ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. JUNCKER
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2017
Προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης που μπορούν να
εφαρμοστούν βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης την οποία εκφώνησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ο πρόεδρος κ.
Juncker παρουσίασε το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης με χρονικό ορίζοντα το 2025. Το παρόν ενημερωτικό
δελτίο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις του προέδρου κ. Juncker, αξιοποιώντας
πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Μαζί με την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, ο
πρόεδρος κ. Juncker παρουσίασε μια λεπτομερή επιστολή προθέσεων με συγκεκριμένες νομοθετικές και μη
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των πρωτοβουλιών τις οποίες πρότεινε στην ομιλία του. Οι
πρωτοβουλίες αυτές θα δρομολογηθούν από την Επιτροπή το 2017/2018 με ορίζοντα το 2025, έχοντας ως
γνώμονα τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Μαΐου/Ιουνίου του 2019, ένα σημαντικό ραντεβού με τη
δημοκρατία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ομιλία του προέδρου Juncker για την
κατάσταση της Ένωσης, 13 Σεπτεμβρίου
2017
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
«Όταν πρόκειται για σοβαρά θέματα που άπτονται
της ενιαίας αγοράς, θέλω το Συμβούλιο να
αποφασίζει συχνότερα και πιο εύκολα με ειδική
πλειοψηφία – με την ισότιμη συμμετοχή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το άρθρο 192 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα
εφαρμογής της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε διατάξεις κυρίως
φορολογικού χαρακτήρα, καθώς και σε μέτρα που επηρεάζουν αισθητά
την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας
και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού. Αυτό
αποφασίζεται ομόφωνα από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της
Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλίες με χρονικό ορίζοντα το 2025,
όπως αναφέρεται στην επιστολή προθέσεων
του προέδρου Juncker, της 13ης Σεπτεμβρίου
2017
«Ανακοίνωση για τη δυνατότητα να ενισχυθεί
περαιτέρω η χρήση της ψηφοφορίας με ειδική
πλειοψηφία και της συνήθους νομοθετικής
διαδικασίας σε θέματα εσωτερικής αγοράς
βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ.»

Σε συγκεκριμένους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, απαιτείται σήμερα
ομοφωνία. Σ’ αυτούς περιλαμβάνεται η προστασία των εργαζομένων σε
περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, η συλλογική
υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των εργοδοτών
και οι όροι εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα
στην Ένωση. Το άρθρο 153 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη
λήψη αποφάσεων γι' αυτούς τους τρεις τομείς με τη συνήθη νομοθετική
διαδικασία, αν το Συμβούλιο συμφωνήσει ομόφωνα κατόπιν πρότασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Το άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ –η γενική ρήτρα γέφυρας των
Συνθηκών– επιτρέπει τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ψηφοφορία
με ειδική πλειοψηφία ή από την ειδική νομοθετική διαδικασία στη
συνήθη νομοθετική διαδικασία. Δεν απαιτείται κύρωση σε εθνικό
επίπεδο, αλλά η ενέργεια διακόπτεται με άσκηση του δικαιώματος
αρνησικυρίας από ένα εθνικό κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά
ζητήματα, δεν είναι απαραίτητη η δια μιας μετάβαση στη λήψη
αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία. Η μετάβαση μπορεί να γίνει
μεμονωμένα, ανάλογα με τη θεματική κατηγορία ή την κατηγορία
συντελεστών του εκάστοτε ζητήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, πρέπει να
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κοινοποιεί στα εθνικά κοινοβούλια την
πρόθεσή του να εφαρμόσει τη ρήτρα γέφυρας·
• τα εθνικά κοινοβούλια έχουν 6 μήνες για να διατυπώσουν
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αντιρρήσεις και ακόμα και αν ένα μόνο από αυτά κοινοποιήσει την
αντίθεσή του, η πρωτοβουλία δεν μπορεί να εγκριθεί από το
Συμβούλιο·
• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να δώσει την έγκρισή του, με

την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν·
• το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
«Θέλω τα κράτη μέλη να εξετάσουν ποιες
αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής μπορούν να
λαμβάνονται όχι πια με ομοφωνία, αλλά με
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία.»

Το άρθρο 31 παράγραφος 3 της ΣΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα
μετάβασης στη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία σε ζητήματα
κοινής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί ομόφωνα
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν περιλαμβάνει αποφάσεις με
στρατιωτικές ή αμυντικές προεκτάσεις.

Πρωτοβουλίες με χρονικό ορίζοντα το 2025,
όπως αναφέρεται στην επιστολή προθέσεων
του προέδρου Juncker,
της 13ης Σεπτεμβρίου 2017
«Ανακοίνωση για τη δυνατότητα να ενισχυθεί
περαιτέρω η χρήση της ψηφοφορίας με ειδική
πλειοψηφία στην κοινή εξωτερική πολιτική
βάσει του άρθρου 31 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.»

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
«Θεωρώ επίσης ότι είναι βάσιμη η ανάθεση
στον νέο Ευρωπαίο Εισαγγελέα της δίωξης
του
διασυνοριακού
εγκλήματος
που
σχετίζεται με την τρομοκρατία.»
Πρωτοβουλίες με χρονικό ορίζοντα το 2025,
όπως αναφέρεται στην επιστολή προθέσεων
του προέδρου Juncker,
της 13ης Σεπτεμβρίου 2017

Το άρθρο 86 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα
επέκτασης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οι οποίες
αρχικά περιορίζονταν στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του
προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές η
δίωξη διασυνοριακών τρομοκρατικών εγκλημάτων.
Αυτό απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά
από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαβούλευση με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ανακοίνωση σχετικά με την πιθανή επέκταση
των καθηκόντων της νέας Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας, ώστε να συμπεριληφθεί η
καταπολέμηση της τρομοκρατίας βάσει του
άρθρου 86 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.»
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
«Πιστεύω ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει τώρα να
μετεξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο,
το οποίο όμως θα πρέπει να είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με τους κανόνες και τις
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Πρωτοβουλίες με χρονικό ορίζοντα το
2025, όπως αναφέρεται στην επιστολή
προθέσεων του προέδρου Juncker,
της 13ης Σεπτεμβρίου 2017
• Μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο
• Δημιουργία ειδικού κονδυλίου για τη ζώνη
του ευρώ εντός του προϋπολογισμού της
ΕΕ, για το οποίο προβλέπονται τέσσερις
λειτουργίες: (1) στήριξη των διαθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, (2) λειτουργία
σταθεροποίησης, (3) παροχή μηχανισμού
στήριξης της Τραπεζικής Ένωσης και (4)
λειτουργία ως μέσο σύγκλισης για την
παροχή προενταξιακής βοήθειας σε κράτη
μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ
• Ενσωμάτωση της ουσίας της Συνθήκης για
τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη
διακυβέρνηση στην οικονομική και
νομισματική Ένωση στο δίκαιο της ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Στις 6 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή θα προτείνει τη μετατροπή του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο, άρρηκτα συνδεδεμένο με το πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου,
βάσει του άρθρου 352 της ΣΛΕΕ.

ΚΟΝΔΥΛΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση σχετικά με κονδύλι
προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο της συνήθους
διαδικασίας για τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο των Συνθηκών,
μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού.
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον
συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην οικονομική και
νομισματική ένωση (ΣΣΣΔ) που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του
2013 μετά την κύρωσή της από τα υπογράφοντα κράτη μέλη (όλα
τα κράτη μέλη υπέγραψαν τη συνθήκη, εκτός από το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Κροατία), ορίζει ότι οι
ουσιαστικές διατάξεις της εν λόγω συνθήκης πρέπει να
ενσωματωθούν στο δίκαιο της ΕΕ έως το 2018.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή προθέσεων του προέδρου κ.
Juncker, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για το θέμα αυτό βάσει του
άρθρου 126 παράγραφος 14 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την
ευελιξία που ενσωματώθηκε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ιανουάριο του 2015.

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
«Σημαντικό στοιχείο θα είναι τα σχέδια που θα
παρουσιάσει η Επιτροπή τον Μάιο του 2018. Και
εδώ έχουμε να κάνουμε μια επιλογή: είτε
προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο αυστηρό
πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισμού, είτε
αυξάνουμε τη δημοσιονομική ικανότητά της,
ώστε να μπορέσει να επιτύχει καλύτερα τις
φιλοδοξίες της. Εγώ υποστηρίζω τη δεύτερη
επιλογή.»

Τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, βάσει του άρθρου
312 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
«Θέλω να καταβάλουμε περισσότερες
προσπάθειες στα ζητήματα της άμυνας. Ένα
καινούριο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας βρίσκεται
στα σκαριά. Το ίδιο και μια μόνιμη διαρθρωμένη
συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Έως το
2025 είναι ανάγκη να διαθέτουμε μια
ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση.»

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Το άρθρο 42 παράγραφος 6 της ΣΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα
για μια ομάδα κρατών μελών με παρεμφερείς θέσεις, τα οποία
διαθέτουν τις απαιτούμενες επιχειρησιακές δυνατότητες, να
φροντίσουν για τη μετάβαση της ευρωπαϊκής άμυνας στο επόμενο
επίπεδο, αφήνοντας πίσω το υφιστάμενο μωσαϊκό διμερούς και
πολυμερούς στρατιωτικής συνεργασίας και περνώντας σε
αποτελεσματικότερες μορφές αμυντικής ολοκλήρωσης.
ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Το άρθρο 42 παράγραφος 2 της ΣΕΕ προβλέπει την προοδευτική
χάραξη μιας κοινής ενωσιακής αμυντικής πολιτικής. Αυτό θα
οδηγήσει σε μια κοινή αμυντική ένωση, όταν το αποφασίσει
ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κάτι τέτοιο θα γίνει με πλήρη
σεβασμό προς όλες τις υποχρεώσεις των κρατών μελών στο ΝΑΤΟ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ
«Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά
μας σύνορα, αν επιθυμούμε, πολύ σωστά, να τα
ενισχύσουμε και άλλο, τότε πρέπει να ανοίξουμε
τον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν στη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία αμέσως.»

«Θα πρέπει επίσης να επιτρέψουμε στην Κροατία
να γίνει πλήρες μέλος του χώρου Σένγκεν
αμέσως μόλις εκπληρώσει όλα τα κριτήρια.»

Οι αποφάσεις σχετικά με τη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν πρέπει να
λαμβάνονται —βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 19 των Συνθηκών
και του κεκτημένου του Σένγκεν— ομόφωνα από όλα τα κράτη
μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου, μετά από τη θετική αξιολόγηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα κριτήρια προσχώρησης. Το
2009 και το 2010 η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία, καταδεικνύοντας ότι και οι δύο αυτές χώρες πληρούν τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν.
Συνεπώς, η Επιτροπή υποστηρίζει την πλήρη προσχώρηση αυτών των
δύο κρατών μελών στον χώρο Σένγκεν.
Στη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκε αξιολόγηση της προόδου που
σημείωσε η Κροατία όσον αφορά την εκπλήρωση των αναγκαίων
προϋποθέσεων για την προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν. Για
ορισμένους τομείς, η Κροατία ήδη πληροί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις, ενώ για άλλους απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις. Η
αξιολόγηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν πρέπει ακόμα να
ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2017, ενώ τον Νοέμβριο του
2017 θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του θέματος των
εξωτερικών συνόρων. Όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η
Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την προσχώρηση
της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
«Το ευρώ προορίζεται να αποτελέσει το ενιαίο
νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Όλα
τα κράτη μέλη μας εκτός από δύο υποχρεούνται
και δικαιούνται να προσχωρήσουν στο ευρώ
μόλις εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις.»

Όλα τα κράτη μέλη, εκτός από δύο (Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο),
οφείλουν να υιοθετήσουν το ευρώ και να ενταχθούν στη ζώνη του
ευρώ. Επιπλέον, στη Δήλωση 52 της ΣΛΕΕ, 16 κράτη μέλη (Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία,
Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουμανία,
Σλοβενία και Σλοβακία) έχουν δηλώσει ρητά ότι το ευρώ είναι το
νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η
Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν ανήκουν ακόμα στη ζώνη
του ευρώ αλλά σύμφωνα με τις Συνθήκες, οφείλουν να
προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ όταν εκπληρώσουν τα σχετικά
κριτήρια. Αποκαλούνται «κράτη μέλη με παρέκκλιση». Αυτή η
παρέκκλιση είναι προσωρινή και θα καταργηθεί όταν αυτά τα κράτη
μέλη εκπληρώσουν τα κριτήρια σύγκλισης που απαριθμούνται στο
άρθρο 140 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
αξιολογούν ανά διετία την εκπλήρωση των κριτηρίων αυτών από τις
εν λόγω χώρες. Η επόμενη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο
του 2018.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
«Αν θέλουμε οι τράπεζες να λειτουργούν με τους
ίδιους κανόνες και υπό την ίδια εποπτεία σε όλη
την ήπειρό μας, τότε θα πρέπει να ενθαρρύνουμε
τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στην Τραπεζική
Ένωση.»

Η τραπεζική ένωση απαρτίζεται από όλα τα κράτη της ζώνης του
ευρώ και από εκείνα τα κράτη μέλη της ΕΕ που επιλέγουν να
συμμετάσχουν. Όλα τα κράτη που θα υιοθετήσουν μελλοντικά το
ευρώ θα γίνουν αυτόματα μέλη της Τραπεζικής Ένωσης.
Οι χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ μπορούν να
συμμετάσχουν συνάπτοντας συμφωνία στενής συνεργασίας με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία λειτουργεί ως επόπτης μέσω
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της. Αυτή η στενή συνεργασία
θεσπίζεται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ύστερα
από κοινοποίηση από μέρους του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους
εκτός ζώνης του ευρώ και με τον όρο ότι αυτό πληροί τις αυστηρές
προϋποθέσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τον
δεσμευτικό χαρακτήρα των εποπτικών μέτρων.
Στη Δανία και τη Σουηδία, οι εθνικές συζητήσεις για την προσχώρηση
στην Τραπεζική Ένωση ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2017.
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ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΗΣ
«Αν θέλουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στη
γειτονιά μας, τότε θα πρέπει να διατηρήσουμε μια
αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά
Βαλκάνια.»
Πρωτοβουλίες με χρονικό ορίζοντα το 2025,
όπως αναφέρεται στην επιστολή προθέσεων
του προέδρου Juncker, της 13ης Σεπτεμβρίου
2017
«Στρατηγική για την επιτυχή προσχώρηση στην
ΕΕ της Σερβίας και του Μαυροβουνίου ως
πρώτων μεταξύ των υποψήφιων για ένταξη
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Φεβρουάριος
2018).»

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο
σέβεται τις αξίες της ΕΕ και δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να
ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ. Όταν ολοκληρωθούν οι
διαπραγματεύσεις για όλα τα κεφάλαια, οι όροι και οι προϋποθέσεις —
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ρητρών διασφάλισης και
μεταβατικών ρυθμίσεων— ενσωματώνονται σε συνθήκη
προσχώρησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της υποψήφιας
χώρας.
Η συνθήκη προσχώρησης μπορεί να υπογραφεί μόνο με τη σύμφωνη
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την ομόφωνη έγκριση
του Συμβουλίου. Στη συνέχεια υποβάλλεται προς κύρωση σε όλα τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τους συνταγματικούς κανόνες του καθενός
(δηλαδή προς έγκριση από το κοινοβούλιο ή μέσω δημοψηφίσματος).
Το Μαυροβούνιο και η Σερβία υποδεικνύονται από την Επιτροπή ως
πρωτοπόροι, καθώς είναι επί του παρόντος οι μόνες υποψήφιες
χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια οι οποίες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις
προσχώρησης. Η ΕΕ θα συνεχίσει και θα ενισχύσει τις επαφές της με
όλους τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, με σκοπό να τους
υποστηρίξει στην πορεία τους προς την προσχώρηση.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
«Εάν επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή
δημοκρατία, δεν μπορούμε να αναστρέψουμε τη
μικρή δημοκρατική πρόοδο που επιτελέστηκε με
τη δημιουργία του θεσμού των υποψηφίων για
την προεδρία της Επιτροπής. Θα ήθελα να
επαναλάβουμε την εμπειρία μας αυτή.»

Το άρθρο 17 παράγραφος 7 της ΣΕΕ αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όταν προτείνει νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η απόφαση λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία, ύστερα από την οποία
ο υποψήφιος πρέπει να εκλεγεί από την πλειοψηφία των βουλευτών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αυτή ήταν η προσέγγιση που υιοθετήθηκε ύστερα από τις ευρωπαϊκές
εκλογές του 2014, κατά τις οποίες ο πρόεδρος κ. Juncker, όντας ο
κορυφαίος υποψήφιος της πολιτικής ομάδας που έλαβε τον
υψηλότερο αριθμό ψήφων, προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
και εκλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
«Υποστηρίζω επίσης την ιδέα των υπερεθνικών
καταλόγων υποψηφίων στις ευρωπαϊκές εκλογές
–αν και γνωρίζω πως κάποιοι από εσάς
διαφωνείτε.»

Βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η ακριβής σύνθεση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνεται με την ομόφωνη απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η τελευταία απόφαση κατανομής
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013, ενόψει της προσχώρησης της
Κροατίας ως 28ου κράτους μέλους της ΕΕ.
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Οι υπερεθνικοί κατάλογοι θα πρέπει να κυρώνονται από όλα τα κράτη
μέλη. Στο άρθρο 223 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ καθορίζονται οι
τρόποι με τους οποίους μπορούν να καταρτιστούν οι υπερεθνικοί
κατάλογοι ή να πραγματοποιηθούν τυχόν αλλαγές στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα αφού δεχθεί την έγκριση της
πλειοψηφίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί
να θεσπίσει νέους κανόνες για τον τρόπο εκλογής των
ευρωβουλευτών. ΟΙ εν λόγω κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν μόνον
αφού κάθε κράτος μέλος επικυρώσει τις αλλαγές σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του συντάγματός του.
Αυτή είναι η μόνη ιδέα στην ομιλία του προέδρου κ. Juncker η οποία
δεν απαιτεί τροποποίηση των Συνθηκών αλλά επικύρωση από όλα τα
κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, ο πρόεδρος κ. Juncker εκφράστηκε
ευνοϊκά για την ιδέα αυτή.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
«Προτείνω το αξίωμα αυτό για να γίνουμε πιο
αποτελεσματικοί. Ο Επίτροπος Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων –ο οποίος ιδανικά
θα είναι και Αντιπρόεδρος– θα πρέπει να
αναλάβει τον ρόλο του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών. Θα πρέπει επίσης να είναι και
πρόεδρος της Ευρωομάδας.»

«Η Ευρώπη θα λειτουργήσει καλύτερα εάν
συγχωνεύσουμε το αξίωμα του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.»
Πρωτοβουλίες με χρονικό ορίζοντα το 2025,
όπως αναφέρεται στην επιστολή προθέσεων
του προέδρου Juncker,
της 13ης Σεπτεμβρίου 2017
«Ανακοίνωση σχετικά με τις εναλλακτικές
επιλογές για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας στο πηδάλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΟΜΑΔΑΣ
Το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας
προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Ευρωομάδας εκλέγεται με πλειοψηφία
από τους υπουργούς που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη της ζώνης του
ευρώ. Δεν είναι απαραίτητο να είναι υπουργός Οικονομικών κράτους
μέλους.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σήμερα εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής με
πλειοψηφία των μελών του, βασιζόμενο σε πρόταση του Συμβουλίου,
το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και λαμβάνει υπόψη τα
αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Βάσει του άρθρου 15
παράγραφος 5 της ΣΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
εκλέγεται με ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για
ανανεώσιμη θητεία 30 μηνών. Στο άρθρο 15 παράγραφος 6 της
ΣΕΕ προβλέπεται ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν
μπορεί να ασκεί εθνικό αξίωμα, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να
ασκεί άλλο ευρωπαϊκό αξίωμα.

Ανακοίνωση σχετικά με την πιθανή δημιουργία
μόνιμης θέσης Ευρωπαίου Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 2 του
πρωτοκόλλου αριθ. 14) και με τις θεσμικές της
συνέπειες.»
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