαιοδοσία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και οι αποφάσεις του πρέπει να γίνονται 

σεβαστές από όλους. Η υπονόμευση των αποφάσεων αυτών, ή η υπονόμευση της ανεξαρτησίας 

των εθνικών δικαστηρίων, συνεπάγεται την αποψίλωση των πολιτών από τα θεμελιώδη 

δικαιώματά τους. 

Το κράτος δικαίου δεν αποτελεί προαιρετική επιλογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαία 

συνθήκη. 

Η Ένωσή μας δεν είναι κράτος αλλά κοινότητα δικαίου. 

 

ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Αυτές οι τρεις αρχές, ελευθερία, ισότητα και κράτος δικαίου, πρέπει να παραμείνουν τα θεμέλια 

πάνω στα οποία οικοδομούμε μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. 

Όταν μιλούμε για το μέλλον, η εμπειρία μού δείχνει ότι νέες Συνθήκες και νέα θεσμικά όργανα 

δεν είναι η απάντηση που ζητούν οι πολίτες. Αποτελούν απλώς ένα μέσο για την επίτευξη των 

στόχων μας, τίποτα περισσότερα, τίποτα λιγότερο. Μπορεί να έχουν κάποια σημασία για εμάς 

εδώ στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες. Δεν σημαίνουν και πολλά για όλους τους άλλους. 

Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις με ενδιαφέρουν μόνο αν οδηγούν σε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωσή μας. 
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Αντί να κρυβόμαστε πίσω από προτροπές για αλλαγή των Συνθηκών – που είναι σε κάθε 

περίπτωση αναπόφευκτη – πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τη νοοτροπία ότι, για να κερδίσουν 

κάποιοι, κάποιοι άλλοι πρέπει να χάσουν. 

Η δημοκρατία είναι θέμα συμβιβασμών. Με τους σωστούς συμβιβασμούς είμαστε όλοι νικητές 

μακροπρόθεσμα. Μια πιο ενωμένη Ένωση θα πρέπει να βλέπει τους συμβιβασμούς όχι ως κάτι 

αρνητικό αλλά ως την τέχνη της γεφύρωσης των διαφορών. Η δημοκρατία δεν μπορεί να 

λειτουργήσει χωρίς συμβιβασμό. Η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς συμβιβασμό. 

Μια πιο ενωμένη Ένωση πρέπει επίσης να είναι ανοιχτή, με λιγότερους αποκλεισμούς. 

Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, αν επιθυμούμε, πολύ σωστά, να τα 

ενισχύσουμε και άλλο, τότε πρέπει να ανοίξουμε τον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν στη 

Βουλγαρία και τη Ρουμανία αμέσως. Θα πρέπει επίσης να επιτρέψουμε στην Κροατία να γίνει 

πλήρες μέλος του χώρου Σένγκεν αμέσως μόλις εκπληρώσει όλα τα κριτήρια. 

Αν θέλουμε το ευρώ να ενώνει και όχι να διχάζει την ήπειρό μας, τότε θα πρέπει να είναι κάτι 

περισσότερο από το νόμισμα μιας επίλεκτης ομάδας χωρών. Το ευρώ προορίζεται να αποτελέσει 

το ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Όλα τα κράτη μέλη μας εκτός από δύο 

υποχρεούνται και δικαιούνται να προσχωρήσουν στο ευρώ μόλις εκπληρώσουν τις 

προϋποθέσεις. 

Τα κράτη μέλη που το επιθυμούν θα πρέπει να είναι σε θέση να προσχωρήσουν στο ευρώ. Για 

τον λόγο αυτόν προτείνω να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό στήριξης για την ένταξη στο 

ευρώ, που θα παρέχει τεχνική και χρηματοπιστωτική αρωγή. 

Αν θέλουμε οι τράπεζες να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες και υπό την ίδια εποπτεία σε όλη 

την ήπειρό μας, τότε θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν 

στην Τραπεζική Ένωση. Πρέπει να περιορίσουμε τους κινδύνους που εξακολουθούν να 

υφίστανται στα τραπεζικά συστήματα ορισμένων από τα κράτη μέλη μας. Η Τραπεζική Ένωση 

μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν ο περιορισμός των κινδύνων συμβαδίζει με τον επιμερισμό των 

κινδύνων. Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουν, κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν 

πληρούνται οι όροι που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2015. Για να υπάρξει 

ένα κοινό σύστημα ασφάλειας των καταθέσεων, θα πρέπει πρώτα όλοι να ικανοποιήσουν τις 

προϋποθέσεις σε εθνικό επίπεδο. 

Αν θέλουμε να αποτρέψουμε τον κοινωνικό κατακερματισμό και το κοινωνικό ντάμπινγκ στην 

Ευρώπη, τότε τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
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δικαιωμάτων το συντομότερο δυνατό και το αργότερο κατά τη Σύνοδο του Γκέτεμποργκ τον 

Νοέμβριο. Τα εθνικά κοινωνικά συστήματα θα εξακολουθήσουν να είναι διαφορετικά και 

διακριτά για πολλά χρόνια ακόμη. Όμως, θα πρέπει, τουλάχιστον, να εργαστούμε για 

μια Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνικών Προτύπων στην οποία συμφωνούμε για το τι είναι 

κοινωνικά δίκαιο στην ενιαία αγορά μας. 

Παραμένω πεπεισμένος ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει αν περιφρονεί τους 

εργαζόμενους. 

Κυρίες και Κύριοι, αν θέλουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στη γειτονιά μας, τότε θα πρέπει να 

διατηρήσουμε μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. 

Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση στη θητεία της σημερινής Επιτροπής και 

του σημερινού Κοινοβουλίου. Κανένας υποψήφιος δεν είναι έτοιμος. Αργότερα όμως, τα μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάνω από 27. Οι υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες πρέπει 

να δώσουν τη μέγιστη προτεραιότητα στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. 

Αυτό αποκλείει την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ για το προσεχές μέλλον. 

Η Τουρκία έχει απομακρυνθεί πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετό καιρό. 

Οι δημοσιογράφοι ανήκουν στις αίθουσες σύνταξης, όχι στις φυλακές. Ανήκουν εκεί που 

επικρατεί η ελευθερία λόγου. 

Απευθύνω έκκληση στους Τούρκους κυβερνώντες: Αφήστε τους δημοσιογράφους μας 

ελεύθερους. Και όχι μόνο τους δικούς μας. Σταματήστε να προσβάλετε τα κράτη μέλη μας 

συγκρίνοντας τους ηγέτες τους με τους φασίστες και τους ναζί. Η Ευρώπη είναι ήπειρος ώριμων 

δημοκρατιών. Οι εσκεμμένες προσβολές εγείρουν φραγμούς. Μερικές φορές έχω την αίσθηση 

ότι η Τουρκία σκοπίμως δημιουργεί τους φραγμούς αυτούς, ώστε να μπορεί να κατηγορεί την 

Ευρώπη για οποιαδήποτε κατάρρευση των ενταξιακών συνομιλιών. 

Εμείς από την πλευρά μας θα έχουμε πάντα την αγκαλιά μας ανοιχτή για τον σπουδαίο τουρκικό 

λαό και όλους αυτούς που είναι έτοιμοι να εργαστούν μαζί μας στη βάση των αξιών μας. 
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ΜΙΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Επιθυμώ η Ένωση μας να είναι πιο ισχυρή και γι' αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή 

ενιαία αγορά. 

Όταν πρόκειται για σοβαρά θέματα που άπτονται της ενιαίας αγοράς, θέλω το Συμβούλιο να 

αποφασίζει συχνότερα και πιο εύκολα με ειδική πλειοψηφία – με την ισότιμη συμμετοχή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τις συνθήκες. Οι ισχύουσες Συνθήκες 

προβλέπουν τις λεγόμενες «ρήτρες γέφυρας» που μας επιτρέπουν να περνάμε από την 

ψηφοφορία με ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους περιπτώσεις – με την 

προϋπόθεση της λήψης ομόφωνης απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Είμαι επίσης σθεναρά υπέρ της χρήσης της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για αποφάσεις 

σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, τον ΦΠΑ, τηδίκαιη φορολογία 

για την ψηφιακή βιομηχανία και για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 

Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να δράσει ταχύτερα και αποφασιστικότερα. Αυτό ισχύει και 

για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Η ζώνη του ευρώ είναι τώρα πιο ανθεκτική από ό,τι στο παρελθόν. Διαθέτουμε πλέον τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Πιστεύω ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει τώρα να 

μετεξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τους κανόνες και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα 

υποβάλει συγκεκριμένες σχετικές προτάσεις τον Δεκέμβριο. 

Χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών: έναν Ευρωπαίο υπουργό 

που θα προωθήσει και θα στηρίξει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη μας. Που 

θα αξιοποιήσει το έργο το οποίο επιτελεί η Επιτροπή από το 2015 με τη βοήθεια της Υπηρεσίας 

Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Ο νέος υπουργός θα πρέπει να συντονίζει όλα τα 

χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ένα κράτος μέλος 

βρίσκεται σε ύφεση ή πλήττεται από σοβαρή κρίση. 

Δεν προτείνω τη δημιουργία ενός νέου αξιώματος μόνο και μόνο για να προτείνω κάτι. 

Προτείνω το αξίωμα αυτό για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Ο Επίτροπος Οικονομικών και 
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Δημοσιονομικών Υποθέσεων – ο οποίος ιδανικά θα είναι και Αντιπρόεδρος – θα πρέπει να 

αναλάβει τον ρόλο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Θα πρέπει επίσης να είναι και 

πρόεδρος της Ευρωομάδας. 

Ο Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Δεν χρειαζόμαστε παράλληλες δομές. Η ζώνη του ευρώ δεν χρειάζεται ξεχωριστό 

προϋπολογισμό, αλλά ένα στιβαρό κονδύλι εντός του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Ούτε είμαι υπέρ της ιδέας να έχουμε ξεχωριστό κοινοβούλιο για τη ζώνη του ευρώ. 

Το Κοινοβούλιο της ζώνης του ευρώ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να είναι πιο ισχυρή στη μάχη για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε σημειώσει πραγματική πρόοδο. Όμως ακόμα 

δεν διαθέτουμε τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να δρούμε με ταχύτητα σε περίπτωση 

διασυνοριακών τρομοκρατικών απειλών. 

Για τον λόγο αυτό προτείνω την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής μονάδας πληροφοριών η οποία θα 

διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αφορούν τρομοκράτες και αλλοδαπούς μαχητές θα είναι 

αυτομάτως διαθέσιμα προς κοινή χρήση στις υπηρεσίες πληροφοριών και στην αστυνομία. 

Θεωρώ επίσης ότι είναι βάσιμη η ανάθεση στον νέο Ευρωπαίο Εισαγγελέα της δίωξης 

τουδιασυνοριακού εγκλήματος που σχετίζεται με την τρομοκρατία. 

Θέλω η Ένωσή μας να γίνει ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας. Για να έχει μεγαλύτερη 

επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε γρηγορότερα τις 

αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτόν το λόγο θέλω τα κράτη μέλη να 

εξετάσουν ποιες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής μπορούν να λαμβάνονται όχι πια με 

ομοφωνία, αλλά με ειδική πλειοψηφία. Υπάρχει ήδη σχετική πρόβλεψη στη Συνθήκη, εάν 

συμφωνήσουν σ' αυτό όλα τα κράτη μέλη. Είναι ανάγκη να αποφασίζουμε με ειδική πλειοψηφία 

στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. 

Και θέλω να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες στα ζητήματα της άμυνας. Ένα καινούριο 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας βρίσκεται στα σκαριά. Το ίδιο και μια μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Έως το 2025 είναι ανάγκη να διαθέτουμε μια 

ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Την έχουμε ανάγκη και το ΝΑΤΟ στηρίζει τη 

δημιουργία της. 
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Τέλος, θέλω η Ένωσή μας να επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο σε αυτά που όντως έχουν 

σημασία, αξιοποιώντας το έργο που έχει ήδη υλοποιήσει η παρούσα Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να 

επεμβαίνουμε στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, ρυθμίζοντας την κάθε πτυχή της. 

Θα πρέπει να είμαστε μεγάλοι στα μεγάλα ζητήματα. Δεν θα πρέπει να εισβάλουμε με ένα 

χείμαρρο νέων πρωτοβουλιών ή να επιζητούμε ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες. Θα πρέπει να 

επιστρέψουμε αρμοδιότητες στα κράτη μέλη, όπου αυτό έχει νόημα. 

Γι' αυτό η παρούσα Επιτροπή προσπάθησε να σταθεί μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα και μικρή 

στα μικρά, καθώς έχει προτείνει λιγότερες από 25 νέες πρωτοβουλίες τον χρόνο, ενώ οι 

προηγούμενες Επιτροπές πρότειναν πολύ περισσότερες από 100. 

Για να ολοκληρωθεί το έργο που αρχίσαμε, εντός του μηνός συστήνω Ειδική Ομάδα για την 

Επικουρικότητα και την Αναλογικότητα, που θα εξετάσει σε βάθος και με κριτικό πνεύμα όλους 

τους τομείς πολιτικής, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αναλαμβάνουμε δράση μόνο εκεί όπου 

η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία. Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος, ο φίλος μου Frans Timmermans, ο 

οποίος έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας, θα ηγηθεί αυτής 

της Ειδικής Ομάδας. Η Ομάδα Timmermans, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από βουλευτές 

του παρόντος Κοινοβουλίου, καθώς και από βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων, θα υποβάλει 

έκθεση σχετικά με την πρόοδό της σε ένα χρόνο. 

  

ΜΙΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Κύριε Πρόεδρε, 

Η Ένωσή μας πρέπει να κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός. 

Θα επιθυμούσα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ξεκινήσουν τις εκστρατείες τους για τις 

επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές πολύ νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν. Πάρα πολύ συχνά, οι 

ευρωπαϊκές εκλογές έχουν καταλήξει να είναι συμψηφισμός των εθνικών εκστρατειών και 

τίποτα παραπάνω. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία αξίζει κάτι καλύτερο. 

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων 

και ιδρυμάτων. Δεν θα πρέπει να γεμίζουμε τα ταμεία αντιευρωπαϊκών εξτρεμιστών. Θα πρέπει 
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να δώσουμε στα ευρωπαϊκά κόμματα τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να οργανωθούν 

καλύτερα. 

Υποστηρίζω επίσης την ιδέα των υπερεθνικών καταλόγων υποψηφίων στις ευρωπαϊκές εκλογές– 

αν και γνωρίζω πως κάποιοι από εσάς διαφωνείτε. Θα προσπαθήσω να πείσω τον πρόεδρο της 

κοινοβουλευτικής μου ομάδας να συνταχθεί με τη φιλοδοξία μου αυτή, η οποία θα δώσει στην 

Ευρώπη δημοκρατία και σαφήνεια. 

Πιστεύω επίσης ότι στους επόμενους μήνες θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο τα εθνικά 

κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στις 

εργασίες για το μέλλον της Ευρώπης. Τα τελευταία τρία χρόνια, όπως υποσχεθήκαμε, μέλη της 

Επιτροπής έχουν επισκεφθεί εθνικά κοινοβούλια πάνω από 650 φορές. Έχουν επίσης 

συμμετάσχει σε περισσότερους από 300 διαδραστικούς διαλόγους με πολίτες, σε πάνω από 80 

μικρές και μεγάλες πόλεις σε 27 κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζω την ιδέα του 

προέδρου Macron για τη διοργάνωση δημοκρατικών διασκέψεων στην Ευρώπη το 2018. 

Καθώς η συζήτηση αποκτά δυναμική, προσωπικά θα αφιερώσω ιδιαίτερη προσοχή στην 

Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία το 2018. Φέτος, θα εορτάσουν 

την 100ή επέτειό τους. Εάν επιθυμούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον της ηπείρου μας, πρέπει 

να καταλαβαίνουμε καλά την κοινή μας ιστορία. Η ιστορία αυτή συμπεριλαμβάνει τις τέσσερις 

αυτές χώρες – η Ευρώπη δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς εκείνες. 

Η ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας και ισχυροποίησης της δημοκρατίας επηρεάζει και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα, στέλνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν καινούργιο κώδικα 

δεοντολογίας των Επιτρόπων. Στον νέο κώδικα ξεκαθαρίζεται πρώτα απ' όλα ότι οι Επίτροποι 

μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τις ίδιες 

προϋποθέσεις όπως για κάθε άλλο πολίτη. Στον νέο κώδικα ενισχύονται φυσικά και οι 

απαιτήσεις περί ακεραιότητας των Επιτρόπων, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και 

μετά από αυτήν. 

Εάν επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία, δεν μπορούμε να αναστρέψουμε 

τη μικρή δημοκρατική πρόοδο που επιτελέστηκε με τη δημιουργία του θεσμού των υποψηφίων 

για την προεδρία της Επιτροπής. Θα ήθελα να επαναλάβουμε την εμπειρία μας αυτή. 

Περισσότερη δημοκρατία σημαίνει περισσότερη αποτελεσματικότητα. Η Ευρώπη θα 

λειτουργήσει καλύτερα εάν συγχωνεύσουμε το αξίωμα του προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
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Η πρότασή μου αυτή δεν είναι μομφή για τον καλό μου φίλο Donald, με τον οποίο 

συνεργάστηκα στενά και άψογα από την έναρξη της θητείας μου. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον 

Donald ούτε με εμένα τον ίδιο. 

Είναι πιο εύκολο να κάνουμε την Ευρώπη κατανοητή, αν το πλοίο το κυβερνάει ένας μόνο 

καπετάνιος. 

Απλώς κρίνω ότι η ύπαρξη ενός μόνο προέδρου θα αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική 

φύση της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, τόσο ως ένωσης κρατών όσο και ως ένωσης πολιτών. 

  

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 

 

Αγαπητοί μου συνάδελφοι, 

Το όραμα μιας πιο ενωμένης, πιο ισχυρής και πιο δημοκρατικής Ευρώπης που περιγράφω 

σήμερα συνδυάζει στοιχεία απ' όλα τα σενάρια που σας εξέθεσα τον Μάρτιο. 

Το μέλλον μας όμως δεν μπορεί να παραμείνει απλό σενάριο, σκαρίφημα, μια ακόμη ιδέα. 

Οφείλουμε να προετοιμάσουμε την Ένωση του αύριο, σήμερα. 

Σήμερα έστειλα έναν Χάρτη Πορείας στον πρόεδρο Tajani, στον πρόεδρο Tusk, καθώς και σε 

όσους πρόκειται να ασκήσουν την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου έως τον Μάρτιο του 

2019, στον οποίο περιγράφεται η πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και μπρος. 

Σημαντικό στοιχείο θα είναι τα σχέδια που θα παρουσιάσει η Επιτροπή τον Μάιο του 2018. Και 

εδώ έχουμε να κάνουμε μια επιλογή: είτε προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο αυστηρό πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισμού, είτε 

αυξάνουμε τη δημοσιονομική ικανότητά της, ώστε να μπορέσει να επιτύχει καλύτερα τις 

φιλοδοξίες της. Εγώ υποστηρίζω τη δεύτερη επιλογή. 

Στις 29 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι μια 

πολύ δυσάρεστη και τραγική στιγμή. Θα είναι κάτι που θα μας λυπεί για πάντα. Πρέπει όμως να 

σεβαστούμε τη βούληση του βρετανικού λαού. Θα προχωρήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε, 

γιατί το Brexit δεν είναι και το παν. Το Brexit δεν είναι το μέλλον της Ευρώπης. 

Στις 30 Μαρτίου 2019, θα είμαστε μια Ένωση των 27. Προτείνω να προετοιμαστούμε καλά για 

τη στιγμή εκείνη, τόσο τα 27 κράτη μεταξύ τους, όσο και σε συνδυασμό με τους θεσμούς της 

ΕΕ. 
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Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβουν χώρα λίγες μόνο εβδομάδες αργότερα, 

τον Μάιο του 2019. Οι Ευρωπαίοι έχουν ραντεβού με τη δημοκρατία. Πρέπει να προσέλθουν 

στις κάλπες έχοντας κατανοήσει πλήρως το πώς θα αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα 

χρόνια. 

Για τον λόγο αυτό καλώ τον πρόεδρο Tusk και τη Ρουμανία, τη χώρα η οποία θα ασκεί την 

προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2019, να οργανώσει ειδική Σύνοδο Κορυφής στη Ρουμανία στις 

30 Μαρτίου 2019. Θα ήθελα η Σύνοδος αυτή να λάβει χώρα στην πανέμορφη πόλη Σιμπίου, ή 

Χέρμανσταντ, όπως είναι αλλιώς γνωστή. Θα πρέπει να είναι η στιγμή που θα ενωθούμε για να 

πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική 

Ευρώπη. 

Ελπίζω ότι, όταν οι Ευρωπαίοι ξυπνήσουν στις 30 Μαρτίου 2019, θα αντικρίσουν μια Ένωση 

όπου θα υπερασπιζόμαστε όλες τις αξίες μας. Όπου όλα τα κράτη μέλη θα σέβονται το κράτος 

δικαίου, χωρίς εξαιρέσεις. Όπου η χρήση του ευρώ, η τραπεζική ένωση και ο χώρος Σένγκεν θα 

είναι ο κανόνας για όλους. 

Όπου θα έχουμε θέσει τα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσής μας, ώστε να 

μπορούμε να υπερασπιστούμε το ενιαίο νόμισμά μας στα εύκολα και στα δύσκολα, χωρίς να 

χρειάζεται να προσφύγουμε σε εξωτερική βοήθεια. Όπου η ενιαία αγορά μας θα είναι 

ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους από την Ανατολή και από τη Δύση. 

Όπου καταφέραμε να συμφωνήσουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα κοινωνικών 

προτύπων. Όπου τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί που αποκτώνται. Όπου οι τρομοκράτες δεν θα 

βρίσκουν παραθυράκια να εκμεταλλευτούν. Όπου θα έχουμε συμφωνήσει για μια πραγματική 

Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Όπου ένας μόνο Πρόεδρος θα ηγείται, ενδεχομένως, των 

εργασιών της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχοντας εκλεγεί ύστερα από μια 

δημοκρατική, πανευρωπαϊκή εκλογική εκστρατεία. 

Κύριε πρόεδρε, εάν στις 30 Μαρτίου 2019 οι συμπολίτες μας ξυπνήσουν και αντικρίσουν την 

Ένωση αυτή, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια Ένωση που θα μπορεί να ικανοποιήσει τις 

θεμιτές προσδοκίες τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Η Ευρώπη δεν δημιουργήθηκε για να παραμένει σε αδράνεια. Ποτέ δεν πρέπει να παραμένει σε 

αδράνεια. 

Ο Helmut Kohl και ο Jacques Delors, τους οποίους είχα την τιμή να γνωρίσω προσωπικά, μου 

δίδαξαν ότι η Ευρώπη προχωρά προς τα εμπρός μόνο όταν δείχνει τόλμη. Η ενιαία αγορά, ο 

χώρος Σένγκεν και το ενιαίο νόμισμα: όλες αυτές οι ιδέες θεωρούνταν όνειρα θερινής νυκτός, 

μέχρι που υλοποιήθηκαν. Κι όμως, αυτά τα τρία φιλόδοξα σχέδια αποτελούν μέρος της 

καθημερινής μας πραγματικότητας. 

Ορισμένοι μου λένε ότι τώρα που η Ευρώπη τα πάει καλύτερα, ας μην ταράξουμε τα νερά. 

Τώρα όμως δεν είναι ώρα να δείξουμε επιφυλακτικότητα. 

Έχουμε αρχίσει την επισκευή της ευρωπαϊκής οροφής. Σήμερα όμως, και στο μέλλον, θα πρέπει 

να εξακολουθήσουμε να προσθέτουμε ορόφους στο ευρωπαϊκό μας σπίτι. Υπομονετικά, τον ένα 

όροφο μετά τον άλλο, το ένα βήμα μετά το άλλο, τη μια ιδέα μετά την άλλη. 

Πρέπει τώρα που έχει καλοκαιρία να ολοκληρώσουμε το ευρωπαϊκό μας σπίτι. 

Γιατί όταν φανούν στον ορίζοντα τα επόμενα σύννεφα – και θα φανούν μια μέρα – θα είναι πια 

αργά. 

Ας λύσουμε λοιπόν τους κάβους. 

Ας σαλπάρουμε. 

Κι ας ανοίξουμε τα πανιά μας στους αληγείς ανέμους. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ  ΘΕΟΔΩΡΟ  ΖΑΓΟΡΑΚΗ 

1. Πως αξιολογείτε την πρόταση του προέδρου Γιούνκερ κατά την διάρκεια της ομιλίας του 

ενώπιον της ολομέλειας του ευρωκοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2017 για συγχώνευση των 

θέσεων του προέδρου του ευρωπαϊκού συμβουλίου και του προέδρου της επιτροπής, σε μία 

θέση; 

Οι θεσμοί θα πρέπει να είναι πιο διακριτοί και αντιληπτοί από τους πολίτες σε κάθε κράτος 

μέλος. Υπό αυτή την έννοια και ως μέρος ενός συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου θα είναι 

μια αλλαγή που θα μπορούσε να ενισχύσει πολιτικά το θεσμικό πρόσωπο της ΕΕ.  

2. Ποια είναι η άποψη σας σχετικά με τον θεσμό Spitzenkandidaten ; 

Θεωρώ ότι είναι θεσμός που μπορεί να υποστηρίξει την συμμετοχή των πολιτών στον 

προεκλογικό διάλογο. Τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκό, όσο και στα κράτη μέλη. Ο κόσμος 

ταυτίζεται περισσότερο από πριν με την ευρωπαϊκή ταυτότητα των εκλογών, βλέποντας το 

πρόσωπο στην κάθε ευρωπαϊκή ομάδα. Συνήθως οι ψηφοφόροι των ευρωεκλογών ψήφιζαν με 

βάση την πολιτική κατάσταση στη χώρα τους. Πολύ λογικό. Τώρα υπάρχει ένα σημείο 

αναφοράς στο πρόσωπο του Κορυφαίου Υποψηφίου, ώστε να περάσει το ευρωπαϊκό μήνυμα. 

Ότι εκτός από τους ευρωβουλευτές, μπορούμε με την ψήφο μας να ορίσουμε τον υψηλότερο 

αξιωματούχο στις Βρυξέλλες. Είναι πάντοτε καλύτερα να υπάρχουν ανοιχτές διαδικασίες, στις 

οποίες οι πολίτες έχουν λόγο.  

3. Συμφωνείτε με την πρόταση τόσο του προέδρου Γιούνκερ, όσο και του προέδρου Μακρόν 

για την ύπαρξη υπερεθνικών καταλόγων υποψηφίων; 

Σε έναν βαθμό γίνεται και σήμερα. Κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, το κάθε κόμμα 

έχεις τις δικές του διαδικασίες ώστε να ορίζει τους υποψηφίους του. Εφόσον μπορεί το κάθε 

κόμμα να έχει στα ψηφοδέλτια του πολίτες άλλων χωρών δε νομίζω ότι χρειάζεται κάτι 

παραπάνω σε αυτό. Δεν χρειάζεται να επιβάλουμε μια νέα μορφή. Οι λαοί μας, είναι ευρωπαϊκοί 

λαοί και είναι το σήμα κατατεθέν μας. Υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία στο εκλογικό σώμα 

σήμερα. Ο κάθε υποψήφιος, το κάθε κόμμα οργανώνει εκστρατείες σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό. Σας θυμίζω, ότι το ζήτημα τέθηκε και ως προς το 

Brexit και το μέλλον των βρετανικών εδρών. Θεωρώ πιο σημαντική την μείωση τους αλλά και 
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την πριμοδότηση ορισμένων αδικημένων χωρών, όπως αποφασίστηκε, από την ύπαρξή μιας 

διευρωπαϊκής λίστας όπως επικράτησε να λέγεται. 

 

 

 

 


