
Δέσποινα Ασλανίδου 

 

Η ανάδυση μιας νέας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Ανιχνεύοντας τον ρόλο των Ευρωπαϊκών θεσμικών  

Οργάνων στη μεταρρυθμισμένη Οικονομική 

Διακυβέρνηση. 

           3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 

«Οικονομική Διακυβέρνηση και 

  Δημοκρατική Νομιμοποίηση  

    στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

 

 

             Δεκέμβριος 2015 



Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ….ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ; 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ: Η διατύπωση πολλών διεθνών 

ερευνητών ότι η ΕΕ εξαιτίας της κρίσης έχει καταστεί περισσότερο 

τεχνοκρατική και λιγότερο δημοκρατική. 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του άρθρου είναι να εντοπίσει τις βάσεις πάνω στις 

οποίες κινείται ο εν λόγω ισχυρισμός μέσα από τη μελέτη του ρόλου 

που διαδραματίζουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στη 

μεταρρυθμισμένη οικονομική διακυβέρνηση.  



Η ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ 

 Η ΟΝΕ χαρακτηρίστηκε εξ αρχής από μια δομική αδυναμία. Η νομισματική πολιτική 

αποφασίστηκε να ασκείται από μια πλήρως ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, την ΕΚΤ, 

ενώ οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές θα ασκούνταν συντονισμένα από 

τα κράτη μέλη μέσα στα όρια που έθετε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

 

 Η εξέλιξη αυτή  σχετίζεται άμεσα με τη γενικότερη λογική που επικρατούσε την 

περίοδο εκείνη μεταξύ των κρατών μελών τα οποία δεν επιθυμούσαν να 

παραχωρήσουν περαιτέρω εξουσίες σε πεδία που έθεταν άμεσα ζήτημα εθνικής 

κυριαρχίας. 

 



ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ… 

 ΔΕΣΜΗ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (SIX-PACK):  

     Οι 4 από αυτές έχουν ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας 

     και επιβολής δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

     Οι 2 από αυτές σχετίζονται με τη Διαδικασία Μακροοικονομικών 

     Ανισορροπιών. 

 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

     ΣΤΗΝ ΟΝΕ(ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ):  

     Ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του συντονισμού των 

     οικονομικών πολιτικών.  

       



ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

                                                    (συνέχεια…) 

 Πακέτο 2 κανονισμών (2-Pack): 

    Στόχος του η περαιτέρω ενδυνάμωση των 

    μηχανισμών εποπτείας. 

 Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM): 

      Κύριος στόχος του είναι η παροχή στήριξης σε  

    κράτη μέλη που τους έχει εμποδιστεί η 

    πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή  

    βρίσκονται μπροστά σε έναν τέτοιο κίνδυνο. 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:  

                   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ            

 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΟΛΥ 

      ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ.  

      1) Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ TASK FORCE ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. (ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

      ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

      ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΕΞΙ) 

      2) ΤΟ 2010 ΤΟ ΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 136 ΣΛΕΕ ΩΣΤΕ ΝΑ 

       ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ESM. 

      3) ΤΟ 2011 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 



ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε συνομοθέτης στις 4 από τις πέντε νομοθετικές πράξεις 

      του Six-Pack.  

 Σημαντική νίκη του θεωρείται η καθιέρωση του «οικονομικού διαλόγου».  

 Δεν έχει σημαντικό ρόλο εντός του ESM. Δε συμμετείχε ούτε στις προπαρασκευαστικές 

συμφωνίες ούτε στις διαπραγματεύσεις. Άσκησε επανειλημμένα κριτική για την έλλειψη 

δημοκρατικού ελέγχου όμως τα αιτήματά του δεν εισακούστηκαν. 

 Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο δεν προβλέπει την ενεργή συμμετοχή του ΕΚ.(Ο πρόεδρος του 

ΕΚ μπορεί να προσκληθεί στο Euro Summit, εφόσον όμως τα κράτη θέλουν να τον 

ακούσουν). – Του δίνεται η δυνατότητα να διοργανώνει συμβούλια με τα εθνικά 

κοινοβούλια για να συζητήσουν για ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο της Συνθήκης 

αυτής. 



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η Επιτροπή εμφανίζεται ενισχυμένη. Οι μεταρρυθμίσεις συνεπάγονται την εμβάθυνση της 

     συμμετοχής της. 

     Six-Pack: απευθύνει προειδοποιήσεις στα κράτη όταν οι δαπάνες τους αναπτύσσονται 

     γρηγορότερα του ΑΕΠ τους/Διεξάγει διαρκείς ελέγχους αν ένα κράτος υπερβεί τα όρια 

     που έχουν τεθεί στη ΔΜΑ, αν υπάρχει παράβαση συστήνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

     ESM: Όταν ένα κράτος ζητήσει βοήθεια η Επιτροπή αναλαμβάνει να εκτιμήσει την κατάσταση  

     της οικονομίας του, κατά πόσο απειλεί τη γενικότερη οικ. σταθερότητα, αν το χρέος είναι 

     βιώσιμο και ποιο θα είναι το ύψος της χρηματοδότησης. Εάν τα κράτη μέλη συμφωνήσουν 

     στην προσφορά βοήθειας η Επιτροπή αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή 

     ενός μνημονίου κατανόησης με το κράτος και εποπτεύει την εφαρμογή του. 



 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: Ορίζει ότι όταν ένα κράτος δεν πετύχει τους στόχους του  

     θα ενεργοποιούνται αυτομάτως διορθωτικά μέτρα τα οποία θα αποφασίζονται από το  

     κράτος μέλος με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Παράλληλα και πάλι η 

     Επιτροπή ελέγχει αν τα κράτη συμμορφώνονται.  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχώρησαν στην ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών για την 

      αντιμετώπιση και την πρόληψη μιας νέας κρίσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές ελήφθησαν στα 

      στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με όρους 

      διεθνούς ισχύος. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε το διακυβερνητικό μοντέλο εντός της Ένωσης. 

 Παρόλα αυτά η ενίσχυση του ρόλου ορισμένων υπερεθνικών οργάνων όπως η Επιτροπή  

      προσέδωσε μια υπερεθνική μεν αλλά τεχνοκρατικής υφής αύρα στην οικονομική διακυβ. 

 Η σημαντικότερη ωστόσο εξέλιξη είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπεται ενεργή συμμετοχή 

      του ΕΚ πράγμα που δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με το ποια θέση θα πρέπει πλέον να 

      εξασφαλισθεί για τους Ευρωπαίους πολίτες. 


