


















































































































































































































































































































Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Επιτροπή Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία

1. Ο σκοπός της Επιτροπής Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία (Action 

Committee for European Democracy -  ACED) είναι να συμβάλει στη συζήτηση για 

την πολιτική προοπτική της Ευρώπης, προωθώντας μια νέα συναίνεση για τον τρόπο 

που μπορεί η Ευρώπη να διαφαντεύσει το μέλλον της. Η δομή και το περιεχόμενο της 

συμβολής μας για μια νέα Συνθήκη αποβλέπει στην εξεύρεση της αναγκαίας 

ισορροπίας μεταξύ της προσέγγισης όσων επικύρωσαν τη Συνταγματική Συνθήκη και 

των δυσκολιών που αντιμετώπισε η Συνθήκη σε ορισμένες από τις χώρες μας. Ως 

ενεργοί πολίτες, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και με βάση την πολιτική μας 

εμπειρία, τη συμμετοχή μας στη θεσμική συζήτηση και τη γνώση μας για τα 

ζητήματα που απασχολούν τα κράτη-μέλη είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η ισορροπία 

μπορεί να βρεθεί, χωρίς να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες για τις μεταρρυθμίσεις που η 

Ένωση έχει τόσο ανάγκη προς όφελος των πολιτών της και χωρίς να παραγνωρίζουμε 

τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να προχωρήσει μπροστά για να συνεχίσει 

τη μεγάλη της επιτυχία ως προς τη διασφάλιση της ειρήνης της σταθερότητας και 

της ευημερίας, που ήταν και η επιδίωξή της τα τελευταία 50 χρόνια. Αντιμέτωποι με 

ένα πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον διαρκώς ενισχυόμενης παγκοσμιοποίησης, 

χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερα θεσμικά εργαλεία για να συμμετάσχουμε στην 

διαμόρφωση του κόσμου του 21ου αιώνα. Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 

κρατών-μελών πρέπει να καταστεί πιο ευαίσθητη και συμμετοχική για τα 495 

εκατομμύρια των πολιτών της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους 

και για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους σε μια δημοκρατική Ένωση.

3. Η Συνταγματική Συνθήκη, που επεξεργάσθηκε η Ευρωπαϊκή Συνέλευση, 

αφού άκουσε την Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών και αφού υιοθετήθηκε 

ομοφώνως από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, αποσκοπούσε στη βελτίωση της 

διακυβέρνησης της Ευρώπης. Η αποστολή αυτή μένει να ολοκληρωθεί. Παρά τις 

οπισθοδρομήσεις που οδήγησαν σε μια περίοδο περίσκεψης, δεν μπορεί να αγνοηθεί 

ότι η διαδικασία των επικυρώσεων ουδέποτε σταμάτησε στην πράξη.

4. Κατά την περίοδο περίσκεψης, οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι κυβερνήσεις 

συνέχισαν να εκφράζουν την υποστήριξή τους για ένα ευρύτερο σχέδιο ευρωπαϊκής 

μεταρρύθμισης. Η φάση αυτή υπήρξε χρήσιμη, συνέβαλε δε στην ανάδειξη των



λύσεων για μια δημοκρατική, διαφανή και αποτελεσματική Ένωση, και του κόστους 

που θα έχει τυχόν αποτυχία αυτής της ευκαιρίας μεταρρύθμισης. Περαιτέρω, 

προσέφερε επίσης μια περίοδο για επανεξέταση και επανακαθορισμό των θέσεων, 

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών απόψεων, 

προκειμένου να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια κοινή απάντηση στις κοινές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις παραμένει προβεβλημένη. Τα προβλήματα 

που αναδείχθηκαν στη Δήλωση του Λάεκεν το 2001 και η εντολή να βρεθούν 

απαντήσεις στα θέματα των μεταρρυθμίσεων πρέπει να διευθετηθούν. Αυτό 

εξυπονοεί ότι, αν και η μορφή της Συνταγματικής Συνθήκης δεν θεωρείται κατάλληλη 

από πολλούς, η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που πρότεινε η Συνέλευση παραμένει 

ισχυρή: ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόκτηση 

νομικής προσωπικότητας και η ενίσχυση του ρόλου της ως παγκόσμιου παίκτη, η 

απλοποίηση των θεσμικών εργαλείων της, η βελτίωση της διαφάνειας, της 

αποτελεσματικότητας και της δημοκρατίας, και η ενεργότερη συμμετοχή των εθνικών 

κοινοβουλίων.

6. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21/22 Ιουνίου θα έπρεπε να 

υιοθετήσει μια καθαρή και αυστηρή εντολή που θα επιτρέψει σε μια Διακυβερνητική 

Διάσκεψη να ολοκληρωθεί επιτυχώς πριν από το τέλος του 2007, με προοπτική να 

επικυρωθεί η νέα Συνθήκη σε όλα τα κράτη-μέλη πριν από τις εκλογές για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2009. Η Επιτροπή Δράσης για την Ευρωπαϊκή 

Δημοκρατία ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις εθνικές διαδικασίες 

επικύρωσης, προκειμένου να καταστήσουν εφικτή την ολοκλήρωσή της σε εύθετο 

χρόνο και να ξαναζωντανέψουν μια πραγματικά πανευρωπαϊκή συζήτηση. Κάθε 

κυβέρνηση θα επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο έκφρασης της θέλησης των πολιτών 

της.

7. Η νέα Συνθήκη πρέπει να είναι συνοπτική, προσιτή και ευανάγνωστη. Η 

συμβολή μας προσπαθεί να δείξει ότι αυτό είναι εφικτό. Τούτο επιτυγχάνεται αφενός 

με μια μικρή Συνθήκη με τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αφετέρου με ένα πρώτο 

πρόσθετο πρωτόκολλο με τις τροποποιήσεις για τις εφαρμοστέες πολιτικές. Αυτά τα 

κείμενα θα πρέπει να επικυρωθούν ως ένα συνολικό πακέτο.

8. Ενόσω η Συνταγματική Συνθήκη τελούσε υπό διαπραγμάτευση, ο κόσμος 

συνέχιζε να αλλάζει. Πέντε χρόνια πέρασαν από τότε και νέες προκλήσεις που δεν 

υπήρχαν ήλθαν στο προσκήνιο, ενώ άλλα συναφή θέματα θα προκύψουν στα 

επόμενα χρόνια. Η νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη θα μπορούσε να προσφέρει μια



ευκαιρία για να εκτιμηθεί κατά πόσο η Ένωση διαθέτει τα θεσμικά εργαλεία για να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιες νέες προκλήσεις, όπως οι κλιματικές αλλαγές 

και η ενεργειακή πολιτική.

9. Η Επιτροπή Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία επιχειρεί να συμβάλει 

με την ενίσχυση των κυβερνήσεων των κρατών-μελών, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δύσκολη διαδικασία των προσεχών 

μηνών. Η Επιτροπή γνωρίζει καλά ότι οι πολίτες μας επιθυμούν μια πιο 

αποτελεσματική Ένωση. Αλλά οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν αποτελούν 

υποκατάστατο των καλύτερων αποτελεσμάτων. Αντιθέτως, παρέχουν το θεμέλιο από 

το οποίο εξαρτώνται και στο οποίο πρέπει να οικοδομηθούν καλύτερες πολιτικές.

10. Πρέπει να μάθουμε από τα διδάγματα της περιόδου περίσκεψης: η 

καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, η πλήρης ενημέρωσή τους για τις 

πρωτοβουλίες και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενεργοποίησή τους σε 

ένα πραγματικό και διαρκή διάλογο πρέπει να αποτελέσουν τη βασική μας αποστολή.

Στην Επιτροπή Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία προεδρεύει o G. Amato, τ. 

Πρωθυπουργός και νυν Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, και συμμετέχει, μεταξύ 

άλλων, ο Κ. Σημίτης, τ. Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Τη Διακήρυξη της Επιτροπής Δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία απέδωσε στα 

ελληνικά ο Γ. Τασόπουλος, αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.


