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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 11 Δεκεμβρίου 1991, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των Δώδεκα ενέκριναν 
τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία και υπεγράφη επίσημα στο Maastricht, 
στις 7 Φεβρουάριου 1992. Η Συνθήκη του Maastricht, που είναι αποτέλεσμα πολυετούς 
εργασίας, θα δώσει στους Δώδεκα τη δυνατότητα να προχωρήσουν προς την Πολιτική 
Ενωση και προς την Οικονομική και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ).

Ο στόχος της ΟΝΕ είχε τεθεί ήδη από τον Ιούνιο του 1988, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Ανοβέρου. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκτιμώντας ότι η πορεία προς την 
ενιαία αγορά είχε ήδη γίνει αμετάκλητη, εξέφρασαν τότε την επιθυμία της συνέχειας 
της πορείας αυτής και των θετικών επιπτώσεών της, προς την κατεύθυνση της δημιουρ
γίας της ΟΝΕ.

Μετά τις εντυπωσιακές και ραγδαίες εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, οι Δώδεκα 
αποφάσισαν να προχωρήσουν περισσότερο και προς την κατεύθυνση της Πολιτικής 
Ενωσης. Το αποτέλεσμα ήταν να τεθούν με τη Συνθήκη του Maastricht οι πρώτες βάσεις 
μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας, να ενισχυθεί η δημοκρατική 
νομιμότητα της Κοινότητας και να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές της και σε νέους το
μείς, όπως η παιδεία, ο πολιτισμός, κλπ, πάντοτε στα πλαίσια του σεβασμού της αρχής 
της επικουρικότητας. Σημαντικό βήμα αποτελεί επίσης και η καθιέρωση της ιθαγένειας 
της Ενωσης, που θα υπάρχει παράλληλα με την εθνική ιθαγένεια των πολιτών των 
κρατών μελών.

Μετά την επίσημη υπογραφή της Συνθήκης, τον λόγο έχουν τώρα οι πολίτες και οι 
εκπρόσωποί τους. Πράγματι, η Συνθήκη θα αρχίσει να ισχύει μόνον αφού επικυρωθεί 
από τα Κοινοβούλια των κρατών μελών ή κατά τα προβλεπόμενα από κάθε Σύνταγμα.

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια επιτυχή εργασία του Γραφείου της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Γαλλία. Στόχος του είναι να παρουσιάσει τη Συνθήκη 
του Maastricht σε μια εύχρηστη μορφή. Το Γ ραφείο της Επιτροπής στην Ελλάδα, θεώ
ρησε σκόπιμο να επεξεργασθεί την ελληνική εκδοχή του κειμένου και να το θέσει στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων, από όλους τους κύκλους της ελληνικής δημόσιας ζωής.

Το Γ ραφείο στην Ελλάδα, ελπίζει ότι με την έκδοση αυτή συμβάλλει επίσης στην καλύ
τερη ενημέρωση των πολιτών.

Υ.Γ. Τη στιγμή που τα δοκίμια βρίσκονταν στο τυπογραφείο, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της 2 
Ιουνίου στη Δανία, ως προς της επικύρωση της Συνθήκης του Maastricht από τη χώρα αυτή. Μετά απ’ αυτό, αλλά και την 
απόφαση των υπολοίπων 11 κρατών μελών να προχωρήσουν, η ανάγκη ουσιαστικής πληροφόρησης του Ευρωπαίου 
πολίτη για τη Συνθήκη γίνεται ακόμη πιό επιτακτική, και κατά συνέπεια -όπως πιστεύουμε- η χρησιμότητα της παρούσας 
έκδοσης ακόμη μεγαλύτερη.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θεωρούμενη ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Μάαστριχτ, η κοινή (και όχι ενιαία) εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας 
πραγματοποιεί με τη νέα Συνθήκη τα πρώτα της βήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόδρομος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφα
λείας είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ). Οι πρώτες συζητήσεις για την ΕΠΣ 
είχαν γίνει ήδη στη δεκαετία του 1950, για να υλοποιηθεί όμως μόνο τον Οκτώβριο του 
1970, ως μια διαδικασία αμοιβαίας πληροφόρησης και τακτικών διαβουλεύσεων με 
σκοπό την εναρμόνιση των θέσεων των κρατών μελών στα διεθνή θέματα. Επρεπε όμως 
να περιμένουμε μέχρι τον Ιούλιο του 1987, όταν ετέθη σε εφαρμογή η Ενιαία Ευρωπαϊ
κή Πράξη (ΕΕΠ), για να περιληφθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασίας στη Συνθήκη 
(άρθρο 30 της ΕΕΠ), παραμένοντας όμως πάντοτε εκτός του συνήθους “κοινοτικού 
πλαισίου” ως προς τη δομή της και τις διαδικασίες της.

Σήμερα, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, οι Δώδεκα δεσμεύονται για πρώτη φορά στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Η νέα Συνθήκη τονίζει τη 
δέσμευση αυτή δηλώνοντας από την αρχή της, στις κοινές διατάξεις της (άρθρο Β), ότι 
“η Ενωση θέτει ως στόχο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως με 
την εφαρμογή μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συμπεριλαμβα- 
νομένης της εν καιρώ διαμόρφωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία μπορεί, σε 
δεδομένη στιγμή, να οδηγήσει σε κοινή άμυνα". Στο άρθρο Γ των κοινών διατάξεων 
προβλέπεται επίσης ότι η Ενωση μεριμνά για τη συνοχή του συνόλου της εξωτερικής 
της δράσης στα πλαίσια των πολιτικών της στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων, της 
ασφαλείας, της οικονομίας και της ανάπτυξης, ενώ ανατίθεται στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή η ευθύνη εξασφάλισης της συνοχής αυτής αλλά και της υλοποίησης των εν 
λόγω πολιτικών.

Οι δώδεκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έδειξαν στο Μάαστριχτ ότι θέλουν να 
δώσουν στην Κοινότητα τη δική της πολιτική ταυτότητα. Η απόφαση αυτή αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία τη στιγμή που τα φαινόμενα αποσύνθεσης κρατών και οι κίνδυνοι 
συγκρούσεων πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα.
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Στόχοι της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΓΊΑ)

Το άρθρο 1.1 του τίτλου V της Συνθήκης του Μάαστριχτ για την ΚΕΠΠΑ προσδιορίζει 
ότι “η Ενωση και τα κράτη μέλη της καθορίζουν και εφαρμόζουν μια κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας... η οποία καλύπτει όλους τους τομείς της εξωτερικής 
πολιτικής και ποΜτικής ασφαλείας". Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι στόχοι της κοινής 
αυτής πολιτικής, που είναι:

- η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων και της
ανεξαρτησίας της Ενωσης,

- η ενίσχυση της ασφαλείας της Ενωσης και των κρατών μελών της υπό όλες 
τις μορφές της,

- η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας σύμφωνα 
με τις αρχές του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και 
σύμφωνα με τις αρχές της τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του 
Χάρτη των Παρισίων,

- η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,

- η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς
και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών.

Η Ενωση επιδιώκει τους στόχους αυτούς με δύο τρόπους: αφ’ενός με την καθιέρωση 
συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την άσκηση της πολιτικής 
τους, υιοθετώντας, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, κοινές θέσεις, και αφ’ετέρου με τη 
σταδιακή εφαρμογή κοινών δράσεων στους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη έχουν 
σημαντικά κοινά συμφέροντα.

Πεδίο εφαρμογής

•  Στο πλαίσιο της συστηματικής συνεργασίας τους τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνο
νται και συνεννοούνται για κάθε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 
που παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον. Το Συμβούλιο υιοθετεί, όποτε το κρίνει αναγκαίο, 
κοινές θέσεις που δεσμεύουν τα κράτη μέλη τόσο κατά την άσκηση της εθνικής τους 
πολιτικής όσο και για τη στάση τους στους διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις.

•  Το εντελώς νέο στοιχείο της Συνθήκης του Μάαστριχτ ως προς την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας, έγκειται στο ότι για πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή 
της η έννοια της κοινής δράσης, η οποία συμπληρώνει και είναι περισσότερο δεσμευτι
κή από τη συστηματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

- 10-



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη καταρτίσει έναν πρώτο κατάλογο των θεμάτων τα 
οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κοινής δράσης. Τα θέματα αυτά είναι τα
εξής:

- οι εργασίες της ΔΑΣΕ (Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη),

- η πολιτική αφοπλισμού και ελέγχου των εξοπλισμών στην Ευρώπη,

- τα θέματα που έχουν σχέση με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων,

- οι οικονομικές πλευρές της ασφαλείας, και ιδίως ο έλεγχος της μεταφοράς
στρατιωτικής τεχνολογίας προς τρίτες χώρες και ο συστηματικός έλεγχος 
των εξαγωγών όπλων.

Με εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα πρέ
πει να προετοιμάσει και να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβώνας, τον 
Ιούνιο του 1992, έκθεση για τις προοπτικές εξέλιξης της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
και της πολιτικής ασφαλείας, για να προσδιοριστούν οι τομείς που προσφέρονται για 
κοινή δράση, απέναντι σε ορισμένες χώρες ή ομάδες χωρών.

Υλοποίηση της κοινής δράσης

Οι διατάξεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας αποτελούν έναν από 
τους τρεις πυλώνες της Συνθήκης για την Ενωση. Οι άλλοι δύο είναι ο κοινοτικός 
πυλώνας (Συνθήκη ΕΟΚ) και ο πυλώνας των εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύ
νης. Η ιδιομορφία των διατάξεων για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
άμυνας έγκειται στο ότι αν και αξιοποιούν τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, δηλαδή 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο των Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν 
υπακούουν εντελώς στις συνηθισμένες κοινοτικές διαδικασίες.

Η Συνθήκη για την ευρωπαϊκή Ενωση αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ευθύνη 
για τον καθορισμό των γενικών προσανατολισμών της ΚΕΠΠΑ. Με βάση τους προσανα
τολισμούς αυτούς, το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών αποφασίζει ομόφωνα για 
τα θέματα που μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο κοινής δράσης, της οποίας 
καθορίζει και την ακριβή έκταση, τους γενικούς και ειδικούς στόχους που θέτει η Ενωση 
πραγματοποιώντας τη δράση αυτή, καθώς και τα μέσα, διαδικασίες, όρους και, εάν 
αυτό είναι απαραίτητο, τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης.

Η κοινή δράση δεσμεύει τα κράτη μέλη ως προς τις θέσεις που λαμβάνουν και ως προς 
την πρακτική που ακολουθούν.

Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ορίζει επίσης τα θέματα ως προς τα οποία οι 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Πάντως, τα κράτη μέλη θα
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αποφεύγουν στο μέτρο του δυνατού, για τις αποφάσεις που απαιτούν ομοφωνία, να 
παρεμποδίσουν την επίτευξη της ομοφωνίας αυτής από τη στιγμή που υπάρχει ειδική 
πλειοψηφία υπέρ της λήψης της απόφασης.

Στην πράξη, η προαναφερθείσα ειδική πλειοψηφία είναι η ενισχυμένη ειδική πλειοψη
φία, που απαιτεί να συγκεντρωθούν 54 τουλάχιστον ευνοϊκές ψήφοι οκτώ τουλάχιστον 
κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 148, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι η κατανομή των ψή
φων στα κράτη μέλη είναι σήμερα η εξής:

Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, που οφείλεται σε μεταβολή της κατάστασης, και 
ελλείψει αποφάσεως του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν επειγόντως τα 
μέτρα που επιβάλλονται, στα πλαίσια των γενικών στόχων της κοινής δράσης, ενημερώ
νοντας ταυτόχρονα το Συμβούλιο.

Ο ρόλος της Προεδρίας είναι σημαντικός. Η Προεδρία εκπροσωπεί την Ενωση και έχει 
την ευθύνη εφαρμογής των κοινών δράσεων. Εκφράζει κατ’αρχήν τη θέση της Ενωσης 
στους διεθνείς οργανισμούς. Ζητά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 
κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας και μεριμνά, από κοινού με την Επιτροπή, για την τακτική ενημέρωσή του ως 
προς τις σχετικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή “συμπράττει πλήρως στις εργασίες του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτι
κής και πολιτικής ασφαλείας". Μπορεί, όπως κάθε κράτος μέλος, να θέσει υπ’όψη του 
Συμβουλίου οποιοδήποτε θέμα στον τομέα αυτόν, καθώς και να υποβάλλει προτάσεις 
στο Συμβούλιο. Αποκτά κατά συνέπεια δικαίωμα πρωτοβουλίας, από κοινού βέβαια με 
τα κράτη μέλη, το οποίο δεν διέθετε στο παρελθόν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Συνεργασίας.

•  Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο
•  Ισπανία
•  Βέλγιο, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία
•  Δανία, Ιρλανδία

•  Λουξεμβούργο

10 ψήφοι 
8 ψήφοι 
5 ψήφοι 
3 ψήφοι 

2 ψήφοι

Σύνολο 76 ψήφοι
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΠΣ)
Στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία συμμετέχουν τα δώδεκα κράτη 
μέλη της Κοινότητας και η Επιτροπή. Σκοπός της είναι ο απλός 
συντονισμός των θέσεων των κρατών μελών. Δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό 
όργανο ειδικά για την πολιτική συνεργασία. Τα ζητήματα που υπάγονται 
στην ΕΠΣ εξετάζονται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 
Δώδεκα και τον πρόεδρο της Επιτροπής, κατά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
που συνέρχονται τουλάχιστον δύο φορές τον )^ρόνο.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Δώδεκα και ενα μέλος της Επιτροπής 
έχουν τουλάχιστον έξι συναντήσεις τον χρόνο, από τις οποίες οι δύο είναι 
άτυπες. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, μπορεί να συγκληθεί 
υπουργική σύνοδος μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες.
Μια “πολιτική επιτροπή” στην οποία συμμετέχουν οι διευθυντές  
πολιτικών υποθέσεων των Υπουργείων Εξωτερικών των Δώδεκα, 
εξασφαλίζει την παρακολούθηση και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων 
της ΕΠΣ και προετοιμάζει τις συναντήσεις των Υπουργών. Η πολιτική 
επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και εάν είναι 
απαραίτητο συχνότερα, βρίσκεται όμως σε συνεχή επαφή με τη βοήθεια 
προηγμένου συστήματος τηλεπικοινωνιών, που καλείται ΟΟΡΕΙΙΝΕΤ.
Η πολιτική επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από δεκαπέντε ομάδες 
εργασίας, αποτελουμενες από ειδικούς, κάθε μια από τις οποίες είναι 
επιφορτισμένη με τη μελέτη ενός θέματος.
Την προεδρία των εργασιών της ΕΠΣ ασκεί το κράτος που έχει και την 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μια γραμματεία με έδρα τις 
Βρυξέλλες, υποβοηθεί την προεδρία για την εκτέλεση όλων των 
διοικητικών καθηκόντων της.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο για όλα τα θέματα που 
εξετάζονται στα πλαίσια της ΕΠΣ, η οποία μπορεί να λάβει υπόψη και τις 
προτάσεις του.

Η πορεία προς μια άμυνα με ευρωπαϊκή ταυτότητα 
και ο ρόλος της ΔΕΕ

“Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας περιλαμβάνει το σύνολο 
των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εν καιρώ διαμόρφωσης μιας κοινής αμυντικής 
πολιτικής, η οποία μπορεί σε δεδομένη στιγμή, να οδηγήσει σε κοινή άμυνα". 
(Τίτλος V, άρθρο 1.4 της Συνθήκης του Μάαστριχτ)

Στο Μάαστριχτ λοιπόν, αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενσωμάτωσης και μιας αμυντικής συνι
στώσας στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Εφ’όσον συμβεί αυτό, η 
Ενωση θα μπορέσει να επιβεβαιώσει τη διεθνή ταυτότητά της, σεβόμενη παράλληλα τις 
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι χώρες μέλη της στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμ- 
μαχίας.

Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος και της σημασίας του ως προς την 
κυριαρχία των κρατών, οι αποφάσεις της Ενωσης που θα έχουν επιπτώσεις και στον 
τομέα της άμυνας θα υπόκεινται στον κανόνα της ομοφωνίας.

- 13-



Η Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση (ΔΕΕ) καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 
ολοκλήρωσης της Ευρώπης όσον αφορά την άμυνα.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει πράγματι ότι η ΔΕΕ “αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης" και πρέπει να “εκπονεί και να εφαρμόζει 
τις αποφάσεις και τις δράσεις της Ενωσης που έχουν επιπτώσεις στον τομέα της άμυ
νας"

Οι Δώδεκα συμφώνησαν επίσης να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, το αργότερο μέχρι 
το τέλος του 1992, ώστε οι τρεις χώρες μέλη της Κοινότητας που δεν είναι μέλη της 
ΔΕΕ (Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία) να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτήν, εφ’όσον το 
επιθυμούν.

Στο Μάαστριχτ, τα εννέα κράτη μέλη της Κοινότητας που είναι και μέλη της Δυτικοευ
ρωπαϊκής Ενωσης ενέκριναν δήλωση που μεταξύ άλλων αναφέρει:

“Τα κράτη μέλη της ΔΕΕ συμφωνούν ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθεί μια 
αυθεντική ευρωπαϊκή ταυτότητα όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, και 
να αναλάβει η Ευρώπη μεγαλύτερες ευθύνες για τα αμυντικά θέματα. Η 
ταυτότητα αυτή θα αναπτυχθεί προοδευτικά μέσω μιας βαθμιαίας 
διαδικασίας που θα περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια. Η ΔΕΕ θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα ενισχύει 
τη συμβολή της στην αλληλεγγύη στα πλαίσια της Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα 
κράτη μέλη της ΔΕΕ συμφωνούν να ενισχύσουν τον ρόλο της ΔΕΕ, ενόψει μιας 
εν καιρώ προοπτικής για μια κοινή αμυντική πολιτική στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει εν καιρώ σε κοινή άμυνα 
συμβατή με εκείνη της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Η ΔΕΕ θα αναπτυχθεί ως αμυντική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε 
μέσο για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού σκέλους της Ατλαντικής Συμμαχίας. 
Γία τον σκοπό αυτόν θα καταρτίσει κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και θα 
μεριμνά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή της με περαιτέρω ανάπτυξη του 
ιδιαίτερου επιχειρησιακού της ρόλου".

Η δήλωση αναφέρεται επίσης στη φύση των σχέσεων μεταξύ της ΔΕΕ και της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης καθώς επίσης και στις σχέσεις μεταξύ της ΔΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Σχέσεις της ΔΕΕ με την Ευρωπαϊκή Ενωση

Η δήλωση αναφέρει ότι “στόχος είναι να αναπτυχθεί σταδιακά η ΔΕΕ σε αμυντική συνι
στώσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για τον σκοπό αυτόν η ΔΕΕ προτίθεται, μετά από αίτημα 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να διατυπώνει και να εκτελεί τις αποφάσεις και τις δράσεις της 
Ενωσης που έχουν σχέση με την άμυνα".

Εν αναμονή της οριστικής ενσωμάτωσης της ΔΕΕ στην Ενωση -ενσωμάτωση που θα 
μπορούσε να γίνει το 1998, όταν λήξει η ισχύς της Συνθήκης των Βρυξελλών- θα
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ληφθούν πολλά μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής ένωσης 
και της ΔΕΕ:

- κατάλληλος συντονισμός των ημερομηνιών και τόπων διεξαγωγής των 
συνεδριάσεων καθώς και εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας,

- καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ, αφ’ενός του Συμβουλίου και της
Γενικής Γραμματείας της ΔΕΕ και αφ’ετέρου, του Συμβουλίου της Ενωσης 
και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

- εξέταση της εναρμόνισης της σειράς και της διάρκειας των αντίστοιχων
προεδριών,

-θέσπιση των κατάλληλων λεπτομερών διατάξεων, ώστε η Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας να ενημερώνεται τακτικά και ενδεχομένως, να 
ζητείται η γνώμη της σχετικά με τις δραστηριότητες της ΔΕΕ, σύμφωνα με 
τον ρόλο της Επιτροπής στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση,

-ενθάρρυνση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ της κοινοβουλευτικής 
συνέλευσης της ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σχέσεις της ΔΕΕ με την Ατλαντική Συμμαχία

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει ότι “στόχος είναι να αναπτυχθεί η ΔΕΕ ως μέσο για 
την ενίσχυση του ευρωπαϊκού σκέλους της Ατλαντικής Συμμαχίας” .

Για τον σκοπό αυτόν τα κράτη μέλη της ΔΕΕ δεσμεύονται να εντείνουν τον συντονισμό 
τους σε θέματα της Ατλαντικής Συμμαχίας που παρουσιάζουν σημαντικό κοινό ενδιαφέ
ρον.

Η ενίσχυση της ΔΕΕ ως αμυντικής συνιστώσας της Ενωσης θα γίνεται με παράλληλη 
τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας, 
η οποία παραμένει “το κύριο forum διαβουλεύσεων μεταξύ των μελών της και το πλαίσιο 
εντός του οποίου συμφωνούν σε θέματα πολιτικής που αφορούν τις υποχρεώσεις ασφα
λείας και άμυνας των συμμάχων δυνάμει του Συμφώνου του Βορείου Ατλαντικού".

Ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου της ΔΕΕ

Ο επιχειρησιακός ρόλος της ΔΕΕ θα ενισχυθεί σταδιακά με την εξέταση και τον καθορι
σμό κατάλληλων αποστολών, δομών και μέσων που καλύπτουν ιδιαίτερα:

- την ομάδα σχεδιασμού της ΔΕΕ,

- τη στενότερη στρατιωτική συνεργασία, συμπληρωματική προς τη συμμαχία,
ιδίως στους τομείς της διοικητικής μέριμνας, των μεταφορών, της
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εκπαίδευσης και της στρατηγικής επαγρύπνησης,

- συνεδριάσεις των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων της ΔΕΕ,

- στρατιωτικές μονάδες υπόλογες στη ΔΕΕ.

Θα εξεταστούν και άλλες προτάσεις, που αναφέρονται ιδίως:

- στην αυξημένη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών με σκοπό τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού εξοπλισμών,

- στην μετεξέλιξη του Ιδρύματος της ΔΕΕ σε Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφαλείας
και Αμυνας.

Η δημιουργία μιας άμυνας με ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι διαδικασία σταδιακή και εξελι
κτική. Ετσι, η Συνθήκη ορίζει νέο ραντεβού των κρατών μελών για το 1996, όταν οι 
διατάξεις της που αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα θα μπορούν να επανεξετα
στούν με βάση την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί και την εμπειρία που θα έχει αποκτη
θεί μέχρι τότε.
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ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου)

* Σύμφωνο για τη συλλογική άμυνα των συμβαλλόμενων μερών, που υπεγράφη στις 5 
Απριλίου 1949 στην Ουάσιγκτον.

* Μέλη: -όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας, εκτός από την Ιρλανδία
- οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς 

- η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία 
Η Γαλλία δεν συμμετέχει στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ από το 1966.

* Το ΝΑΤΟ έχει δύο σκέλη, το πολιτικό και το στρατιωτικό. Το ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ 
είναι το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, και για τα στρατιωτικά 
ζητήματα είναι η Επιτροπή αμυντικού σχεδιασμού, στην οποία συμμετέχουν μόνο τα 
κράτη που είναι μέλη του στρατιωτικού σκέλους της Συμμαχίας.

* Το 1968 δημιουργήθηκε η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΝΑΤΟ, η οποία περιλαμβάνει την 
πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών μελών της Συμμαχίας.

__________________ΔΕΕ (Δυτικο-Ευρωπαϊκή Ενωση)__________________

* Πολιτικοστρατιωτική συμμαχία που ιδρύθηκε στις 15 Μαρτίου 1948, με τη Συνθήκη των 
Βρυξελλών, από τη Γαλλία, την Αγγλία και τις χώρες της BENELUX. Διευρύνθηκε με τη 
Γερμανία και την Ιταλία στις 6 Μαΐου 1955.

* Μέλη: Σήμερα, μέλη της ΔΕΕ είναι τα εννέα από τα δώδεκα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (δηλ. Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, 
Λουξεμβούργο, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και Πορτογαλία) Τα κράτη 
μέλη της ΔΕΕ συνδέονται με ρήτρα αυτόματης στρατιωτικής υποστήριξης μεταξύ τους 
σε περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη υποστεί επίθεση.

* Η ΔΕΕ βρίσκονταν σε κατάσταση νάρκης επί 30 χρόνια, αναζωογονήθηκε δε από τους 
Ευρωπαίους μόνο το 1984. Η επαναδραστηριοποίηση αυτή εκδηλώθηκε στην πράξη το 
1987 με την έγκριση κοινής πλατφόρμας που επαναπροσδιόρισε τους στόχους της 
Ενωσης, καθώς επίσης και με την πρώτη πρακτική εμπειρία συνεργασίας, κατά τον 
συντονισμό των ναυτικών δυνάμεων των κρατών μελών στις εργασίες αφαίρεσης των 
ναρκών από τη θάλασσα του Κόλπου, το 1988, μετά το τέλος της σύγκρουσης Ιράκ-Ιράν. 
Στη διάρκεια της κρίσης του Κόλπου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΔΕΕ, έθεσαν σε 
εφαρμογή τον συντονισμό των δυνάμεών τους. Παρ’όλα αυτά, η ιδέα κοινής διοίκησης 
των δυνάμεων της ΔΕΕ απεκλείσθη ευθύς εξ’αρχής από την Αγγλία και τη Γ αλλία.

* Τα όργανα της ΔΕΕ είναι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση με έδρα το Παρίσι, η Γραμμστεία με 
έδρα το Λονδίνο και το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι Υπουργοί Αμυνας και Εξωτερικών 
των χωρών μελών. Η έδρα του Συμβουλίου θα μεταφερθεί σπς Βρυξέλλες, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ. Το 1990 δημιουργήθηκε το Ιδρυμα Ασφαλείας της ΔΕΕ.

ΔΑΣΕ (Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη)

* Ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου του 1973 στο Ελσίνκι και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της 
τελικής Πράξης του Ελσίνκι, την 1η Αυγούστου 1975, από τις 35 χώρες που συμμετείχαν 
αρχικά (δηλαδή όλα τα κράτη της Ευρώπης εκτός της Αλβανίας, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς).

* Μέλη: 48 χώρες: όλα τα κράτη της Ευρώπης, τα μέλη της νέας Κοινοπολιτείας 
Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), που προέκυψε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης, οι 
ΗΠΑ και ο Καναδάς.

* Το τελικό ανακοινωθέν της Διάσκεψης αναφέρει τις αρχές τις οποίες τα συμβαλλόμενα 
μέρη δεσμεύονται να τηρήσουν στο θέμα της ασφαλείας, της οικονομικής συνεργασίας 
και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

* Το 1989 η ΔΑΣΕ προσδιόρισε το πλαίσιο μιας νέας συμβατικής διαπραγμάτευσης, που 
έχει τίτλο Διάσκεψη για τις Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη.
Μετά την έγκριση του Χάρτη του Παρισιού (Νοέμβριος 1990), η ΔΑΣΕ περιλαμβάνει πια 
και νέες θεσμικές δεσμεύσεις και προσφέρει το συμβατικό πλαίσιο για διαβουλεύσεις και 
συνεργασία μεταξύ των μελών της.
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Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

“Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ενωσης”

Η νέα Συνθήκη προβλέπει τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η 
οποία αρθρώνεται γύρω από ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πολίτη, 
που προχωρούν πολύ πέρα από την απλή ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων τα 
οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δεν τίθεται βέβαια θέμα κατάργησης της εθνικότητας των πολιτών της Κοινότητας. Θα 
παραμείνουμε Ελληνες, Γάλλοι, Ιταλοί κλπ, ενώ ταυτόχρονα θα είμαστε και πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι συνυφασμένη με όλα τα ειδικά δικαιώματα του ευρωπαίου 
πολίτη που προκύπτουν από το γεγονός της συμμετοχής της χώρας του στην Κοινότη
τα, δικαιώματα που προστίθενται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από την ιδιότητα του υπηκόου ενός κράτους μέλους.

Νέα πολιτικά δικαιώματα για κάθε πολίτη της Ενωσης

- Κάθε πολίτης της Ενωσης που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπή
κοος, έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και στις ευρωπαϊκές 
εκλογές στο κράτος μέλος της κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους 
του εν λόγω κράτους.

- Το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες υλοποίησης του δικαιώ
ματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1994, με 
ομοφωνία και μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Οι λεπτομερέστερες αυτές διατάξεις μπορούν να προβλέπουν και παρεκ
κλίσεις, όταν αυτό δικαιολογείται από τα ειδικά προβλήματα που υπάρχουν σε κάποιο 
κράτος μέλος. Οσον αφορά τώρα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρω
παϊκές εκλογές, οι λεπτομερέστερες διατάξεις υλοποίησής του θα πρέπει να θεσπι
στούν με την ίδια διαδικασία, με προθεσμία όμως την 31η Δεκεμβρίου 1993. Υπενθυμί
ζουμε ότι οι επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 
γίνουν στο πρώτο εξάμηνο του 1994. Τα νέα αυτά δικαιώματα τα οποία στο εξής θα
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ισχύουν και για τις δώδεκα χώρες της Κοινότητας, εφαρμόζονταν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη, για παράδειγμα στις δημοτικές εκλογές της Ολλανδίας ή στις ευρωεκλογές 
στην περίπτωση της Ιταλίας.

- Κάθε πολίτης της Ενωσης απολαμβάνει στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν 
αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος, της διπλωματικής και 
προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και 
για τους υπηκόους του κράτους αυτού.

- Για να προασπίσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η νέα Συνθήκη, οι πολίτες της 
Ενωσης έχουν το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ μπορούν επί
σης να απευθύνονται στον διαμεσολαβητή, που θεσμοθετείται από τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, στην περίπτωση που οι καταγγελίες αφορούν κακή διοίκηση στο πλαίσιο 
της δράσης των κοινοτικών οργάνων ή οργανισμών.

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή 
στην επικράτεια της Κοινότητας

Τα κράτη μέλη της Κοινότητας, όταν υπέγραφαν το 1986 την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, 
είχαν δεσμευτεί να πραγματοποιήσουν μέχρι την 1η Ιανουάριου 1993 έναν ενιαίο χώρο, 
στο εσωτερικό του οποίου είναι εξασφαλισμένη η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ αναγνωρίζει πλέον ως θεμελιώδες δικαίωμα την ελευθερία 
κυκλοφορίας και διαμονής για όλους τους υπηκόους της Κοινότητας, ανεξάρτητα από 
το αν ασκούν οικονομική δραστηριότητα ή όχι, δικαίωμα που διατυπώνεται ως εξής:

"Κάθε πολίτης της Ενωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την 
εφαρμογή της” .

(Τίτλος II, Αρθρο 8Α της Συνθήκης του Μάαστριχτ)

Η ιθαγένεια της Ενωσης είναι μια έννοια που έχει εξ’ορισμού τη δική της δυναμική, και 
θα εξελίσσεται παράλληλα με την πρόοδο της Πολιτικής Ενωσης.
Η Συνθήκη προβλέπει ότι το Συμβούλιο θα μπορεί με ομοφωνία να θεσπίσει διατάξεις 
που θα συμπληρώνουν τα δικαιώματα που προαναφέρθηκαν.
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ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η νέα Συνθήκη διευρύνει τις αρμοδιότητες της Κοινότητας σε ορισμένους τομείς, με 
την προοπτική της μεγάλης εσωτερικής αγοράς και στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυ
ξης των κοινών πολιτικών, πάντοτε τηρουμένης της βασικής αρχής για τη θεσμική 
ισορροπία της Ενωσης, δηλαδή της αρχής της επικουρικότητας.

Η νέα Συνθήκη συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις για τις αρμοδιότητες της 
Κοινότητας στους ακόλουθους τομείς:

- κοινωνικός τομέας

- οικονομική και κοινωνική συνοχή

- έρευνα και ανάπτυξη

- περιβάλλον

Επιπλέον η νέα συνθήκη αναφέρεται για πρώτη φορά, στη δράση της Κοινότητας και 
στους εξής νέους τομείς:

- βιομηχανία

- μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα

- προστασία των καταναλωτών

- εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

- υγεία

- πολιτισμός

Επέκταση του πεδίου δράσης της Κοινότητας σε τομείς που 
ήδη αναφέρονταν στις Συνθήκες

Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής

Η Ενιαία Πράξη είχε ήδη θέσει τον στόχο της συνοχής της Κοινότητας, έτσι ώστε κάθε
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μέρος να μπορεί να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του σ’ αυτήν. Η αρχή της συνοχής 
τονίζεται ακόμη περισσότερο από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία προβλέπει ότι η 
πολιτική της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής “αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρη
σης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών".

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1993 
το Ταμείο Συνοχής, που θα συμβάλει στη χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση 
έργων στον τομέα του περιβάλλοντος και στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, για τα 
κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 90% του 
κοινοτικού μέσου όρου, και τα οποία έχουν θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα με στόχο 
την οικονομική σύγκλιση.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ περιλαμβάνει και προσαρτημένο πρωτόκολλο, που προβλέ
πει επίσης επαναπροσδιορισμό του τρόπου επέμβασης των τριών υπαρχόντων διαρ
θρωτικών ταμείων, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολι
σμού και Εγγυήσεων, τμήμα προσανατολισμού, με βάση τις εξής κατευθυντήριες αρ
χές:

- μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά τη διάθεση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για ειδικές ανάγκες, που δεν καλύπτονται από τις 
σημερινές ρυθμίσεις,

- διαφοροποίηση του ύψους της συμμετοχής της Κοινότητας στα διάφορα
προγράμματα και σχέδια έργων των διαρθρωτικών ταμείων, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται υπερβολική αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών των 
λιγότερο ευημερούντων κρατών μελών,

- θα ληφθεί περισσότερο υπόψη η ικανότητα συνεισφοράς κάθε κράτους
μέλους στο σύστημα ιδίων πόρων της Κοινότητας και θα μελετηθούν μέσα 
που θα επιτρέψουν να διορθωθούν τα στοιχεία του σημερινού συστήματος 
που έχουν αντιστρόφως αναλογικό χαρακτήρα.

Πριν από τη λήψη αποφάσεων για τους προσανατολισμούς στο ζήτημα της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής (αποφάσεις που θα λαμβάνονται ομόφωνα από το Συμβούλιο με 
σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και για τα μέτρα εφαρμογής (που θα 
εγκρίνονται με ειδική πλειοψηφία και με βάση τη διαδικασία συνεργασίας), θα πρέπει να 
γίνονται διαβουλεύσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιοχών, που ιδρύει η Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Κάθε τρία χρόνια η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιοχών, έκθεση για την 
πρόοδο που πραγματοποιήθηκε και για τον ρόλο που έπαιξαν οι διάφοροι παράγοντες 
που συνέβαλαν στην πρόοδο αυτή, ενώ η έκθεση θα συνοδεύεται ενδεχομένως και από 
τις προτάσεις που κρίνονται απαραίτητες.
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Προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας

Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη βρίσκεται σήμερα στην καρδιά του διεθνούς 
οικονομικού ανταγωνισμού. Ομως, η έρευνα στην Κοινότητα εξακολουθεί να υπόκειται 
σε πολλούς περιορισμούς, από τους οποίους ο πιο προφανής και σημαντικός είναι το 
κόστος της. Πράγματι, η υλοποίηση πολλών ερευνητικών σχεδίων ξεπερνά τις δυνατό
τητες ακόμη και των μεγαλύτερων από τα κράτη μέλη. Πολύ συχνά η περιχαράκωση 
μέσα στα εθνικά σύνορα οδήγησε σε άσκοπες αντιπαραθέσεις ή σε δαπανηρή αλληλε- 
πικάλυψη δραστηριοτήτων.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θεωρήθηκε απαραίτητη για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της κοινοτικής δράσης. Στο εξής, το σύνολο των κοινοτικών δρά
σεων στον τομέα της έρευνας υπακούει στους ίδιους κανόνες, είτε ο στόχος τους είναι 
η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, είτε η προστασία του περιβάλλοντος, είτε η 
ποιότητα ζωής, κλπ, πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερου συντονισμού.

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία και σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιο που περιλαμβάνει 
το σύνολο των δράσεων της Κοινότητας. Η εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου 
γίνεται με ειδικότερα προγράμματα που θεσπίζει το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, 
μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνι
κή Επιτροπή.

Περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος

Τα κράτη της Κοινότητας, λόγω της πληθυσμιακής πυκνότητας και του επιπέδου της 
βιομηχανικής ανάπτυξής τους, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις απειλές κατά του περι
βάλλοντος. Αλλωστε, η ρύπανση του περιβάλλοντος δεν γνωρίζει σύνορα και κατά 
συνέπεια θα πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί στην ευρύτερη δυνατή κλίμακα, με 
κοινές δράσεις.

Επίσης, η ποικιλία των εθνικών ρυθμίσεων στο ζήτημα του περιβάλλοντος εμποδίζει την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενώ δημιουργείται ο κίνδυνος επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. Εάν λοιπόν η Ενιαία Πράξη 
έδωσε την πρώτη σαφή νομική βάση για τη δράση της Κοινότητας υπέρ του περιβάλλο
ντος, θα πρέπει εντούτοις να προχωρήσουμε περισσότερο για να εξασφαλίσουμε μια 
διαρκή οικονομική ανάπτυξη, φιλική προς το περιβάλλον.

Στο εξής, οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά την εφαρμογή των πολιτικών της Κοινότητας 
στους άλλους τομείς. Τέλος, η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εξασφαλί
ζεται από την εφαρμογή της αρχής της ειδικής πλειοψηφίας και της διαδικασίας συνερ
γασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα και τις δράσεις που θα αναληφθούν.
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Νέοι τομείς δράσης

Μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική για την Κοινότητα

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται σήμερα σε σημείο καμπής της ιστορίας της. Η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου θα 
αλλάξει πράγματι σε βάθος την κατάσταση στη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, η απάντηση 
σε πολλά ζητήματα ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας θα πρέπει να αναζητηθεί σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Η Συνθήκη περιλαμβάνει στο εξής ένα νέο κεφάλαιο αφιερωμένο στη βιομηχανική πολι
τική, το οποίο καθορίζει τους τέσσερις βασικούς στόχους που θα έχει η δράση της 
Κοινότητας στον τομέα αυτόν:

- να επιταχύνει την προσαρμογή της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές 
μεταβολές,

- να προάγει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων του συνόλου της Κοινότητας, και ιδίως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

- να προάγει περιβάλλον που να ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων,

- να βελτιώσει την εκμετάλλευση του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών 
της Κοινότητας στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης.

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία και μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, για τα συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο των 
παραπάνω γενικότερων στόχων.

Ανάπτυξη των μεγάλων διευρωπαϊκών δικτύων

Η ύπαρξη των διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πορείας για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Πράγματι, τα δίκτυα αυτά θα εξασφαλίσουν την 
πραγματική ολοκλήρωση της βιομηχανίας και της αγοράς στην Κοινότητα και θα επι
τρέψουν την ανάπτυξη των περιφερειών, διευκολύνοντας την πρόσβαση και την επαφή 
τους με τις κεντρικές περιοχές.

Η κινητικότητα των προσώπων, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η ύπαρξη 
πυκνού δικτύου που θα επιτρέπει τις γρήγορες μεταφορές, όλα αυτά είναι απαραίτητα 
για τη δημιουργία του χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Πώς θα μπορέσει να ολοκληρω
θεί η εσωτερική αγορά χωρίς ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και χωρίς 
διασυνδεδεμένα συστήματα διανομής της ενέργειας;
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Με το πνεύμα αυτό, η νέα Συνθήκη αφιερώνει τρία άρθρα στα διευρωπαϊκά δίκτυα, που 
αφορούν συγκεκριμένα τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών 
και της ενέργειας. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα 
των εθνικών δικτύων, καθώς και η πρόσβαση στα δίκτυα αυτά.

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και με τη διαδικασία συναπόφασης με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για ένα σύνολο προσανατολισμών που καλύπτουν τους 
στόχους, τις προτεραιότητες και τους γενικούς άξονες δράσης, ενώ με βάση τους εν 
λόγω προσανατολισμούς προσδιορίζονται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος.

Η Κοινότητα μπορεί επίσης να συμβάλει στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων 
υποδομής στις μεταφορές μέσω του υπό ίδρυση Ταμείου Συνοχής (βλέπε και σελίδα 
20 σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής).

Προστασία των καταναλωτών

Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί βασική προϋπόθεση της μεγάλης ενιαίας αγο
ράς. Πράγματι, οι καταναλωτές θα πρέπει να απολαμβάνουν στην ενιαία αγορά επίπεδο 
προστασίας τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου με εκείνο που απελάμβαναν στην εθνική 
αγορά, είτε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των προϊόντων ή τους κανόνες που ισχύουν για 
τις συμβάσεις, είτε στο επίπεδο της πληροφόρησης ή της εκπροσώπησης.

Η νέα Συνθήκη του Μάαστριχτ κάνει για πρώτη φορά ειδική αναφορά στην προστασία 
των καταναλωτών (Τίτλος XI) και προβλέπει ότι η Κοινότητα θα συμβάλει στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με:

α) μέτρα θεσπιζόμενα κατ’εφαρμογήν του άρθρου 100α της Συνθήκης, όπως 
είχε διατυπωθεί από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που επιτρέπει την 
έγκριση μέτρων για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών με στόχο την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

β) ειδικές δράσεις που στηρίζουν και συμπληρώνουν την πολιτική των κρατών 
μελών για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για την επαρκή ενημέρωσή 
τους.

Το Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα αυτά με ειδική πλειοψηφία και κατ’εφαρμογήν 
της διαδικασίας συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν μέτρα ενισχυμένης προστασίας, τα 
οποία πρέπει να είναι συμβιβαστά με τη Συνθήκη και να ανακοινώνονται στην Επιτροπή.

Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, υγεία, πολιτισμός

Στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και του πολιτισμού, η Κοινότητα θα συμβάλει
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κυρίως με ενέργειες ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Πράγ
ματι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, υπεύθυνα για την πολιτική στους 
τομείς αυτούς είναι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες. Ο ρόλος της Ενωσης είναι εδώ 
συμπληρωματικός, ενώ αποκλείεται η εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων των κρατών μελών. Ειδικότερα,

- Η Ενωση θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, υποστηρίζοντας 
και συμπληρώνοντας τη δράση τους, ενώ ταυτόχρονα σέβεται πλήρως τις 
αρμοδιότητές τους στον τομέα αυτόν και την πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία.

- Η δράση της Κοινότητας επιτρέπει ιδίως την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
διάστασης της εκπαίδευσης, πχ.με την προώθηση της εκμάθησης ξένων 
γλωσσών, την ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών και των 
διδασκόντων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η Κοινότητα θέτει επίσης σε εφαρμογή πολιτική επαγγελματικής 
εκπαίδευσης που αποβλέπει να διευκολύνει την προσαρμογή στις 
μεταλλαγές της βιομηχανίας, να βελτιώσει την αρχική αλλά και τη 
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, να διευκολύνει την πρόσβαση σ’ 
αυτήν και να προωθήσει την κινητικότητα και τη συνεργασία στον τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- Στον τομέα της υγείας, η Κοινότητα συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου, επικεντρώνοντας τη δράση 
της στην πρόληψη των ασθενειών και ιδίως των μεγάλων πληγών της 
ανθρωπότητας.

- Τέλος, η Ενωση συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού των κρατών μελών
και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα 
προβάλλει και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά.
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Ο στόχοι πηγαίνοντας προς το Μάαστριχτ

Το άρθρο 117 της Συνθήκης της Ρώμης προβλέπει ότι “τα κράτη μέλη συμφωνούν περί 
της ανάγκης να προαγάγουν τη βελτίωση των όρων δίαβιώσεως καί εργασίας του εργατι
κού δυναμικού κατά τρόπο που να επιτρέπει την εναρμόνισή τους με στόχο την πρόοδο". 
Εκτοτε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε πάρα πολλές φορές την αρχή αυτή, 
έχοντας πάντοτε συνείδηση ότι η πραγματοποίηση της εσωτερικής αγοράς είχε και την 
κοινωνική της πλευρά. “Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, θα πρέπει να δώσου
με στα κοινωνικά ζητήματα την ίδια σημασία που δίνουμε και στα οικονομικά και κατά 
συνέπεια, και τα δύο αυτά θα πρέπει να προωθούνται με ισόρροπο τρόπο", είπε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης το 1989, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την 
αρχή αυτή.

Παρ’όλα αυτά, οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την έγκριση του Χάρτη των θεμελιω
δών δικαιωμάτων των εργαζομένων ήταν σημαντικές, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασί
λειο αμφισβήτησε τόσο τη βασιμότητα όσο και τη χρησιμότητα δεσμευτικών κοινοτικών 
κανόνων στον τομέα αυτόν. Ετσι, ο κοινωνικός χάρτης εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 
1989 από τα ένδεκα μόνο κράτη μέλη της Κοινότητας. Στη συνέχεια, τα μέτρα που 
πρότεινε η Επιτροπή για την εφαρμογή του Χάρτη συνάντησαν την αντίθεση του ενός ή 
του άλλου κράτους μέλους. Δεδομένου δε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής στον κοινω
νικό τομέα, με εξάίρεση εκείνες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο 
εργασίας, θα πρέπει να εγκριθούν με ομοφωνία από το Συμβούλιο, κανένα σημαντικό 
κείμενο από αυτά που ήταν συνέπεια των διατάξεων του Χάρτη δεν μπόρεσε να εγκρι- 
θεί. Ο στόχος λοιπόν που ετίθετο για το Μάαστριχτ ήταν το ξεπέρασμα των αδιεξόδων 
αυτών.

Η Επιτροπή είχε προτείνει για τον σκοπό αυτόν τρεις προσανατολισμούς, οι οποίοι στο 
μεγαλύτερο μέρος τους περιλαμβάνονταν και στα σχέδια της λουξεμβουργιανής και 
μετά της ολλανδικής προεδρίας, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφραζε πάντοτε την κριτι
κή του γι αυτούς:

- Καλύτερη λειτουργία του μηχανισμού λήψης αποφάσεων, με επέκταση και σε 
άλλα θέματα εκτός από την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία των 
δυνατοτήτων για λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο 
Υπουργών, και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση).

- 2 6 -



- Σαφέστερος προσδιορισμός των στόχων και της έκτασης της κοινωνικής 
διάστασης της Κοινότητας, με βάση την αρχή της επικουρικότητας ως προς 
την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Κοινότητας και κρατών μελών.

- Ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με την αρχή της 
λεγάμενης “οριζόντιας επικουρικότητας” που αφορά τη σχέση μεταξύ των 
κοινοτικών και εθνικών αρχών από το ένα μέρος και των κοινωνικών εταίρων 
σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο από το άλλο μέρος. Οι κοινωνικοί εταίροι θα 
μπορούσαν να συμμετάσχουν στην επεξεργασία κοινοτικών κανόνων, οι 
οποίοι ενδεχομένως θα ελάμβαναν τη μορφή ευρωπαϊκών συλλογικών 
συμφωνιών, ενώ επίσης θα μπορούσε να τους ανατεθεί η ευθύνη για την 
εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών σε κάθε κράτος μέλος.

Η έγκριση ενός πρωτοκόλλου

Στο Μάαστριχτ επιβεβαιώθηκε η σταθερά αρνητική θέση της Βρετανίας. Η λύση που 
βρέθηκε ήταν να δοθεί η δυνατότητα στα ένδεκα κράτη μέλη που το επιθυμούν, να 
προχωρήσουν στον κοινωνικό τομέα, χωρίς ταυτόχρονα να επιβληθούν συμπληρωματι
κές υποχρεώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ετσι, δεν τροποποιήθηκαν τα άρθρα της 
Συνθήκης της Ρώμης που αφορούν την κοινωνική πολιτική (άρθρα 117-122), αλλά εγκρί- 
θηκε ένα πρωτόκολλο σχετικά με την κοινωνική πολιτική. Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε και 
από τους Δώδεκα και δίνει τη δυνατότητα στους ένδεκα, χωρίς το Ηνωμ. Βασίλειο, να 
προχωρήσουν στον κοινωνικό τομέα, εφαρμόζοντας τον Κοινωνικό Χάρτη του 1989.

Σύμφωνα λοιπόν με το πρωτόκολλο που υπέγραψαν και οι Δώδεκα: “σημειώνοντας ότι 
ένδεκα κράτη μέλη επιθυμούν να συνεχίσουν τον δρόμο που χάραξε ο κοινωνικός χάρτης 
του 1989..., οι Δώδεκα συμφωνούν να εξουσιοδοτήσουν τα ένδεκα αυτά κράτη μέλη, να 
κάνουν χρήση των οργάνων, των διαδικασιών και των μηχανισμών της Συνθήκης, προκει- 
μένου να λάβουν και να εφαρμόσουν στον βαθμό που τους αφορούν τις πράξεις και 
αποφάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω συμφωνίας. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και την έγκριση από το Συμβούλιο των 
προτάσεων της Επιτροπής που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου και της 
προαναφερομένης συμφωνίας". Για τις διαβουλεύσεις αυτές και τη λήψη αποφάσεων 
από τους ένδεκα, η ειδική πλειοψηφία υπάρχει με 44 ψήφους επί συνόλου 66 (και όχι με 
54 ψήφους επί των 76). Οι πράξεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο αυτό και οι δημοσιο
νομικές επιπτώσεις τους δεν θα ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εγκρίνοντας το πρωτόκολλο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο δέχθηκε να μην εμποδίσει τους 
εταίρους του από το να προχωρήσουν προς την οδό που η κυβέρνησή του θεωρεί “οδό 
αυτοκτονίας” . Του δίνεται όμως η δυνατότητα να συνταχθεί ανά πάσα στιγμή με τους 
ένδεκα, εφ’όσον το επιθυμεί, για να εφαρμόσει τα νέα κοινωνικά μέτρα, τα οποία θα 
έχουν στο μεταξύ εγκριθεί χωρίς τη συμμετοχή του. Η λύση αυτή, που προϋποθέτει 
μερικές ακόμα νομικές και τεχνικές ρυθμίσεις, έγινε δεκτή από τα “υψηλά συμβαλλόμε
να μέρη” στο Μάαστριχτ, και στη συνέχεια από το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών 
εταίρων στην Κοινότητα.
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Η Κοινωνική Ευρώπη των Ενδεκα

Η συμφωνία που είναι προσαρτημένη στο προαναφερθέν πρωτόκολλο της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ, και την οποία ενέκριναν οι Ενδεκα, τροποποιεί γι αυτούς τα άρθρα της 
Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τις τελευταίες προτάσεις που είχε υποβάλει η ολλαν
δική προεδρία στη διακυβερνητική διάσκεψη.

Το πρώτο άρθρο της συμφωνίας προβλέπει ότι “η Κοινότητα και τα κράτη μέλη έχουν ως 
στόχο να προωθήσουν την απασχόληση, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργα
σίας, την παροχή της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, τον κοινωνικό διάλογο και την 
ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού". Οι στόχοι αυτοί είναι 
ευρύτεροι από όσους προέβλεπαν τα παλαιότερα κείμενα και θα πρέπει να πραγματο
ποιηθούν λαμβανομένης υπόψη “της ποικιλομορφίας των εθνικών τακτικών, ιδιαιτέρως 
στον τομέα των συμβατικών σχέσεων, καθώς και της ανάγκης να διατηρηθεί η ανταγωνι
στικότητα της οικονομίας της Κοινότητας".

Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα έγκρισης οδηγιών για τη θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων, ενώ προβλέπεται η λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και σύμφωνα 
με τη διαδικασία συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε περισσότερες περι
πτώσεις σε σχέση με το παρελθόν, πράγμα που θα πρέπει να επιταχύνει τον ρυθμό 
έγκρισης των σχετικών προτάσεων.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων ενισχύεται από τη συμφωνία αυτή με την αναγνώριση 
των ευρωπαϊκών συλλογικών συμφωνιών, οι οποίες θα εφαρμόζονται κατά δύο τρό
πους:

είτε σύμφωνα με τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφερομένων 
κοινωνικών εταίρων και κρατών μελών, πράγμα που δεν συνεπάγεται 
απαραίτητα την έγκριση νέων νόμων ή διαταγμάτων,

ή, εφ’όσον το επιθυμούν οι κοινωνικοί εταίροι, με κοινοτική πρωτοβουλία 
(απόφαση του Συμβουλίου μετά από πρόταση της Επιτροπής).

Πριν αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή θα έχει 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για να διαπιστώσει εάν είναι δυνατή μια 
συμβατική συμφωνία επί του θέματος, και στην περίπτωση αυτή θα τους αφήσει να 
διεξάγουν μεταξύ τους τις διαπραγματεύσεις. Ανοίγει έτσι ο δρόμος της συμβατικής 
οδού για την υιοθέτηση ρυθμίσεων στον κοινωνικό τομέα, παράλληλα με τη νομοθετική 
οδό.

Τέλος, είναι δυνατή η ανάθεση της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών στους κοινωνι
κούς εταίρους, με την έγκριση των κατάλληλων συμφωνιών.
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1. Θέματα για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και απαιτείται η ειδική πλειοψηφία των 
Ενδεκα:

βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την προστασία 
της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων (μοναδικό σημείο για 
το οποίο και το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δεχθεί με την Ενιαία Πράξη 
τη λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία) 
συνθήκες εργασίας
ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους 
ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες τους στην 
αγορά εργασίας και τη μεταχείριση κατά την εργασία 
επαγγελματική ένταξη των ατόμων που αποκλείονται από την 
αγορά εργασίας (χωρίς όμως μέτρα χρηματοδότησης με σκοπό τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης)

2. Θέματα για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία διαβουλεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για τα οποία οι Ενδεκα αποφασίζουν 
ομόφωνα:

κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική προστασία των εργαζομένων 
προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας
εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων των 
εργαζομένων και των εργοδοτών (συμπεριλαμβάνεται η 
συνδιαχείριση, όχι όμως και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα) 
συνθήκες απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Κοινότητας 
χρηματικές συνεισφορές για την προώθηση της απασχόλησης και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας (εκτός του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου)

3. Θέματα για τα οποία αποκλείεται ρητά κάθε κοινοτική αρμοδιότητα:

αμοιβές
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι
δικαίωμα απεργίας και ανταπεργίας (lock-out)
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το κεφάλαιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση το οποίο αφορά τις εσωτερικές 
υποθέσεις και τη δικαιοσύνη αποτελεί, πλάι στις διατάξεις της Συνθήκης ΕΟΚ και τις 
διατάξεις τις σχετικές με την εξωτερική πολιτική και την κοινή ασφάλεια, ένα τρίτο 
οργανικό σύνολο άρθρων, το οποίο υπακούει αφ’ενός στους κοινοτικούς κανόνες και 
αφ’ετέρου στους κανόνες διακυβερνητικής συνεργασίας.

Η Συνθήκη για την Ενωση προβλέπει την ενισχυμένη συνεργασία των Δώδεκα στον 
τομέα της δικαιοσύνης, καθώς επίσης και την αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία, 
ώστε να εξασφαλιστεί η πραγματοποίηση των στόχων της Ενωσης, ιδίως η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, λαμβανομένου υπόψη ότι όλες οι διατάξεις αυτές “δεν 
θίγουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τη διατήρηση της δημόσιας 
τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφαλείας".

Το άρθρο Κ1 της Συνθήκης για την Ενωση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεωρούν τους 
κατωτέρω τομείς θέματα κοινού ενδιαφέροντος:

1. Την πολιτική ασύλου.

2. Τους κανόνες που διέπουν τη διεύλευση των προσώπων από τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών και την άσκηση των σχετικών ελέγχων.

3. Την πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση και τους υπηκόους τρίτων χωρών 
(προϋποθέσεις εισόδου και κυκλοφορίας, προϋποθέσεις διαμονής, 
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, διαμονής και εργασίας).

4. Την καταπολέμηση της τοξικομανίας.

5. Την καταπολέμηση της απάτης διεθνούς κλίμακας.

6. Τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

7. Τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

8. Την τελωνειακή συνεργασία.

9. Την αστυνομική συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων σοβαρών μορφών 
διεθνούς εγκληματικότητας.
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Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και προχωρούν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις, με 
σκοπό τον συντονισμό της δράσης τους σε όλους τους παραπάνω τομείς. Οσον αφορά 
δε τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων για τους τομείς αυτούς, η Συνθήκη για την 
Ενωση προβλέπει ότι μετά από πρωτοβουλία οποιουδήποτε κράτους μέλους (για τα 
θέματα από 1 έως 9) ή της Επιτροπής (για τα θέματα από 1 έως 6), το Συμβούλιο 
Υπουργών μπορεί με ομοφωνία:

- να λάβει κοινές θέσεις τις οποίες θα εκφράσουν τα κράτη μέλη στους 
διεθνείς οργανισμούς ή στις διεθνείς διασκέψεις που θα συμμετέχουν,

- να εγκρ ίνει κοινές δράσεις, στο μέτρο που θα θεωρηθούν πιο 
αποτελεσματικές από τη δράση των μεμονωμένων κρατών μελών. Μετά από 
απόφαση του Συμβουλίου, τα μέτρα εφαρμογής των δράσεων αυτών μπορεί 
να ληφθούν με ειδική πλειοψηφία,

- να καταρτίζει συμβάσεις και να συνιστά στα κράτη μέλη την αποδοχή τους, 
χωρίς να διαθέτει οποιαδήποτε εξουσία επιβολής τους. Τα μέτρα 
εφαρμογής των συμβάσεων αυτών θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο με την 
πλειοψηφία των 2/3 των υψηλών συμβαλλομένων μερών.

Ο νεωτερισμός που υπάρχει εδώ σε σύγκριση με το άρθρο 220 της Συνθήκης ΕΟΚ είναι 
το δικαίωμα πρωτοβουλίας που παρέχεται στην Επιτροπή στους τομείς 1-6 που προα- 
ναφέρθηκαν.

Εκτός αυτού η Επιτροπή συμμετέχει πλήρως στις εργασίες και, από κοινού με την 
Προεδρία, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Προεδρία ζητά τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες που αφορά ο εν λόγω τίτλος της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση, και φροντίζει ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δημιουργείται επίσης επιτροπή συντονισμού, που αποτελείται από ανωτέρους υπαλλή
λους και έχει αποστολή να διατυπώνει γνωμοδοτήσεις υπόψη του Συμβουλίου και να 
συμβάλλει στην προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου στους τομείς που προανα- 
φέρθηκαν καθώς επίσης και στην πολιτική στο θέμα των θεωρήσεων (visas -προσθήκη 
του νέου άρθρου 100Γ στη Συνθήκη ΕΟΚ).

Το άρθρο Κ9 του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση προβλέπει ένα 
συμπληρωματικό βήμα προς την κατεύθυνση της κοινοτικής αρμοδιότητας για τα θέμα
τα 1 - 6 που προαναφέρθηκαν, δίνοντας στο Συμβούλιο, μετά από πρωτοβουλία κρά
τους μέλους ή της Επιτροπής, τη δυνατότητα να αποφασίσει ομόφωνα για την εφαρμο
γή της διαδικασίας που προβλέπει το νέο άρθρο 10Ογ της Συνθήκης ΕΟΚ. Ο νεωτερι
σμός του άρθρου αυτού είναι ότι προβλέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τη δυνα
τότητα λήψης από το Συμβούλιο των κατάλληλων μέτρων με ειδική πλειοψηφία, από την 
1η Ιανουάριου 1996.
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Η διαδικασία του άρθρου 100Γ

Η διαδικασία αυτή αφορά την πολιτική θεωρήσεων (visas) 
και προβλέπει ότι το Συμβούλιο μετά από πρόταση της 
Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αποφασίζει ομόφωνα ως προς το ποιών τρίτων χωρών οι 
υπήκοοι θα πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για να διέρχονται 
τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Κοινότητας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πχ.συρροή υπηκόων 
τρίτης χώρας) το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με ειδική 
πλειοψηφία, και μετά από σύσταση της Επιτροπής, να 
θεσπίσει υποχρεωτική θεώρηση για τους υπηκόους της εν 
λόγω χώρας για περίοδο έξι μηνών. Κάθε παράταση της 
περιόδου αυτής μπορεί να αποφασιστεί μόνο με ομοφωνία.

Οσον αφορά την πολιτική ασύλου, οι Δώδεκα, με δήλωση προσαρτημένη στη Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ενωση, συμφωνούν ότι το Συμβούλιο θα εξετάζει τα ζητήματα που 
αφορούν την πολιτική των κρατών μελών για το πολιτικό άσυλο με σκοπό να θεσπίσει 
στις αρχές του 1993 κοινή δράση για την εναρμόνισή τους. Στο πλαίσιο αυτό το Συμ
βούλιο θα εξετάσει και πριν το τέλος του 1993 τη δυνατότητα εφαρμογής της κοινοτι
κής διαδικασίας του άρθρου 10Ογ της Συνθήκης του Μάαστριχτ και στα θέματα αυτά.

Αλλη δήλωση προσαρτημένη στη Συνθήκη αφορά την αστυνομική συνεργασία. Αποφα
σισμένοι να καταπολεμήσουν από κοινού την τρομοκρατία, τη διακίνηση ναρκωτικών και 
την παράνομη μετανάστευση, οι Δώδεκα έλαβαν επίσης μέτρα για την ενίσχυση της 
αστυνομικής συνεργασίας στην Κοινότητα. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει επίσης 
τη δημιουργία ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας, της EUROPOL, που έχει αποστολή 
τη διοργάνωση σε επίπεδο ένωσης, ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στους Υπουργούς “TREVI” (Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών), σε συνεργασία με την Επιτροπή, να λάβουν τα μέτρα ώστε να λειτουργήσει αυτός 
ο οργανισμός.
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Με την πρόοδο στην οικοδόμηση της Ευρώπης και με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 
που θα πρέπει να ασκήσει η Κοινότητα εφαρμόζοντας την αρχή της επικούρικότητας, 
γίνονταν όλο και εντονότερη η ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των 
κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Η κατά το δυνατόν κάλυψη του καλούμενου “δημοκρατι
κού ελλείμματος” ήταν ένας από τους βασικούς στόχους των εργασιών της διακυβερνη
τικής διάσκεψης για την πολιτική ένωση. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στο Μάαστριχτ 
ήταν βασικά τρία:

- Πώς και μέχρι ποιό σημείο θα έπρεπε να ενισχυθούν οι εξουσίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

- Πώς θα διευρύνονταν η νομιμότητα και το κύρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

- Πώς θα επιτυγχάνονταν η ισόρροπη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των
κοινοτικών οργάνων και των εθνικών ή περιφερειακών αρχών;

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο Μάαστριχτ στα τρία αυτά βασικά ερωτήματα θα πρέπει 
να εξεταστούν υπό το φως ενός επίσης βασικού στοιχείου, δηλαδή της επιβεβαίωσης 
του κεντρικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη χάραξη των γενικών πολιτικών 
προσανατολισμών και την προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διεύρυνση των Νομοθετικών Αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου

Η διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 189Β)

Η Συνθήκη της Ρώμης προέβλεπε τη διαδικασία διαβουλεύσεων, περιορίζοντας τη συμ
μετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία μόνο στην έκδοση 
γνωμοδοτήσεων, κατά γενικό κανόνα για τα κείμενα που απαιτούσαν ομόφωνη απόφα
ση του Συμβουλίου.

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη απετέλεσε σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διεύ
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ρυνσης των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθιερώνοντας 
τη διαδικασία συνεργασίας1 με το Συμβούλιο, όταν το τελευταίο θα έπρεπε να λάβει 
απόφαση με ειδική πλειοψηφία στα πλαίσια της δημιουργίας της ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς.

Η διαδικασία τής συνεργασίας, αν και παρείχε στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα τροπο
ποίησης ή απόρριψης των νομοθετικών σχεδίων, δεν έθετε όμως υπό αμφισβήτηση τη 
δυνατότητα του Συμβουλίου να είναι αυτό που αποφασίζει τελικά, με πλειοψηφία εάν η 
Επιτροπή συμφωνούσε με την άποψη του Κοινοβουλίου, με ομοφωνία σε αντίθετη 
περίπτωση. Εν πάση πάντως περιπτώσει, η διαδικασία αυτή αφορούσε σχετικά περιορι
σμένους σε έκταση τομείς, και συγκεκριμένα όσους είχαν άμεση σχέση με τη δημιουρ
γία της ενιαίας αγοράς.

Το Μάαστριχτ, λοιπόν, ήταν η ευκαιρία να γίνει το επόμενο βήμα προς την κατεύθυνση 
της αναγνώρισης και απόδοσης ενός πραγματικού νομοθετικού ρόλου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Πράγματι, καθιερώθηκε για μια σειρά σημαντικών τομέων η διαδικασία 
συναπόφασης2, διαδικασία που δίνει πια στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να θεσπίζει 
μαζί με το Συμβούλιο, και επί ίσοις όροις μ’αυτό, κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις ή 
συστάσεις.

Ποιό είναι το ακριβές περιεχόμενο και ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους εφαρμόζεται 
η νέα αυτή διαδικασία συναπόφασης;

* Το ακριβές περιεχόμενο της διαδικασίας συναπόφασης

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:

1. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο την “κοινή θέση” του.

2. Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών το Κοινοβούλιο μπορεί:

- να εγκρίνει την κοινή αυτή θέση, περίπτωση στην οποία η πράξη θεωρείται
ότι εγκρίθηκε οριστικά,

- να μην λάβει απόφαση: τότε το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με την 
κοινή θέση του,

- να την απορρίψει: στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο μπορεί να 
επιχειρήσει τη συνδιαλλαγή μεταξύ των δύο οργάνων. Εάν η προσπάθεια 
συνδιαλλαγής αποβεί άκαρπη, η πράξη θεωρείται ότι δεν έχει εγκριθεί,

1 Αρθρο 149 σημείο 2 της Συνθήκης ΕΟΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 της ΕΕΠ. Το σημείο
2 του άρθρου αυτού της Συνθήκης ΕΟΚ, αποτελείτο άρθρο 189Γ της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

2 Αρθρο 189Β της Συνθήκης του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ενωση.
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- να την τροποποιήσει: στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο έχει δύο 
δυνατότητες:

α) είτε να εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου (με ειδική πλειοψηφία 
εάν η Επιτροπή συμφωνεί με τις τροποποιήσεις αυτές, με ομοφωνία εάν η 
Επιτροπή εξέδωσε αρνητική γνώμη), οπότε έχει εγκριθείτο τροποποιημένο 
κείμενο,

β) είτε σε περίπτωση διαφωνίας για το σύνολο ή μέρος των τροποποιήσεων, να 
ξεκινήσει τη διαδικασία συνδιαλλαγής στα πλαίσια της επιτροπής 
συνδιαλλαγής, που αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, με την παρουσία εκπροσώπων της 
Επιτροπής, οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η διαδικασία συνδιαλλαγής * 3

Προβλέπονται δύο δυνατότητες:

η επιτροπή συνδιαλλαγής καταλήγει εντός έξι εβδομάδων σε 
συμφωνία για “κοινό σχέδιο” , το οποίο στη συνέχεια 
υποβάλλεται για έγκριση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. 
Εάν το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, και το Κοινοβούλιο με 
απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκφραστούν υπέρ του 
σχεδίου, το κείμενο αυτό εγκρίνεται

σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι η προτεινόμενη πράξη 
δεν εγκρίθηκε και εγκαταλείπεται.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εξέλιξη της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής, η Επιτροπή δεν καλείται να λάβει θέση επί των 
προτεινομένων τροποποιήσεων, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε ως 
τώρα στο κοινοτικό δίκαιο. Συνέπεια αυτού είναι ότι η τροποποίηση 
των αρχικών προτάσεων της Επιτροπής είναι πλέον δυνατή χωρίς 
να απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο.

3) Προβλέπεται όμως και η δυνατότητα μιας ακόμη προσπάθειας, η 
αποκαλούμενη “τρ ίτη  ανάγνωση” , για να αποφευχθεί η οριστική 
εγκατάλειψη του κειμένου μιας πράξης σ’αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Η 
τρίτη αυτή προσπάθεια προβλέπει ότι το Συμβούλιο μπορεί να ξεκινήσει και 
πάλι τη διαδικασία έγκρισης της πράξης, επιβεβαιώνοντας με ειδική 
πλειοψηφία την αρχική κοινή θέση του, τροποποιημένη ενδεχομένως με 
βάση τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απορρίψει το κείμενο με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του, εάν όμως δεν συμβεί αυτό, τότε θεωρείται ότι το 
κείμενο έχει εγκριθεί οριστικά. Η Επιτροπή συμμετέχει σε αυτήν την “τρίτη 
ανάγνωση” σύμφωνα με τη γνωστή διαδικασία του κοινοτικού δικαίου, 
δηλαδή το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις της μόνο με 
ομοφωνία.
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* Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συναττόφασης

Η Συνθήκη προβλέπει την εφαρμογή της διαδικασίας συναπόφασης στους εξής τομείς:

- ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ελευθερία εγκατάστασης 
(περιλαμβανόμενου του συντονισμού των εθνικών διατάξεων που ισχύουν 
για τους ξένους υπηκόους), αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και 
πρόσβαση στις μη μισθωτές δραστηριότητες,

- εσωτερική αγορά: για τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση της νομοθεσίας
που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς (με την εξαίρεση των φορολογικών μέτρων, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 
εργαζομένων),

- έρευνα: κατά την έγκριση του πολυετούς προγράμματος πλαισίου το οποίο
περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων της Κοινότητας,

- περιβάλλον: για τα προγράμματα δράσης με γενικό χαρακτήρα, που
καθορίζουν τους στόχους με προτεραιότητα,

- προστασία των καταναλωτών: κατά την έγκριση των ειδικών δράσεων που
στηρίζουν και συμπληρώνουν τις πολιτικές των κρατών μελών για την 
προστασία της υγείας, της ασφάλειας, και των οικονομικών συμφερόντων 
των καταναλωτών, και για την επαρκή πληροφόρησή τους,

- διευρωπάίκά δίκτυα: κατά τον καθορισμό των προσανατολισμών ως προς
τους στόχους, τις προτεραιότητες και τους βασικούς άξονες δράσης, 
περιλαμβανομένωντων σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος,

- εκπαίδευση, πολιτισμός, δημόσια υγεία: για τις δράσεις ενθάρρυνσης της
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, εξαιρούμενης οποιοσδήποτε 
εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Με βάση έκθεση της Επιτροπής, που θα υποβληθεί το αργότερο το 1996, το παραπάνω 
πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας της συναπόφασης θα μπορεί να διευρυνθεί στο 
πλαίσιο μιας νέας διακυβερνητικής διάσκεψης.

Υπενθύμιση της διαδικασίας συνεργασίας

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη καθιέρωσε τη διαδικασία συνεργασίας 
Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου, για τη λήψη 
αποφάσεων. Τα βασικά στάδια της διαδικασίας αυτής είναι τα 
εξής:

Το Συμβούλιο, με βάση πρόταση της Επιτροπής και μετά από 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου εγκρίνει την κοινή θέση του.
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Το Κοινοβούλιο μπορεί εντός τριών μηνών να εγκρίνει, να 
τροποποιήσει, ή να απορρίψει την κοινή θέση του Συμβουλίου.

Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την κοινή θέση, τότε το 
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν το 
Κοινοβούλιο τροποποιήσει το κείμενο της κοινής θέσης, 
πράγμα που μπορεί να κάνει με την απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του, τότε η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της ένα μήνα για 
να δεχθεί ή να απορρίψει τις τροποποιήσεις. Εάν τις δεχθεί, 
τότε η τροποποιημένη πρόταση εγκρίνεται από το Συμβούλιο 
με ειδική πλειοψηφία. Εάν τις απορρίψει, το Συμβούλιο μπορεί 
να εγκρίνει το κείμενο που του διαβίβασε το Κοινοβούλιο μόνο 
με ομοφωνία.

Εάν το Κοινοβούλιο απορρίψει την κοινή θέση του 
Συμβουλίου, πράγμα που μπορεί να κάνει με την απόλυτη 
πλειψηφία των μελών του, τότε το Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει μόνο με ομοφωνία.

Η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης

Η Ενιαία Πράξη είχε επεκτείνει την εφαρμογή της διαδικασίας της σύμφωνης γνώμης 
του Κοινοβουλίου, η οποία δεσμεύει το Συμβούλιο, στα ζητήματα της διεύρυνσης της 
Κοινότητας ή της σύναψης συμφωνιών σύνδεσης με τρίτες χώρες, ένωση κρατών ή 
διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 238 της Συνθήκης ΕΟΚ).

Ακολουθώντας την οδό της ενίσχυσης των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
Συνθήκη του Μάαστριχτ επεκτείνει την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας και στα εξής 
θέματα:

- την έγκριση διατάξεων σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, κατά ενιαία 
διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο το Συμβούλιο θα πρέπει 
να συστήσει στα κράτη μέλη να αποδεχθούν, σύμφωνα με τους 
συνταγματικούς τους κανόνες (άρθρο 138, παράγραφος 3)

- κατά τον προσδιορισμό της αποστολής, των κυριώτερων στόχων και της 
οργάνωσης των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και των γενικών κανόνων 
λειτουργίας και συντονισμού τους, καθώς και κατά την ίδρυση του Ταμείου 
Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής

- κατά την έγκριση διεθνών συμφωνιών που δημιουργούν ειδικό θεσμικό 
πλαίσιο και οργανώνουν τις διαδικασίες συνεργασίας, συμφωνιών που έχουν 
δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Κοινότητα, ή που συνεπάγονται 
τροποποίηση πράξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συναπόφασης (άρθρο 228§3της Συνθήκης του Μάαστριχτ).
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Αλλες νέες νέες αρμοδιότητες

Η νέα Συνθήκη δίνει επίσης στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να συνιστά προσωρινή 
εξεταστική επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τις καταγγελίες παραβάσεων ή κακής διοίκη
σης κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, εκτός βέβαια εάν τα καταγγελλόμενα 
εκδικάζονται ενώπιον κάποιου δικαστηρίου.

Αναγνωρίζεται επίσης στους πολίτες της Ενωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που είναι εγκατεστημένο σ’αυτήν, το δικαίωμα να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο αναφορά για οποιοδήποτε θέμα υπάγεται στη δραστηριότητα της Κοινότητας και το 
οποίο τους αφορά άμεσα.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ορίσει έναν διαμεσολαβητή, στον οποίο θα μπο
ρούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της Ενωσης ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
είναι εγκατεστημένα σ’αυτήν, εάν θεωρούν ότι είναι θύματα κακής άσκησης της διοίκη
σης από τα όργανα της Κοινότητας, με εξαίρεση βέβαια το Δικαστήριο και το Πρωτοδι
κείο.

Διεύρυνση των Αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Το
μέα του Προϋπολογισμού

Στον δημοσιονομικό τομέα, η νέα Συνθήκη προβλέπει ότι το Συμβούλιο πρέπει να έχει 
διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά 
με το σύστημα των ιδίων πόρων της Κοινότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 209 της Συνθήκης ΕΟΚ, το Συμβούλιο οφείλει 
να έχει επίσης διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την έκδοση των 
δημοσιονομικών κανονισμών που ρυθμίζουν την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋ
πολογισμού, καθώς και την απόδοση και εξέλεγξη των λογαριασμών. Το ίδιο ισχύει και 
για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ίδιοι πόροι τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής 
καθώς και για τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οργανώνεται ο έλεγχος της 
ευθύνης των δημοσιονομικών ελεγκτών, των διατακτών και των υπολόγων.

Ενας άλλος νεωτερισμός που εισάγει η νέα Συνθήκη είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να την ακούσει για οποιοδήποτε θέμα που έχει 
σχέση με την εκτέλεση των δαπανών του προϋπολογισμού ή τη λειτουργία των συστη
μάτων δημοσιονομικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη 
να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία που θα της ζητηθεί.

Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προάγει το Ελεγκτικό Συνέδριο στο επίπεδο των κύριων
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οργάνων της Κοινότητας, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτρο
πή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η λειτουργία του και οι βασικές αποστολές του 
δεν μεταβάλλονται, αποκτά όμως μεγαλύτερη βαρύτητα στις σχέσεις του με τα υπόλοι
πα όργανα της Κοινότητας. Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο:

- δηλώνει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 
ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων 
που έχουν σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας, ή των 
οργανισμών που έχει ιδρύσει η τελευταία,

- ελέγχει την νομιμότητα και την κανονικότητα της πραγματοποιήσεως των 
εσόδων και εξόδων της Κοινότητας

- καταρτίζει ετήσια έκθεση μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, την οποία
διαβιβάζει στα άλλα όργανα της Κοινότητας και υποβάλλει ανά πάσα στιγμή 
παρατηρήσεις, ιδίως με τη μορφή ειδικών εκθέσεων, επί ειδικών ζητημάτων 
και ακόμη γνωμοδοτεί μετά από αίτηση ενός από τα άλλα όργανα της 
Κοινότητας

- βοηθά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Ενα θεσμικό όργανο πολιτικά υπεύθυνο

Η Επιτροπή διαθέτει σύμφωνα με τις Συνθήκες το αποκλειστικό δικαίωμα της πρωτο
βουλίας στον νομοθετικό τομέα1 και έχει επίσης την ευθύνη εκτέλεσης των κοινοτικών 
πολιτικών καθώς και την ευθύνη της επίβλεψης για τον σεβασμό των Συνθηκών ή των 
κειμένων που έχουν εγκριθεί κατ’εφαρμογή τους. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ διευρύνει 
ακόμη περισσότερο την πολιτική ευθύνη και τη νομιμότητα της Επιτροπής, με βάση τις 
εξής αρχές:

Διπλή δημοκρατική εντολή

Η Επιτροπή θα έχει στο εξής την εντολή τόσο των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνή
σεων των κρατών μελών, όσο και την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο εξής 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρεμβαίνει στη διαδικασία ορισμού των μελών της 
Επιτροπής από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, σύμφωνα με την ακόλουθη

1 Χωρίς να αμφισβητεί την αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα, η Συνθήκη προβλέπει βεβαίως ότι το
Ευρ. Κοινοβούλιο μπορεί με την πλειοψηφία των μελών να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει 
κάθε κατάλληλη πρόταση για τα θέματα για τα οποία το Κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητη την 
επεξεργασία κοινοτικής πράξης, ώστε να εφαρμοστεί η Συνθήκη.
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διαδικασία:

- οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιλέγουν με κοινή συμφωνία και μετά 
από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την προσωπικότητα που 
προτίθενται να διορίσουν Πρόεδρο της Επιτροπής,

- οι κυβερνήσεις, σε συνεννόηση με τον ορισθέντα πρόεδρο, ορίζουν και τις 
άλλες προσωπικότητες που προτίθενται να διορίσουν μέλη της Επιτροπής,

- ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν κατ’αυτόν τον τρόπο 
υπόκεινται, ως σώμα, σε ψήφο εμπιστοσύνης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση ευνοϊκής ψήφου, ο πρόεδρος και τα μέλη της 
Επιτροπής διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών 
μελών.
Ας σημειωθεί ότι η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής θα είναι 
από την 1η Ιανουάριου 1995, πενταετής και όχι πλέον τετραετής, ώστε να 
συμπίπτει με τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή υπόκειται σε πολιτικό έλεγχο

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη η Συνθήκη της Ρώμης προβλέπει ότι η Επιτροπή υπόκειται στον 
πολιτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο, εάν υπερψηφίσει πρόταση 
δυσπιστίας κατά της δραστηριότητας της Επιτροπής, την υποχρεώνει σε συλλογική 
παραίτηση.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ενισχύει από την άλλη μεριά τον δημοσιονομικό έλεγχο που 
ασκείται στην Επιτροπή, τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Οι εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής παραμένουν αμετάβλητες

Η Ενιαία Πράξη έχει διευρύνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής, προβλέ- 
ποντας στο άρθρο 145 ότι το Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να αναθέσει στην Επιτρο
πή τις αρμοδιότητες εκτέλεσης των κανόνων που θεσπίζει, έχοντας βεβαίως τη δυνατό
τητα να υπαγάγει την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων σε ορισμένους όρους και 
επίσης διατηρόντας το δικαίωμα να ασκεί απ’ευθείας εκτελεστικές αρμοδιότητες σε 
ειδικές περιπτώσεις. Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της αυτές υποβοηθούμενη 
συχνά από άλλες επιτροπές (συμβουλευτικές, διαχείρισης, κλπ). Η Συνθήκη του Μάα- 
στριχτ δεν ασχολείται με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής ούτε με τον 
ρόλο των επί μέρους επιτροπών.
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Ισόρροπη σχέση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των οργάνων της  
Κοινότητας και των εθνικών και περιφερειακών αρχών

Η Επικουρικότητα

Ηδη το πρώτο άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση αναφέρει ότι “ανοίγεται 
νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην 
οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες". Η Συνθήκη 
του Μάαστριχτ εξειδικεύει ακόμη περισσότερο την αρχή αυτή, προχωρώντας στον 
συσταλτικό προσδιορισμό των τομέων στους οποίους παρεμβαίνει η Κοινότητα. Μ’ 
άλλα λόγια, η Κοινότητα δεν είναι αρμόδια για τον καθορισμό των δικών της αρμοδιοτή
των αλλά ενεργεί μόνο στους τομείς που της αναθέτουν τα κράτη μέλη. Μπορούμε να 
πούμε λοιπόν ότι, από την αρχή και με ξεκάθαρο τρόπο, αποκλείστηκε η δημιουργία 
ενός κοινοτικού υπέρ-κράτους.

Οσον αφορά τώρα τους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Κοινότητας, η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει ότι “η Κοινότητα δρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, μόνον εάν και στον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης 
δράσης είναι αδύνατο να επιταχυνθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνε
πώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επι
τευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συνθήκης”.

Δημιουργείται αμέσως το ερώτημα για το ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει εάν τηρήθηκε 
ή όχι η γενική αυτή αρχή. Σε πρώτη φάση αρμόδιος είναι ο νομοθέτης, που έχει στη 
διάθεσή του μια μεγάλη ευχέρεια πολιτικής εκτίμησης για να εφαρμόσει τη γενική αυτή 
αρχή. Εκ των υστέρων, και αφού έχει εγκριθεί το συγκεκριμένο νομοθετικό μέτρο, 
κριτής για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας θα είναι βεβαίως το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την νομολογία 
που υπάρχει ως σήμερα, το Δικαστήριο θα παρεμβαίνει σε περιπτώσεις εκδήλου σφάλ
ματος, κατάχρησης εξουσίας, ή έκδηλης υπέρβασης των ακραίων ορίων της διακριτι
κής ευχέρειας.

Ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων

Με δήλωση προσαρτημένη στη Συνθήκη, η διακυβερνητική διάσκεψη επιβεβαιώνει τη 
σημασία της μεγαλύτερης συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στις δραστηριότητες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Για τον σκοπό αυτό η διάσκεψη συνιστά τη διεύρυνση των ανταλλαγών μεταξύ των 
εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλεί τις κυβερνήσεις να 
αποστέλλουν τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο της χώρας 
τους, για ενημέρωση και για εξέτασή τους.
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Ο Συμβουλευτικός Ρόλος των Περιφερειών

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καινοτομεί όσον αφορά την εκπροσώπηση των περιφερειών. 
Προβλέπει τη δημιουργία μιας Επιτροπής των περιφερειών, που θα έχει συμβουλευτι
κές αρμοδιότητες και θα αποτελείται από αντιπροσώπους των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης. Η επιτροπή αυτή θα γνωμοδοτεί προς το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή στους τομείς που την αφορούν, όταν ζητείται η γνώμη της 
αλλά επίσης και με δική της πρωτοβουλία, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο. Η 
Ελλάδα θα έχει δώδεκα εκπροσώπους της στην επιτροπή των περιφερειών, η οποία 
συνολικά θα έχει 189 μέλη. Η Επιτροπή των Περιφερειών ενεργεί από κοινού με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όταν εξετάζουν θέματα που αφορούν και τις δύο.
Η οργανωτική δομή των δύο αυτών Επιτροπών θα είναι κοινή.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Γιατί η Οικονομική και Νομισματική Ενωση;

Η ΟΝΕ αποτελεί τη λογική συνέχεια του προγράμματος του 1992. Πραγματικά, για να 
επωφεληθούμε πλήρως από την ενιαία αγορά, τον ενιαίο αυτό χώρο συναλλαγών και 
συνεργασίας, εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε 
ένα και μοναδικό νόμισμα, το ECU.

Ενα σημαντικό τμήμα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση, που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχτ, αφορά την οικονομική και νομισματική ένωση 
(ΟΝΕ) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι σχετικές διατάξεις της Συνθήκης θέτουν σε εφαρμογή μια προοδευτική μεν αλλά 
αμετάκλητη διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει στο κοινό νόμισμα, το νωρίτερο την 1η 
Ιανουάριου 1997 και το αργότερο την 1η Ιανουάριου 1999.

Η ΟΝΕ θα δώσει τη δυνατότητα βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων στο σύνολο της 
επικράτειας της Κοινότητας, χάρη στη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών προς μεγα
λύτερη σταθερότητα των τιμών και μεγαλύτερη ανάπτυξη, που θα συμβάλει στη δη
μιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης.

Η ΟΝΕ και το ECU θα δώσουν στην Κοινότητα τα μέσα να επηρεάσει τις εξελίξεις στο 
διεθνές νομισματικό σύστημα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης σταθερότητας. Η 
οικονομία των κρατών μελών της Κοινότητας δεν θα εξαρτάται πια τόσο άμεσα από τις 
διακυμάνσεις της ισοτιμίας του δολαρίου.

Η ΟΝΕ θα ενισχύσει τη συνοχή της Κοινότητας και θα της δώσει τη δυνατότητα να 
παίξει σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή και να ανταποκριθεί με πιο ικανοποιητικό 
τρόπο στις ελπίδες και τις προσδοκίες που τρέφουν απέναντι σε αυτήν οι χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης αλλά και γενικότερα οι χώρες του νότου.

Η προοδευτική αλλά αμετάκλητη πορεία προς την ΟΝΕ

Διαδικασία αμετάκλητη: Πράγματι οι Δώδεκα ανέλαβαν τη δέσμευση ότι η Κοινότητα 
θα εισέλθει οριστικά και αμετάκλητα στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματι
κής Ενωσης το αργότερο την 1η Ιανουάριου 1999. Και μπορούμε να πούμε οι Δώδεκα, 
δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε μεν να μην δεσμευθεί όσον αφορά τη 
χρονική στιγμή της συμμετοχής του στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος, αλλά δέχθηκε 
τον αμετάκλητο χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής για την Κοινότητα.
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Προοδευτική διαδικασία: Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση θα υλοποιηθεί κατά 
στάδια, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να προσαρμόσουν προοδευτικά την 
πολιτική τους στις απαιτήσεις της. Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα οδηγήσει 
στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση, η Κοινότητα θα διαθέτει ενιαίο νόμισμα, το 
ECU, ενιαία νομισματική πολιτική, την οποία θα ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
με πλήρη ανεξαρτησία από την πολιτική εξουσία και με πρώτο στόχο τη διατήρηση της 
σταθερότητας των τιμών στην Κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη καθόρισαν 
ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Στην τελική φάση της 
ΟΝΕ τα κράτη μέλη θα μπορούν να ασκήσουν αυτόνομα την οικονομική τους πολιτική, 
με την υποχρέωση όμως να συγκλίνουν προς στόχους καθοριζόμενους από κοινού.

Η ΟΝΕ σε τρία στάδια

Η ΟΝΕ θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο άρχισε ήδη την 1η 
Ιουλίου 1990, ταυτόχρονα με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ οκτώ 
χωρών της Κοινότητας. Το δεύτερο στάδιο θα αρχίσει την 1η Ιανουάριου 1994, ενώ το 
τρίτο στάδιο θα αρχίσει, όπως προαναφέρθηκε, το νωρίτερο την 1η Ιανουάριου 1997 
και το αργότερο την 1η Ιανουάριου 1999.

Σε κάθε στάδιο αντιστοιχούν συγκεκριμένες εξελίξεις στον νομισματικό τομέα αλλά 
επίσης και εξελίξεις προς τη συνεχώς μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών.

Οι αρχές της ΟΝΕ

Τα κ ρ ά τη  μ έλη  επ ιδ ιώ κουν, υπό το υ ς  όρ ους  κα ι μ ε  το ν  ρ υθμό  που προβλέπει η Συνθήκη, την  
εφ α ρ μ ο γ ή  ο ικονομ ικής  π ολ ιτ ικής  που θα προκύπτει από το ν  ά μ εσ ο  συντονισμό  τω ν πολιτικώ ν  
το υ ς  κα ι θα  σ τη ρ ίζε τα ι σ τη ν  εσ ω τερ ική  αγορ ά  κα ι σ το υ ς  κο ινά  καθορ ιζόμενους  σ τόχους, σ το  
π λα ίσ ιο  π ά ντο τε  τω ν αρχώ ν τη ς  α νο ικ τής  ο ικο νο μ ία ς  τη ς  α γ ο ρ ά ς  κα ι το υ  ελ εύ θ ερ ο υ  
ανταγω νισμού.

Π αράλληλα, υπό το υ ς  όρους, το  χ ρ ο νο δ ιά γρ α μμ α  κα ι τη  δ ια δ ικα σ ία  που π ροβλέπει η 
Συνθήκη, τα κ ρ ά τη  μ έλη  θα  καθορ ίσ ουν  α μ ετό κ λ η τες  σ υνα λλα γμα τικές  ισ ο τιμ ίες , γεγονός  
που θα  ο δ ηγήσ ει σ τη ν  καθ ιέρω σ η  εν ό ς  εν ια ίο υ  νομ ίσ ματος, του  ECU, καθώ ς κα ι σ τη  χ ά ρ α ξη  
κα ι τη ν  άσ κηση εν ια ία ς  νο μ ισ μα τική ς  κα ι συνα λλαγματικής  πολιτικής, μ ε  πρω ταρχ ικό  σ τόχ ο  
τη  δ ια τήρ ησ η  τη ς  σ τα θ ερ ό τη τα ς  τω ν τιμών. Α κο λο υ θε ί ο  σ τό χ ο ς  τη ς  υπ οσ τήρ ιξης τη ς  
γ εν ικό τερ η ς  ο ικονομ ικής π ολ ιτ ικής  τη ς  Κ ο ινότητας, υπό τη ν  επ ιφ ύλαξη  το υ  σ τόχ ου  τη ς  
σ τα θ ερ ό τη τα ς  τω ν τ ιμώ ν κα ι σύμφω να μ ε  τη ν  αρχή τη ς  ο ικονομ ία ς  τη ς  α νο ικ τής  α γ ο ρ ά ς  κα ι 
το υ  ελ εύ θ ερ ο υ  ανταγω νισμού.

Ο λες ο ι σ χ ετ ικ ές  ε ν έρ γ ε ιες  τω ν κρατώ ν μελώ ν τη ς  Κ ο ινό τη τας  προϋπ οθέτουν τη ν  τήρησ η  τω ν  
α κό λο υ θ ω ν κ α τευ θ υ ντή ρ ιω ν  αρχώ ν: σ τα θ ε ρ έ ς  τ ιμ ές , υγ ιή  δ η μ ό σ ια  ο ικονομ ικά , υ γ ιε ίς  
ν ο μ ισ μα τικ ές  συνθήκες κα ι σ τα θερ ό  ισοζύγ ιο  πληρωμών.

Ιδρ ύετα ι, σύμφω να μ ε  τ ις  δ ια δ ικα σ ίες  που προβλέπει η Συνθήκη, Ευρω παϊκό Σύστημα  
Κ εντρ ικώ ν Τραπεζώ ν (ΕΣΚΤ) κα ι Ευρω παϊκή Κ εντρ ική  Τράπεζα (ΕΚΤ), ο ι οπ ο ίες  ενεργούν  
εν τό ς  τω ν ορ ίω ν τω ν εξουσ ιώ ν που το υ ς  α να θέτε ι η Συνθήκη κα ι τα  π ροσαρτημένα  σε αυτήν  
κ α τα σ τα τ ικ ά  το υ  ΕΣΚΤ κα ι τη ς  ΕΚΤ αντισ το ίχω ς.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕ

Κατά το πρώτο στάδιο της ΟΝΕ, που διαρκεί από την 1η Ιουλίου 1990 μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 1993, θα πρέπει να επιτευχθεί αφενός η μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονο
μικών πολιτικών των κρατών μελών και αφετέρου ο αυξημένος συντονισμός των εθνικών 
νομισματικών πολιτικών. Κατά το πρώτο αυτό στάδιο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα 
της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει να επικυρωθεί η Συνθήκη του Μάαστριχτ 
για την Ευρωπαϊκή Ενωση και για την ΟΝΕ από όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα κάθε κράτους μέλους. Ετσι, την 1η Ιανουάριου 
1993 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ενιαία εσωτερική αγορά και να αρχίσει να ισχύει 
η Συνθήκη για την Οικονομική και Νομισματική Ενωση.

Το πρώτο στάδιο προς την ΟΝΕ άρχισε την 1η Ιουλίου 1990, χωρίς να ισχύουν τότε 
σχετικές διατάξεις της Συνθήκης, με βάση τις συστάσεις της Εκθεσης Delors, η οποία 
απετέλεσε και τη βάση των διαπραγματεύσεων για την ΟΝΕ.

Η κατάσταση όσον αφορά τη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών, αλλά και της οικονο
μίας γενικότερα, των δώδεκα κρατών μελών στις αρχές της δεκαετίας του '90, δείχνει 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε βασικά οικονομικά μεγέθη όπως ο πληθωρισμός, 
τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το δημόσιο χρέος και το ισοζύγιο με το εξωτερικό. Ολα 
τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί υψηλός βαθμός σύγκλισης των 
οικονομιών τους, ήδη από το πρώτο στάδιο, και για τον σκοπό αυτό άρχισε η εφαρμογή 
της διαδικασίας πολυμερούς εποπτείας των βασικών εθνικών οικονομικών μεγεθών. 
Επίσης, τα κράτη μέλη για τα οποία αυτό είναι απαραίτητο, έχουν την υποχρέωση να 
συντάξουν και να παρουσιάσουν στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο προγράμματα για τη 
μεσοπρόθεσμη προσαρμογή της οικονομίας τους. Στο τέλος του 1991 τέτοια προγράμ
ματα παρουσίασαν η Ιταλία και η Πορτογαλία, τα οποία και εγκρίθηκαν από το Συμβού
λιο Υπουργών. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει, υπό κανονικές συνθή
κες, να δώσει στις χώρες που αφορούν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν εγκαίρως τους 
όρους για τη μετάβαση στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ.

Στο νομισματικό τομέα, ήδη κατά το πρώτο στάδιο, εξασφαλίστηκε η ελεύθερη κυκλο
φορία των κεφαλαίων μεταξύ των περισσοτέρων κρατών μελών. Ενισχύθηκε επίσης ο 
συντονισμός των νομισματικών πολιτικών, που επιτρέπει τη διατήρηση σταθερών ισοτι
μιών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος.

To ECU και η ως τώρα πορεία του

Λόγω της σημασίας του ECU τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, όταν θα αποτελέσει το
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ενιαίο νόμισμα για την Κοινότητα, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη υπενθύμιση για το τί 
ακριβώς αντιπροσωπεύει το ECU σήμερα και στη συνέχεια θα εξετάσουμε το πώς αυτό 
το νόμισμα-καλάθι θα πάρει σάρκα και οστά και θα γίνει το πραγματικό νόμισμα της 
Ευρώπης.

To ECU ορίζεται ως καλάθι νομισμάτων και η αξία του ισούται με το άθροισμα της αξίας 
σταθερού ποσού από το νόμισμα κάθε κοινοτικής χώρας. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με 
βάση την οικονομική σημασία κάθε χώρας (μερίδιό της στο συνολικό Α.Εγχ.Π. της 
Κοινότητας, μερίδιο στο εξωτερικό εμπόριο της Κοινότητας, κλπ).

Στη σύνθεση λοιπόν του ECU συμμετέχουν τα δώδεκα νομίσματα των κρατών μελών 
της Κοινότητας. Από τον Μάιο του 1979, όταν άρχισε να ισχύει το ευρωπαϊκό νομισματι
κό σύστημα, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε εθνικού νομίσματος στη σύνθεση του ECU 
έχουν αλλάξει αρκετές φορές, πάντα όμως μετά από απόφαση του Συμβουλίου Υπουρ
γών της Κοινότητας. Από την 21η Σεπτεμβρίου 1989, όταν έγινε η απαραίτητη αναπρο
σαρμογή της σύνθεσης του ECU ώστε να περιλάβει και την ισπανική πεσέτα και το 
πορτογαλικό εσκούδο, η σύνθεση αυτή έχει παραμείνει σταθερή.

Ετσι λοιπόν, σήμερα το ECU είναι το άθροισμα των παρακάτω ποσών από κάθε εθνικό 
νόμισμα:

Γερμανικό Μάρκο = 0,6242
Γ αλλικό Φράγκο = 1,332
Ολλανδικό Φιορίνι = 0,2198
Βελγικό Φράγκο = 3,301
Φράγκο Λουξεμβούργου = 0,13
Λίρα Ιταλίας = 151,8

Λίρα Αγγλίας = 0,08784
Λίρα Ιρλανδίας = 0,008552
Κορώνα Δανίας = 0,1976
Πεσέτα Ισπανίας = 6,885
Ελληνική Δραχμή = 1,44
Πορτογαλικό Εσκούδο = 1,393

Κατά την ίδρυση του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος και του ECU, το 1979, είχε 
προβλεφθεί η περιοδική, ανά πενταετία, επανεξέταση της σύνθεσης του καλαθιού του 
ECU, καθώς και η επανεξέτασή της σε έκτακτες περιστάσεις ή μετά την προσχώρηση 
νέων κρατών στην Κοινότητα, που θα σήμαινε και τη συμμετοχή νέων νομισμάτων.

Το άρθρο 109Ζτης νέας Συνθήκης του Μάαστριχτ, προβλέπει ότι “η νομισματική σύνθε-
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ση του καλαθιού του ECU δεν μεταβάλλεται” . Αυτό σημαίνει ότι μετά την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης του Μάαστριχτ δεν θα είναι δυνατή η είσοδος νέων νομισμάτων στο 
καλάθι, ούτε η αλλαγή των ποσών με τα οποία κάθε νόμισμα συμμετέχει στο καλάθι. 
Οσον αφορά τώρα την αξία του ECU, το ίδιο άρθρο της Συνθήκης του Μάαστριχτ 
προβλέπει ότι από την έναρξη του τρίτου σταδίου η αξία αυτή θα καθοριστεί οριστικά 
και αμετάκλητα.

Εκτός από το επίσημο ECU, που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομισμα
τικού συστήματος και κατά τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινότη
τας, την περασμένη δεκαετία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και στον κόσμο 
η ιδιωτική αγορά του ECU. Η ανάπτυξη της αγοράς αυτής άρχισε ήδη από το 1979, 
όταν μερικές βελγικές τράπεζες άνοιξαν τρεχούμενους λογαριασμούς σε ECU στο 
όνομα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σημείο καμπής της πορείας του 
ιδιωτικού ECU ήταν η δημιουργία συστήματος συμψηφισμού σε ECU μεταξύ των μεγά
λων ευρωπαϊκών τραπεζών, το 1982. Εκτοτε, όλα τα κράτη μέλη ανεγνώρισαν και από 
νομικής πλευράς το ECU ως ξένο νόμισμα. Παράλληλα ανεπτύχθη και μία συνεχώς 
διευρυνόμενη αγορά χρεογράφων που εκδίδονται σε ECU, από τα κράτη μέλη, τρίτες 
χώρες, τα όργανα της Κοινότητας ή, τέλος, ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε το ECU να 
έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά νομίσματα στη διεθνή αγορά χρεογρά
φων. Η ιδιωτική αυτή αγορά χρεογράφων σε ECU συνεχίζει να διευρύνεται, πρόσφατα 
δε άρχισε και η δημιουργία μίας πολύ μακροπρόθεσμης αγοράς ομολογιών εκφρασμέ
νων σε ECU, ιδίως μετά την έκδοση από το γαλλικό κράτος, τον Ιανουάριο του 1992, 
ομολογιακού δανείου σε ECU, διάρκειας 30 ετών, το οποίο λήγει το 2022. Πρόκειται για 
άλλη μια απόδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στο μέλλον του ECU.

- 4 7 -



ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Το δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ θα αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο στην πορεία προς το 
τρίτο και τελικό στάδιο. Φυσική συνέπεια είναι ότι κατά τη διάρκεια του δευτέρου 
σταδίου θα πρέπει να ενταθεί η προετοιμασία τόσο σε εθνικό επίπεδο -νοικοκύρεμα των 
οικονομικών πολιτικών, μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ανεξαρτησία των κε
ντρικών τραπεζών...- όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο -δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομι
σματικού Ιδρύματος, αρχές εφαρμογής μιας κοινής νομισματικής πολιτικής, ενίσχυση 
του ρόλου του ECU...-. Το δεύτερο στάδιο θα αρχίσει την 1η Ιανουάριου 1994.

Πριν από την έναρξη του δευτέρου σταδίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφα
λαίων στο εσωτερικό της Κοινότητας, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και των 
τρίτων χωρών. Η μόνη παρέκκλιση που προβλέπεται είναι εκείνη του άρθρου 73Ε, 
σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη για τα οποία θα ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 1993 
παρέκκλιση για την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων με βάση το κοινοτικό δίκαιο, μπο
ρούν να παρατείνουν την ισχύ των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που επιτρέπο
νται με βάση τις εν λόγω παρεκκλίσεις, το αργότερο όμως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
1995. Υπενθυμίζουμε ότι σε οκτώ από τα δώδεκα κράτη μέλη, η ελεύθερη κίνηση των 
κεφαλαίων άρχισε να ισχύει από την αρχή της πρώτης φάσης, δηλαδή την 1η Ιουλίου 
1990.

Επίσης, πριν από την έναρξη του δευτέρου σταδίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
λάβει μέτρα ώστε να απαγορεύεται η νομισματική χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του 
δημοσίου.

Η απόφαση για το πέρασμα στο δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ θα ληφθεί από το Συμβούλιο 
των Υπουργών με βάση έκθεση της Επιτροπής, η οποία θα εκτιμά και θα αξιολογεί την 
πρόοδο που θα έχει πραγματοποιηθεί ως προς τη σύγκλιση στην οικονομία και στον 
νομισματικό τομέα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών και την υγιή κατά
σταση των δημοσίων οικονομικών καθώς και την πρόοδο στην εφαρμογή του κοινοτικού 
δικαίου για την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς.

Η οικονομική πολιτική 
κατά το δεύτερο στάδιο

Με βάση σύσταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών θα πρέπει να επεξεργαστεί με ειδική πλειοψηφία σχέδιο για τους βασικούς
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προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και της Κοινότητας, 
σχέδιο το οποίο θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με 
βάση την έκθεση του Συμβουλίου Υπουργών, θα διατυπώσει τα συμπεράσματά του για 
τους βασικούς αυτούς προσανατολισμούς. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο των Υπουργών 
θα εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία σύσταση που θα καθορίζει τους βασικούς αυτούς 
προσανατολισμούς, την οποία θα ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η οικονομική πολιτική κάθε κράτους μέλους θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια του δευτέ
ρου σταδίου να ασκείται σύμφωνα με τους βασικούς προσανατολισμούς που προανα- 
φέρθηκαν. Το Συμβούλιο, με βάση εκθέσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή, θα εξετάζει 
κατά τακτά διαστήματα και θα αξιολογεί την οικονομική κατάσταση σε κάθε κράτος 
μέλος της Κοινότητας (πολυμερής εποπτεία). Εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι η οικο
νομική πολιτική ενός κράτους μέλους δεν συμβιβάζεται με τους προαναφερθέντες 
βασικούς προσανατολισμούς, ή ότι η πολιτική αυτή μπορεί να υπονομεύσει την πραγμα
τοποίηση των στόχων της ΟΝΕ, τότε μπορεί, μετά από σύσταση της Επιτροπής, να 
απευθύνει τις απαραίτητες συστάσεις στο εν λόγω κράτος μέλος.

Ελλείμματα του δημοσίου

Κατά τη δεύτερη φάση της ΟΝΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να 
αποφύγουν τα υπερβολικά ελλείμματα στα δημόσια οικονομικά. Παράλληλα θα απαγο
ρεύεται η νομισματική χρηματοδότηση των ελλειμμάτων αυτών καθώς και κάθε προνο
μιακή πρόσβαση των δημοσίων αρχών στην αγορά κεφαλαίων.

Στην Επιτροπή ανατίθεται η επίβλεψη της εξέλιξης των δημοσιονομικών και του δημο
σίου χρέους των κρατών μελών ώστε να εντοπίζονται ενδεχόμενες έκδηλες αποκλίσεις. 
Εάν ένα κράτος μέλος δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θεσπίζει η Συνθήκη για την 
ΟΝΕ (βλέπε παρακάτω), τότε η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή 
εξετάζει ιδίως κατά πόσο το δημόσιο έλλειμμα υπερβαίνει τις δημόσιες επενδύσεις και 
λαμβάνει υπόψη της και κάθε άλλο σχετικό παράγοντα, περιλαμβανόμενης και της 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Τα δύο κριτήρια που καθορίζει η Συνθήκη για τη δημοσιονομική πειθαρχία είναι τα εξής:

α) κατά πόσον ο λόγος του προβλεπόμενου ή υφιστάμενου δημοσιονομικού 
ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει το 3%, εκτός 
εάν:

- είτε ο λόγος αυτός σημειώνει ουσιαστική και συνεχή πτώση και έχει φθάσει 
σε επίπεδο παραπλήσιο του 3%
-είτε εναλλακτικά, η υπέρβαση του 3% είναι απλώς έκτακτη και προσωρινή 
και ο λόγος παραμένει κοντά σε αυτήν την τιμή αναφοράς

β) και, κατά πόσον ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν υπερβαίνει το 60%, εκτός εάν ο λόγος μειώνεται επαρκώς και 
πλησιάζει αυτήν την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό.
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Ενδεικτικά και σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι δημοσιονομικό έλλειμμα που αντιστοι
χεί σε δημόσιες επενδύσεις, πχ.έργα υποδομής για τις μεταφορές, την ενέργεια ή τις 
τηλεπικοινωνίες, μπορεί να θεωρηθεί ως “αποδεκτό” έλλειμμα. Αντίθετα, αντενδείκνυ- 
νται τα δημοσιονομικά ελλείμματα που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση των τρεχου- 
σών δαπανών του κράτους.

Οσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των ελλειμμάτων, ο όρος “νομισματική χρη
ματοδότηση” που αναφέρει η Συνθήκη, σημαίνει τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων 
με την εκτύπωση νέου χρήματος. Επίσης, χρηματοδότηση των ελλειμμάτων μπορεί να 
γίνει με δανεισμό, και στο σημείο αυτό ακριβώς η Συνθήκη προβλέπει ότι το κράτος δεν 
πρέπει να έχει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίων. Και αυτό για να μπορούν 
οι αποταμιευτές να επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ των κρατικών χρεογράφων και των 
χρεογράφων του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος εάν το κράτος έχει προνομιακή πρόσβαση 
στην αγορά κεφαλαίων, πιθανόν να αντιμετωπίσει έλλειψη πόρων. Αλλες δυνατότητες 
χρηματοδότησης των ελλειμμάτων είναι ο δανεισμός στη διεθνή κεφαλαιαγορά και η 
αύξηση των φόρων.

Η νομισματική πολιτική κατά το δεύτερο στάδιο

Η Συνθήκη για την ΟΝΕ προβλέπει τη δημιουργία από την αρχή του δευτέρου σταδίου, 
του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ), το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί 
αμέσως μετά την ίδρυσή του, θα έχει δική του νομική προσωπικότητα και θα διοικείται 
από Συμβούλιο αποτελούμενο από πρόεδρο, και μέλη τους διοικητές των κεντρικών 
τραπεζών των κρατών μελών, από τους οποίους ένας ορίζεται αντιπρόεδρος.

Το ΕΝΙ θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του συντονισμού των νομισματικών πολιτι
κών των κρατών μελών, στην εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και στη διευκό
λυνση της χρήσης του ECU.

Για την προπαρασκευή του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, το ΕΝΙ θα πρέπει επίσης να:

- προετοιμάσει τα μέσα και τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την
εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής κατά το τρίτο στάδιο,

- προωθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διασυνοριακών 
πληρωμών,

- εποπτεύει την τεχνική προπαρασκευή της έκδοσης τραπεζογραμματίων σε
ECU.

Το ΕΝΙ, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Συμβουλίου του, μπορεί 
να διατυπώνει γνώμες ή συστάσεις για τον γενικό προσανατολισμό της νομισματικής 
και συναλλαγματικής πολιτικής, καθώς και για τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται σε
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κάθε κράτος μέλος.

Μπορεί να διατυπώνει γνώμες ή συστάσεις προς τις κυβερνήσεις και το Συμβούλιο 
σχετικά με πολιτικές που μπορούν να επηρεάσουν την εσωτερική ή εξωτερική νομισμα
τική κατάσταση στην Κοινότητα, και ιδίως σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Συστήματος.

Το ΕΝΙ μπορεί, επίσης με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Συμβουλίου του, να 
απευθύνει και συστάσεις στις εθνικές νομισματικές αρχές των κρατών μελών σχετικά με 
την άσκηση της νομισματικής τους πολιτικής. Μπορεί επίσης να αποφασίσει με ομοφω
νία, να ανακοινώσει δημόσια τις γνώμες και τις συστάσεις που εξέδωσε σε όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις.

Παράλληλα με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, κατά το δεύτε
ρο στάδιο προβλέπονται και εξελίξεις σε επίπεδο των εθνικών νομισματικών πολιτικών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εφαρμογή διαδικασίας που θα οδηγήσει στην ανεξαρτη
σία των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Προβλέπεται επίσης η συμμετοχή στη στενή ζώνη 
διακύμανσης του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος (2,25% εκατέρωθεν των κε
ντρικών ισοτιμιών) των νομισμάτων που δεν θα συμμετέχουν έως τότε. Πράγματι, η 
συμμετοχή στη στενή ζώνη διακύμανσης του ΕΝΣ τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την 
έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε κράτους 
μέλους στο τρίτο στάδιο.

Ετσι λοιπόν, το δεύτερο στάδιο θα είναι στάδιο ενίσχυσης της οικονομικής και νομισμα
τικής συνοχής της Κοινότητας.
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ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Το πέρασμα στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ θα γίνει το ενωρίτερο την 1η Ιανουάριου 1997, 
το αργότερο όμως την 1η Ιανουάριου 1999. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση για την 
υλοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης από τις χώρες της Κοινότητας 
είναι αμετάκλητη, και δεν είναι δυνατή καμμιά αναβολή πέρα από την 1η Ιανουάριου 
1999.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση προβλέπει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να 
ληφθεί η απόφαση έναρξης του τελικού σταδίου της ΟΝΕ καθώς επίσης και συγκεκρι
μένα κριτήρια με βάση τα οποία θα αποφασίζεται ποια κράτη μέλη μπορούν να προχω
ρήσουν στο τελικό αυτό στάδιο.

Διαδικασία και κριτήρια για τη μετάβαση στο τελικό στάδιο

Η Επιτροπή και το ΕΝΙ θα πρέπει εντός του 1996 να υποβάλουν στο Συμβούλιο έκθεση 
για την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώ- 
σεών τους για την επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης. Οι εκθέσεις 
αυτές εξετάζουν ιδίως εάν η εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανο
μένου και του καταστατικού της εθνικής κεντρικής τράπεζάς του, συμβιβάζεται με όσα 
προβλέπει η Συνθήκη για το δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ.

Οι εκθέσεις αυτές εξετάζουν επίσης κατά πόσο έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός σταθε
ρής σύγκλισης, με γνώμονα το κατά πόσο το κάθε κράτος μέλος ικανοποιεί τα εξής 
κριτήρια:

- επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών, πράγμα που καταδεικνύεται
από την ύπαρξη ποσοστού πληθωρισμού που πλησιάζει εκείνο που επέτυχαν 
τα τρία κράτη μέλη που είχαν την καλύτερη επίδοση ως προς τη 
σταθερότητα των τιμών (κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της 
έκθεσης, το ποσοστό πληθωρισμού του κράτους μέλους που αφορά η 
έκθεση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες 
μονάδες το ποσοστό πληθωρισμού των τριών κρατών μελών με τις 
καλύτερες επιδόσεις),

- σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών, η οποία καταδεικνύεται από την
επίτευξη δημοσιονομικής κατάστασης χωρίς υπερβολικό δημοσιονομικό 
έλλειμμα (το δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρείται υπερβολικό εάν ο λόγος 
μεταξύ του ελλείμματος και του Α.Εγχ.Π. υπερβαίνει το 3%),

- τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που προβλέπονται από τον
μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
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Συστήματος επί δύο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς υποτίμηση έναντι του 
νομίσματος οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους (κανονικό περιθώριο είναι 
το 2,25% εκατέρωθεν της κεντρικής ισοτιμίας που καθορίζεται για κάθε 
νόμισμα του ΕΝΣ),

- ο διαρκής χαρακτήρας της σύγκλισης που έχει επιτευχθεί από το κράτος 
μέλος, και της συμμετοχής του στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών 
του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, που αντανακλάται και στο 
επίπεδο των μακροπροθέσμων επιτοκίων (κατά τη διάρκεια ενός έτους πριν 
από τη σύνταξη της έκθεσης, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει άνω του 2% το επιτόκιο των τριών κρατών μελών που είχαν τις 
καλύτερες επιδόσεις ως προς τη σταθερότητα των τιμών).

Επίσης, οι εκθέσεις της Επιτροπής και του ΕΝΙ λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη του ECU, 
τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης των αγορών, την κατάσταση και την εξέλιξη των 
ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών, και εξετάζουν τις εξελίξεις του κατά μονάδα κό
στους εργασίας και των άλλων δεικτών τιμών.

Με βάση τις εκθέσεις αυτές το Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι
κών, με ειδική πλειοψηφία και μετά από σύσταση της Επιτροπής, εκτιμά

- κατά πόσον κάθε κράτος μέλος πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος,

- κατά πόσον η πλειοψηφία των κρατών μελών πληροί τ ις  αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος,

και διαβιβάζει τα πορίσματά του στο Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών 
κρατών ή κυβερνήσεων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο).

Ζητείται επίσης η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο τη διαβιβάζει στο 
Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εκθέσεις που προαναφέρθηκαν και τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 1996:

- κατά πόσον η πλειοψηφία των κρατών μελών πληροί τ ις  αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση κοινού νομίσματος (ως πλειοψηφία των 
κρατών μελών εννοείται ο αριθμός των επτά κρατών μελών, εκτός εάν το 
Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει εν τω μεταξύ να μην συμμετάσχει στην τρίτη 
φάση της ΟΝΕ, οπότε ως πλειοψηφία των κρατών μελών νοείται ο αριθμός 
των έξι κρατών μελών)

- αποφασίζει κατά πόσο είναι σκόπιμο για την Κοινότητα να εισέλθει στο τρίτο
στάδιο, και, εάν ναι:

- ορίζει την ημερομηνία έναρξης του τρίτου σταδίου.
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Εναλλακτική δυνατότητα

Εάν μέχρι το τέλος του 1997 δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξής του, τότε το 
τρίτο στάδιο θα αρχίσει την 1η Ιανουάριου 1999. Το Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπε
δο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πριν την 1η Ιουλίου 1988, και σύμφωνα με την 
προηγούμενη διαδικασία, επιβεβαιώνει με ειδική πλειοψηφία ποια είναι τα κράτη μέλη 
που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση έναρξης του τρίτου σταδίου την 1η Ιανουά
ριου 1999, δεν έχει σημασία ο αριθμός των κρατών μελών που θα πληρούν τις ανα
γκαίες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η μετάβαση στο τελικό στάδιο θα γίνει έστω και 
εάν οι αναγκαίες προϋποθέσεις πληρούνται μόνο από τη μειοψηφία των κρατών μελών. 
Τη στιγμή κατά την οποία θα ληφθεί απόφαση για τη μετάβαση στο τελικό στάδιο της 
ΟΝΕ, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για το εάν μερικά και ποιά από τα 
κράτη μέλη χρειάζονται παρέκκλιση, δηλαδή μεταβατική περίοδο μεγαλύτερης διάρ
κειας πριν να συμμετάσχουν στο τρίτο στάδιο. Τα κράτη μέλη με παρέκκλιση δεν 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, 
ούτε όμως έχουν δικαίωμα ψήφου για τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή της ΟΝΕ.

Μετά την έναρξη του τρίτου σταδίου και τουλάχιστον μια φορά κάθε δυο χρόνια, ή 
όποτε το ζητήσει κράτος μέλος με παρέκκλιση, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα υποβάλλουν έκθεση στο Συμβούλιο. Μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και αφού συζητηθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συνερχόμενο σε 
επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψη
φία ποια κράτη μέλη με παρέκκλιση πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συμμε
τοχή τους στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ και καταργεί τις παρεκκλίσεις για τα συγκεκριμέ
να κράτη μέλη.

Η σύγκλιση των οικονομιών

Η Συνθήκη αναφέρει συνολικά πέντε κριτήρια για την εκτίμηση του βαθμού της σύγκλι
σης της οικονομίας των κρατών μελών και για τη λήψη της απόφασης μετάβασης στο 
τρίτο στάδιο. Τα κριτήρια αυτά είναι η σταθερότητα των τιμών, η κατάσταση των δημο
σίων οικονομικών τόσο ως προς το δημοσιονομικό έλλειμμα όσο και ως προς το δημό
σιο χρέος, η συμμετοχή τουλάχιστον επί δύο έτη στον μηχανισμό συναλλαγματικών 
ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, και αυτό με τα στενά περιθώρια 
διακύμανσης, και τέλος το επίπεδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.

Βεβαίως, η απόφαση για τη συμμετοχή ενός κράτους μέλους στην τελική φάση της 
ΟΝΕ θα στηριχθεί και σε γενικότερη πολιτική εκτίμηση που θα λαμβάνει υπόψη εκτός 
από τους οικονομικούς δείκτες που προαναφέρθηκαν, τις τάσεις που διαγράφονται για 
το συγκεκριμένο κράτος μέλος και τις ειδικές περιστάσεις που μπορεί να δικαιολογή
σουν κάποια οικονομική επίδοση που δεν πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια.
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Ενδεικτικά, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα που δείχνει ποια κράτη μέλη πληρούν 
σήμερα τις προϋποθέσεις μετάβασης στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, εάν υποτεθεί ότι η 
μετάβαση αυτή αποφασίζονταν να γίνει τώρα.

πληρούται το κριτήριο δεν πληρούται το κριτήριο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΧΩΡΑ

1
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 
1991

2
Ελλειμα του 
Δημοσίου 

(%του 
Α.Εγχ.Π. 

1991)

3
Δημόσιο Χρέος 
(%του Α.Εγχ.Π.)

4
Συμμετοχή στη 

στενή ζώνη 
διακύμανσης 

του ΕΝΣ

5
Μακροπρόθεσμο

επιτόκιο

ΕΙΝΑΙ 
Η ΧΩΡΑ 
ΕΤΟΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΝΕ;

ΒΕΛΓΙΟ 2,8 6,3 129,4 ΝΑΙ 9,3 ΟΧΙ

ΓΑΛΛΙΑ 3,1 1,5 47,2 ΝΑΙ 9,0 ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,2 3,2 46,2 ΝΑΙ 8,6 ΝΑΙ *

ΔΑΝΙΑ 2,3 1,7 67,2 ΝΑΙ 10,1 ΝΑΙ **

ΕΛΛΑΣ 17,8 17.9 96,4 ΟΧΙ 19,5 ΟΧΙ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

4.5 1,9 43,8 ΟΧΙ 9,9 ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ 6,2 9,9 101,2 ΝΑΙ 13 ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,6 4,1 102.8 ΝΑΙ 9,2 ΟΧΙ

ΙΣΠΑΝΙΑ 5.5 3,9 45,6 ΟΧΙ 12,4 ΟΧΙ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2,6 2,0 6,9 ΝΑΙ 8,2 ΝΑΙ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,9 4.4 78,4 ΝΑΙ 8,9 ΟΧΙ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 9.6 5.4 64,7 ΟΧΙ 17,1 ΟΧΙ

Πηγή: Υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

* Ναί διότι το έλλειμα του δημοσίου υπερβαίνει το 3% του Α.Εγχ.Π. λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων της 
επανένωσης
** Ναί, γιατί η προβολή της πορείας του δημοσίου χρέους της Δανίας δείχνει την τάση μείωσής του ώστε να 
πλησιάσει σύντομα το όριο του 60% του Α.Εγχ.Π.

1. Το ποσοστό πληθωρισμού, τουλάχιστον για το τελευταίο έτος, θα πρέπει να μην υπερβαίνει κατά
1,5% τον μέσο όρο του ποσοστού πληθωρισμού των τριών κρατών μελών που παρουσιάζουν τις 
καλύτερες επιδόσεις ως προς τη σταθερότητα των τιμών. Για το 1991, τις καλύτερες επιδόσεις 
είχαν η Δανία (2,3%), το Λουξεμβούργο (2,6%) και το Βέλγιο (2,8%). Κατά συνέπεια, το 
"αποδεκτό” για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο επίπεδο πληθωρισμού θα κυμαίνονταν σήμερα 
γύρω στο 4%

2. Ο λόγος του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕγχΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%, με την
εξαίρεση ειδικών περιστάσεων

3. Ο λόγος μεταξύ του δημοσίου χρέους και του ΑΕγχΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60%, εκτός εάν 
το δημόσιο χρέος παρουσιάζει τάση μείωσης τείνοντας προς τον στόχο του 60%

4. Η Ισπανία, η Μεγάλη Βρεταννία και η Πορτογαλία συμμετέχουν στον μηχανισμό συναλλαγματικών
ισοτιμιών του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος με διευρυμένα περιθώρια διακύμανσης (6% 
εκατέρωθεν της κεντρικής ισοτιμίας, έναντι 2,25% που είναι τα στενά περιθώρια διακύμανσης). Η 
Ελλάδα δεν συμμετέχει ακόμη στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών.

5. Το ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά 2% τον μέσο όρο του 
επιτοκίου των τριών κρατών μελών που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της 
σταθερότητας των τιμών. Οι τρεις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις είναι όπως είπαμε και στο 
σημείο 1, η Δανία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, με μέσο μακροπρόθεσμο επιτόκιο περίπου 
9%, κατά συνέπεια το “αποδεκτό” επιτόκιο για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο θα ήταν σήμερα 
γύρω στο 11%.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά
της Ο ικονομικής και Νομισματικής Ενωσης

Τα χαρακτηριστικά της ΟΝΕ στον νομισματικό τομέα θα είναι το ενιαίο νόμισμα, δηλαδή 
το ECU, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ενιαία νομισματική και συναλλαγματική 
πολιτική για το ECU, που θα καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Τα χαρακτηριστικά της ΟΝΕ στον οικονομικό τομέα θα είναι η σύγκλιση των οικονομι
κών πολιτικών προς στόχους που θα καθορίζονται από κοινού, σύγκλιση ακόμη πιο 
έντονη σε σύγκριση με εκείνη του δευτέρου σταδίου, η πολυμερής εποπτεία των οικο
νομικών εξελίξεων στα κράτη μέλη, η οποία θα μπορεί ενδεχομένως να καταλήγει σε 
κυρώσεις για τις χώρες που ασκούν οικονομική πολιτική που θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη σταθερότητα του ενιαίου νομίσματος.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει την ισορροπία της νομισματικής και της οικονομι
κής εξουσίας στην τελική φάση της ΟΝΕ, και εξασφαλίζει την απαραίτητη για την 
άσκηση των καθηκόντων της αυτονομία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά 
προβλέπει επίσης και τον δημοκρατικό της έλεγχο.

Η ισορροπία μεταξύ της οικονομικής και της νομισματικής εξουσίας

Η Συνθήκη εξασφαλίζει μια ισορροπία μεταξύ των νομισματικών και των οικονομικών 
αρχών της Ενωσης. Οι νομισματικές αρχές απολαμβάνουν μεν ανεξαρτησίας για την 
επίτευξη του βασικού στόχου τους, που είναι η σταθερότητα των τιμών, αλλά η πολιτική 
εξουσία είναι αυτή που χαράσσει και ασκεί την οικονομική πολιτική. Τους βασικούς 
προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που 
συνέρχεται σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
λαμβάνει και την απόφαση για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο.

Το Συμβούλιο υπουργών οικονομίας και οικονομικών θα είναι αρμόδιο κατά το τρίτο 
στάδιο για την παρακολούθηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ώστε να αποφεύγο
νται τα υπερβολικά ελλείμματα, για τον καθορισμό της εξωτερικής νομισματικής πολιτι
κής όσον αφορά το ECU, και για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών, στον βαθμό που ο συντονισμός αυτός είναι απαραίτητος για την καλή λειτουρ
γία της ΟΝΕ.

Ανεξαρτησία και ευθύνες του ΕΣΚΤ

Η ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών θα είναι ένα από τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης. Η ανεξαρτησία 
του ΕΣΚΤ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του βασικού στόχου του 
οργάνου αυτού, που είναι η σταθερότητα των τιμών, που με τη σειρά της είναι απαραί
τητη προϋπόθεση για την επιτυχία όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
Είναι σαφές από την αρχή ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών θα έχει
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κύριο στόχο του την άνευ όρων καταπολέμηση του πληθωρισμού και για τον λόγο 
αυτόν δεν θα πρέπει να υπόκειται σε οποιαδήποτε πολιτική πίεση. Ομως, η ανεξαρτησία 
του θεσμικού αυτού οργάνου προϋποθέτει ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και υπό
λογο απέναντι στους πολίτες της Κοινότητας.

Πράγματι, η Συνθήκη προβλέπει μέτρα για την εξασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότη
τας του ΕΣΚΤ. Κατ’αρχάς, η ίδια η πράξη ίδρυσης του ΕΣΚΤ θα υπόκειται στην επικύρω
ση των εθνικών κοινοβουλίων. Στη συνέχεια, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά 
όμως από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, η Συνθήκη προβλέπει 
ότι η ΕΚΤ θα υποβάλει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του ΕΣΚΤ και τη νομισμα
τική πολιτική που εφάρμοσε κατά το παρελθόν και το τρέχον έτος, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
Η έκθεση θα παρουσιάζεται από τον πρόεδρο της ΕΚΤ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
όπου και θα γίνεται συζήτηση επ’ αυτής. Τέλος, προβλέπεται ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ 
και τα άλλα μέλη της εκτελεστικής της επιτροπής ακούγονται από τις αρμόδιες επιτρο
πές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφ’όσοντους ζητηθεί από το τελευταίο, ή μετά από 
δική τους πρωτοβουλία.
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Η ΝΟ Μ ΙΣΜ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Από τη στιγμή που θα καθοριστεί η ημερομηνία μετάβασης στο τρίτο στάδιο θα δη- 
μιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), που θα αποτελείται 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Η κύρια αποστολή του ΕΣΚΤ θα είναι η εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Με
την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών, το ΕΣΚΤ θα συμβάλει στην 
επίτευξη των γενικότερων στόχων της οικονομικής πολιτικής της Κοινότητας.

Τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ θα είναι ιδίως:

- να χαράζει και να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της Κοινότητας

- να διενεργεί πράξεις συναλλάγματος (σύμφωνα με λεπτομέρειες εφαρμογής
που θα καθοριστούν στο μέλλον, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που θα 
ληφθούν για την άσκηση της εξωτερικής συναλλαγματικής πολιτικής του 
ECU)

- να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα των
κρατών μελών

Το ΕΣΚΤ θα είναι ανεξάρτητο. Πράγμαπ, το άρθρο 107 της νέας Συνθήκης προβλέπει ότι 
“κατά την άσκηση των εξουσιών καί την εκτέλεση των καθηκόντων καί υποχρεώσεων τους που 
τους ανατίθεται από την παρούσα Συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ, ούτε η ΕΚΤ ούτε οι 
εθνικές κρατικές τράπεζες ούτε κανένα μέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων των ιδρυμάτων 
αυτών ζητά ή δέχεται υποδείξεις από τα κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, από την κυβέρνηση 
κράτους μέλους ή από άλλον οργανισμό. Τα κοινοτικά όργανα ή οργανισμοί καθώς και οι 
κυβερνήσεις των κρατών μελών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή αυτή και 
να μην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ ή των 
εθνικών κεντρικών τραπεζών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους"

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει τη δική της νομική προσωπικότητα και τα 
δικά της όργανα λήψης αποφάσεων και διοίκησης, τα οποία θα διαχειρίζονται και το 
σύνολο του ΕΣΚΤ. Τα όργανα αυτά θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική 
Επιτροπή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τέσσε
ρα άλλα μέλη, όλοι δε οι παραπάνω διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων 
των κρατών μελών σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, κατά σύσταση του 
Συμβουλίου, το οποίο προηγουμένως διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
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το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΚΤ. Ολα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ 
πρέπει να είναι προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας 
σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα. Η θητεία τους είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη.

Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής θα λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία 
των ψηφισάντων. Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που παρίσταται αυτοπροσώ
πως στις συνεδριάσεις έχει δικαίωμα ψήφου και διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποτελείται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που θα συμμετέ
χουν στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ασκεί 
επίσης καθήκοντα προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις στο δεύτερο αυτό όργανο της ΕΚΤ θα λαμβάνονται γενικά με απλή πλειοψη
φία, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εν τούτοις, για τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση ρητώς προβλεπόμενα άρθρα της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Οι ψήφοι κάθε 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα σταθμίζονται σύμφωνα με την κατανομή του εγγε
γραμμένου κεφαλαίου της ΕΚΤ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, ενώ οι ψήφοι των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα έχουν στην περίπτωση αυτή μηδενική στάθμιση. Με 
άλλα λόγια, στις περιπτώσεις ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, λαμβάνονται υπόψη 
μόνον οι ψήφοι των διοικητών των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

Το ποσό της εγγραφής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ θα γίνει 
με βάση δυο παραμέτρους: τον πληθυσμό και το ΑΕγχΠ κάθε κράτους μέλους. Το 50% 
του κεφαλαίου της ΕΚΤ θα κατανέμεται μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των 
κρατών μελών που θα συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ ανάλογα με τον πληθυ
σμό τους και το 50% του κεφαλαίου της ΕΚΤ θα κατανέμεται ανάλογα με το ΑΕγχΠ του 
αντίστοιχου κράτους μέλους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την ίδρυση του ΕΣΚΤ θα διαλυθεί και το 
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ιδρυμα. Εάν ένας αριθμός κρατών μελών δεν συμμετέχει ευθύς 
εξ’αρχής στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, το ΕΣΚΤ αναλαμβάνει την εκπλήρωση των αποστολών 
που είχε στο παρελθόν το ΕΝΙ, για τα κράτη μέλη για τα οποία θα ισχύει παρέκκλιση.

Το Γενικό Συμβούλιο

Εάν κατά τη στιγμή της μετάβασης στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ ισχύει για ένα ή περισ
σότερα κράτη μέλη παρέκκλιση, η Συνθήκη προβλέπει την ίδρυση ενός τρίτου οργάνου 
λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Το όργανο αυτό θα είναι το Γενικό Συμβούλιο.

Σκοπός του οργάνου θα είναι να δοθεί η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης και εκείνων των
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κρατών μελών που δεν θα συμμετέχουν ακόμη πλήρως στην ΟΝΕ, στις αποφάσεις που 
θα λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΟΝΕ. Το Γενικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και τους διοικητές 
των εθνικών κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της Κοινότητας.

Ενα ενιαίο νόμισμα, το ECU

Κατά την εναρκτήρια ημερομηνία του τρίτου σταδίου, το Συμβούλιο, με ομόφωνη από
φαση των κρατών μελών χωρίς παρέκκλιση, μετά από πρόταση της Επιτροπής και 
διαβούλευση με την ΕΚΤ, καθορίζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν αμετά- 
κλητα για τα νομίσματά τους και με τις οποίες θα τα αντικαταστήσει το ECU, που θα 
καταστεί πλέον αυτοτελές νόμισμα.

Το εν λόγω μέτρο δεν μεταβάλλει, αυτό καθ’εαυτό, την εξωτερική ισοτιμία του ECU. Το 
Συμβούλιο λαμβάνει επίσης με την ίδια διαδικασία, τα λοιπά μέτρα που είναι αναγκαία 
για την ταχεία εισαγωγή του ECU ως ενιαίου νομίσματος αυτών των κρατών μελών.

Από τη στιγμή που οι ισοτιμίες των εθνικών νομισμάτων ως προς το ECU θα καθορι
στούν αμετάκλητα, το ECU δεν θα είναι πια νόμισμα καλάθι, αλλά πραγματικό νόμισμα.

Η ΕΚΤ θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων 
μέσα στην Κοινότητα. Τέτοια τραπεζογραμμάτια μπορούν να εκδίδουν η ΕΚΤ και οι 
εθνικές τράπεζες. Τα τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται από την ΕΚΤ και τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες είναι τα μόνα που θα αποτελούν νόμιμο χρήμα μέσα στην Κοινότη
τα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν κέρματα, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την 
έγκριση της ΕΚΤ. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία με βάση πρόταση 
της Επιτροπής, και μετά από διαβούλευση με την ΕΚΤ και σε συνεργασία με το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίζει μέτρα για την εναρμόνιση της ονομαστικής αξίας 
και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερμάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, 
στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ομαλή κυκλοφορία τους στην Κοινότητα.

Γιατί στο τελικό στάδιο το ECU δεν θα είναι πια νόμισμα-καλάθι

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός νομίσματος-καλαθιού είναι ότι η αξία του είναι το 
άθροισμα από συγκεκριμένο ποσό κάθε νομίσματος που συμμετέχει στη σύνθεσή του, 
νομίσματος του οποίου η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να κυμαίνεται (στην περίπτω
ση του ΕΝΣ, στο εσωτερικό των ορίων διακύμανσης). Ετσι λοιπόν, η ισοτιμία του ECU, 
το οποίο σήμερα είναι νόμισμα-καλάθι, κυμαίνεται σε σχέση με κάθε ένα από τα νομί
σματα που το αποτελούν, ανάλογα με τις διακυμάνσεις όλων των νομισμάτων αυτών 
στις συναλλαγματικές αγορές και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στη σύνθε
ση του ECU. Από τη στιγμή όμως που οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των νομι-
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σμάτων των χωρών που συμμετέχουν στη νομισματική ένωση θα καθοριστούν αμετά- 
κλητα, η αξία του ECU σε κάθε ένα από τα νομίσματα των κρατών μελών θα είναι και 
αυτή σταθερή. Από τη στιγμή εκείνη, δεν θα έχει καμιά σημασία πια η σύνθεση του ECU 
την προηγούμενη μέρα. To ECU πια θα αντικαταστήσει τα νομίσματα των χωρών της 
Ενωσης με την προβλεπόμενη σταθερή και αμετάκλητη ισοτιμία και στο εξής θα κυμαί
νεται η αξία του μόνον ως προς τα νομίσματα εκτός του Συστήματος, είτε πρόκειται για 
τα νομίσματα των κρατών μελών της Κοινότητας που δεν συμμετέχουν στη Νομισματική 
Ενωση είτε πρόκειται για τα νομίσματα τρίτων χωρών, όπως το δολάριο, το γεν, κλπ. Το 
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα θα εξακολουθήσει να υπάρχει για να περιορίζει τις 
διακυμάνσεις μεταξύ του ECU-ενιαίου νομίσματος και των νομισμάτων των κρατών 
μελών με παρέκκλιση από το τρίτο στάδιο, για όσο διάστημα θα ισχύει η παρέκκλιση 
αυτή.

Ενιαία νομισματική πολιτική

Στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι υπεύθυνη για τη 
χάραξη και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής των κρατών μελών της Ενωσης.

Για να μπορεί να εφαρμόσει την ενιαία νομισματική πολιτική, η ΕΚΤ θα έχει στη διάθεσή 
της όλα τα προνόμια και τα μέσα που συνήθως έχουν στη διάθεσή τους οι εθνικές 
κεντρικές τράπεζες κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, οι εθνι
κές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΟΝΕ θα χάσουν ένα μέρος των δικών 
τους προνομίων, μεταβιβάζοντάς τα στην ΕΚΤ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, αναφορικά με την ανεξαρτησία των εθνι
κών κεντρικών τραπεζών, ότι σήμερα πολύ λίγες χώρες στον κόσμο είναι αυτές που 
μπορούν να ισχυριστούν ότι ασκούν ανεξάρτητη νομισματική πολιτική. Οσον αφορά τις 
χώρες της Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα έχει ήδη μειώσει την ανε
ξαρτησία των εθνικών νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών, προς όφελος βέβαια 
της σταθερότητας των τιμών και της σταθερότητας στις συναλλαγές, παράγοντες ιδιαί
τερα σημαντικοί για μια πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει δε καμιά αμφι
βολία ότι η εκχώρηση από τα κράτη μέλη της νομισματικής τους πολιτικής στο επίπεδο 
της Κοινότητας θα έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ μεγαλύτερη νομισματική ανεξαρτησία 
της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο, σε σύγκριση με τη νομισματική ανεξαρτησία που 
απολαμβάνουν σήμερα σε διεθνές επίπεδο τα μεμονωμένα κράτη μέλη της Κοινότητας.

Μια εξω τερική συναλλαγματική πολιτική για το ECU

Η συναλλαγματική πολιτική του ECU απέναντι στα μη κοινοτικά νομίσματα θα ασκείται 
από το Συμβούλιο υπουργών εθνικής οικονομίας και οικονομικών. Το Συμβούλιο θα 
μπορεί με ομοφωνία και μετά από σύσταση της ΕΚΤ ή της Επιτροπής, να συνάψει
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συμφωνίες για σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών του ECU έναντι μη κοινοτικών νομι
σμάτων. Επίσης, το Συμβούλιο υπουργών θα μπορεί με ειδική πλειοψηφία και μετά από 
σύσταση της ΕΚΤ ή της Επιτροπής, να εγκρίνει, να προσαρμόσει ή να εγκαταλείψει τις 
κεντρικές ισοτιμίες του ECU εντός του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών που 
προαναφέρθηκε.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών ως προς 
ένα ή περισσότερα μη κοινοτικά νομίσματα, τότε το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και 
μετά από σύσταση της ΕΚΤ ή της Επιτροπής, θα μπορεί να χαράσσει γενικούς προσα
νατολισμούς συναλλαγματικής πολιτικής ως προς αυτό ή αυτά τα νομίσματα.

Σε όλες όμως τις περιπτώσεις στις οποίες το Συμβούλιο υπουργών θα λαμβάνει αποφά
σεις σχετικά με την εξωτερική συναλλαγματική πολιτική του ECU, θα πρέπει πάντα να 
λαμβάνει υπόψη του και να συμβαδίζει με τον στόχο της σταθερότητας των τιμών. Εάν 
το Συμβούλιο ενεργεί μετά από πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει πριν λάβει οποιαδή
ποτε απόφαση να έχει υποχρεωτικά διαβουλεύσεις με την ΕΚΤ.

Οι παρεμβάσεις στις συναλλαγματικές αγορές και η καθημερινή διαχείριση των συναλ
λαγματικών αποθεμάτων, θα είναι τομέας άμεσης ευθύνης της ΕΚΤ, η οποία θα έχει την 
ευχέρεια να παρεμβαίνει η ίδια στις αγορές, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα που θα 
έχουν τεθεί στη διάθεσή της ή ζητώντας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να πραγμα
τοποιήσουν την παρέμβαση για λογαριασμό της.
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Η Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σε γενικές γραμμές, η οικονομική πολιτική κατά το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ ακολουθεί 
τους ίδιους άξονες, όπως και κατά το δεύτερο στάδιο: οι γενικοί προσανατολισμοί της 
οικονομικής πολιτικής θα αποφασίζονται από το Συμβούλιο και θα ασκείται πολυμερής 
εποπτεία. Προβλέπονται όμως δυο νεωτερισμοί για το τελικό στάδιο. Οι νεωτερισμοί 
αυτοί είναι η δυνατότητα χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη 
μέλη σε περίπτωση δυσκολιών που οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις και η δυνατό
τητα που δίνεται στο Συμβούλιο να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη των οποίων η 
οικονομική πολιτική, ιδίως όσον αφορά τα δημοσιονομικά ελλείμματα, θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ενωσης.

Χρηματοδοτική ενίσχυση

Οταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμε
τωπίσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από 
τον έλεγχό του, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει 
ομόφωνα να του χορηγήσει υπό ορισμένους όρους κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση.

Εάν οι σοβαρές δυσκολίες οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, το Συμβούλιο αποφα
σίζει με ειδική πλειοψηφία.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η δυνατότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
αφορά μόνον έκτακτες και εξαιρετικές περιστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
κάποιο κράτος μέλος, και σε καμιά περίπτωση δεν αφορά την κάλυψη ελλειμάτων 
οποιοσδήποτε μορφής, για οποιοδήποτε κράτος μέλος. Ειδικότερα, το άρθρο 104Βτης 
νέας Συνθήκης, προβλέπει ότι:

"Η Κοινότητα δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι 
περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή δημόσιες 
επιχειρήσεις των κρατών μελών, ούτε τις αναλαμβάνει, με την επιφύλαξη των αμοιβαίων χρημα
τοοικονομικών εγγυήσεων για την από κοινού εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Κανένα 
κράτος μέλος δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι 
περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή δημόσιες 
επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους, ούτε τις αναλαμβάνει, με την επιφύλαξη των αμοιβαίων 
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για την από κοινού εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.”

Κυρώσεις

Οταν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους 
είναι υπερβολικό, απευθύνει συστάσεις στο κράτος μέλος αυτό, προκειμένου να τερμα
τιστεί η κατάσταση αυτή εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι συστάσεις 
αυτές δεν ανακοινώνονται δημοσία. Εάν όμως το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι δεν ανελή- 
φθη αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή των συστάσεών του, εντός του καθορισμένου
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χρονικού διαστήματος, τότε μπορεί να τις ανακοινώσει δημοσία.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος επιμένει να μην εφαρμόζει τις συστά
σεις του Συμβουλίου, τότε το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ειδοποιήσει το κράτος 
μέλος αυτό να λάβει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μέτρα για τη μείωση του ελλείμμα
τος, την οποία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία για να ανημετωπιστεί η κατάσταση αυτή.

Σε αυτήν την περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από το εν λόγω κράτος μέλος 
να υποβάλει εκθέσεις σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για να εξετάσει τις 
προσπάθειες προσαρμογής που καταβάλλει αυτό το κράτος μέλος.

Εφ’όσον ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που έχει λάβει το 
Συμβούλιο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τότε το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει 
να εφαρμόσει ή να εντείνει ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- να απαιτήσει να δημοσιεύσει το εν λόγω κράτος μέλος πρόσθετες 
πληροφορίες, τις οποίες ορίζει το Συμβούλιο, πριν εκδόσει ομολογίες και 
χρεόγραφα,

- να καλέσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναθεωρήσει την πολιτική
δανεισμού που ασκεί έναντι του εν λόγω κράτους μέλους,

- να απαιτήσει από το εν λόγω κράτος μέλος να καταθέσει ατόκως στην
Κοινότητα ποσό κατάλληλου ύψους, έως ότου, κατά τη γνώμη του 
Συμβουλίου, διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα,

- να επιβάλει πρόστιμα εύλογου ύψους.

Τα περιθώρια ανεξαρτησίας
για τις εθν ικές  οικονομικές πολιτικές

Το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ δεν προβλέπει ενιαία οικονομική πολιτική για τα κράτη μέλη, 
σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα για τη νομισματική πολιτική. Τα κράτη μέλη θα είναι 
ελεύθερα να ασκήσουν τις επιλογές τους στην οικονομική πολιτική, πάντα υπό τον 
περιορισμό της υγιούς οικονομικής διαχείρισης, δηλαδή χωρίς μεγάλα δημοσιονομικά 
ελλείμματα. Απλώς, κατά το τρίτο στάδιο θα υπάρχει συντονισμός των εθνικών οικονο
μικών πολιτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων.

Ας επαναλάβουμε εδώ τα λόγια του προέδρου Delors: “Σήμερα κυριαρχεί η γνώμη ότι η 
οικονομική πολιτική είναι η νομισματική πολιτική συν τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν 
συμμερίζομαι τη γνώμη αυτή. Προσωπικά πιστεύω ότι η εξέλιξη των εισοδημάτων και του 
κόστους παραγωγής, η εξέλιξη της δομής της προσφοράς, η χωροταξική πολιτική, η 
κοινωνική πολιτική, η διαρθρωτική πολιτική, όλα αυτά αποτελούν τμήμα της οικονομικής 
πολιτικής".
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