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Συνεισφορά της κας Μαριέττας Γιαννάκου,
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ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
•

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι ασαφής, γεγονός που µειώνει την ταχύτητα εκτέλεσης και την
αποτελεσµατικότητα των δράσεων. Ενδεχόµενη όµως λεπτοµερής αναφορά και
απαρίθµηση των περιπτώσεων όπου η Ένωση δεν έχει καµµία αρµοδιότητα, θα
µπορούσε όχι µόνο να παρεµποδίσει την ευελιξία αλλά και να πλήξει την διάθεση
των Ευρωπαϊκών Οργάνων ν΄αναλάβουν πρωτοβουλίες σε τοµείς όπου
αποδεικνύονται αποτελεσµατικότερα

•

Ο σεβασµός της οριοθέτησης των αρµοδιοτήτων, εφόσον αυτές δεν κατονοµασθούν
ρητώς και µέχρι τελευταίας λεπτοµέρειας, θα προκύψει από τη συνεννόηση εθνικών
και ευρωπαϊκών αρχών και θα βασισθεί τελικά στη δηµιουργία παράδοσης.

•

Η µέχρι σήµερα εµπειρία της αρχής της επικουρικότητας αλλά και της
αναλογικότητας δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αρνητική, σε πολλές όµως
περιπτώσεις απετέλεσε αφορµή για σοβαρές καθυστερήσεις και πολιτική
εκµετάλλευση. Γι΄αυτό και πρέπει να αναφερθούν σαφέστερα οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την εφαρµογή των αρχών και την απόδοση ευθύνης για την
έλλειψη δράσης και αποτελέσµατος.

•

Τα µέσα που διαθέτει η Ένωση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της είναι πολλά
και διαφόρου φύσεως. Είναι ανάγκη εποµένως να προσδιορισθούν σαφέστερα και
κυρίως να προσδιορισθούν τα όρια αρµοδιοτήτων αυτών καθαυτών των τριών
θεσµικών οργάνων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου όλα έχουν δυνατότητα
παρέµβασης.

•

Η µη ύπαρξη σαφούς προσδιορισµού του περιεχοµένου της νοµοθετικής εξουσίας
των θεσµικών οργάνων, δηµιουργεί ασάφεια ως προς το πολιτικό περιεχόµενο του
εν λειτουργία συστήµατος, άρα και πρόσθετες διαδικαστικές ενέργειες που
ερµηνεύονται από τους πολίτες ως έλλειψη συνοχής και πολιτικής βούλησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τρόπος λήψεως αποφάσεων και οι εν ισχύει διαδικασίες
είναι µάλλον περίπλοκες, και επιτείνουν τη σύγχυση των πολιτών που µιλούν
συνήθως για δηµοκρατικό έλλειµµα, αποφάσεις των Βρυξελλών κλπ.

•

Βεβαίως, η διεύρυνση της Ένωσης και οι αποφάσεις της Νίκαιας θα καταστήσουν
περισσότερο περίπλοκο και γραφειοκρατικό το σύστηµα στα µάτια των Ευρωπαίων.
Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει αποδείξει ποιά σηµεία είναι τα "ευαίσθητα" που
πλήττουν τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση και την αποτελεσµατικότητα. Ενώ
προσπαθούµε να πείσουµε τους λαούς ότι τα κράτη µέλη και οι κοινοτικές
διαδικασίες είναι αµερόληπτες, ταυτόχρονα είναι εµφανέστατο ότι η διακυβερνητική
λογική διέπει όχι µόνο τις µεγάλες, αλλά και τις λιγότερο σηµαντικές αποφάσεις.
Εποµένως η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής, δεν αρκούν για ν΄αποδείξουν στους λαούς τον υπερεθνικό και
λειτουργικά αντικειµενικό χαρακτήρα της Ένωσης.

•

Χρειάζεται πολιτική βούληση για να χαραχθούν κανόνες και αρχές που θα
ανατροφοδοτούν συνεχώς το ευρωπαϊκό σύστηµα, έτσι που µια πραγµατικά ισχυρή
Ευρώπη θα γίνεται µηχανισµός επιστροφής ισχύος και στα κράτη µέλη. Η
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απάντηση στις στενά εθνικές προσεγγίσεις δεν µπορεί να είναι µόνο "περισσότερη
Ευρώπη", αλλά πραγµατικά ποιοτική Ευρώπη, που θα είναι σε θέση ν΄αποτελεί
πόλο ασφάλειας για τους πολίτες και πηγή συνεχούς ανανέωσης των προσδοκιών
τους.
•

Μια τέτοια Ευρώπη οφείλει να διαθέτει πλήρεις αρµοδιότητες στην εξωτερική
πολιτική και κοινοτικούς µηχανισµούς άµυνας και ασφάλειας. Οφείλει να εξασφαλίζει
έναν ενιαίο χώρο δικαιοσύνης , ασφάλειας και πλήρους σεβασµού των δικαιωµάτων
και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων για όλους τους πολίτες που βρίσκονται κάθε
στιγµή στο έδαφός της.
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