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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

CONV 26/02

CONTRIB 9

∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της :
Γραµµατείας
προς τη :
Συνέλευση
Θέµα :
Εισήγηση του κ. Zaplana Hernandez-Soro, παρατηρητή της Συνέλευσης

Ο Γενικός Γραµµατέας της Συνέλευσης έλαβε την επισυναπτόµενη εισήγηση του κ. Zaplana
Hernandez-Soro, παρατηρητή της Συνέλευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής των Περιφερειών
της 13ης Μαρτίου 2002
για το
"Σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισµό
των αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών"
__________________
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Η Επιτροπή των Περιφερειών
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της 14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001 και ιδιαίτερα τη δήλωση
του Laeken για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

το σχέδιο έκθεσης της "Επιτροπής Θεσµικών Υποθέσεων" του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον "Προσδιορισµό των
αρµοδιοτήτων µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών µελών"
(ΡΕ 304.276)·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εκθέσεις της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε θέµα "Βελτίωση
της νοµοθεσίας 1998" και "Βελτίωση της νοµοθεσίας 1999"·
(C5-0266/2000 και 0279/1999)·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

τη γνωµοδότηση, της 18ης Οκτωβρίου 2001, της Επιτροπής
Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού του ΕΚ
προς την Επιτροπή Θεσµικών Υποθέσεων για τον
"Προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΕ και κρατών
µελών" (ΡΕ 301.816)·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

το σχέδιο γνωµοδότησης, της 23ης Αυγούστου 2001, της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ προς την Επιτροπή
Θεσµικών Υποθέσεων σχετικά µε τον "Προσδιορισµό των
αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΕ και κρατών µελών" (ΡΕ 302.070)·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης ∆εκεµβρίου 2001, για
το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM (2001) 727 τελικό)·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

το ψήφισµά της, της 14ης Νοεµβρίου 2001, µε θέµα
"Προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Laeken και
µελλοντική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 2004" (CDR 104/2001 ) ·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

την έκθεσή της, της 20ής Σεπτεµβρίου 2001, για την
"Εγγύτητα" (CDR 436/2001 fin)·
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

Το ψήφισµά της, της 4ης Απριλίου 2001, µε θέµα "Τα
αποτελέσµατα της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης 2000 και η
συζήτηση για το µέλλον της ΕΕ" (CDR 430/2000 fin) 1·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

Τις γνωµοδοτήσεις της, της 15ης Σεπτεµβρίου 1999 και της
13ης Απριλίου 2000, για τις εκθέσεις της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο "Βελτίωση της νοµοθεσίας 1998" και
"Βελτίωση της νοµοθεσίας 1999" (CDR 50/99 fin) και
(CDR 18/2000 fin)2·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

τη γνωµοδότησή της, της 11ης Μαρτίου 1999, για την αρχή της
επικουρικότητας "Προς µια πραγµατική προσέγγιση της
επικουρικότητας: Έκκληση της Επιτροπής των Περιφερειών"
(CDR 302/1998 fin)3·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

την αίτηση διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την
οποία υπέβαλε η Επιτροπή Θεσµικών Υποθέσεων του ΕΚ
σύµφωνα µε το άρθρο 265, §4 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

την απόφαση του Προέδρου της, σύµφωνα µε το άρθρο 40, εδ. 2
του Ε. Κ. της ΕΤΠ, να προσφύγει στην επείγουσα διαδικασία
και να ορίσει δύο γενικούς εισηγητές, τους κ.κ. Jos CHABERT
(B-PSE), Αντιπρόεδρος και Υπουργός δηµοσίων έργων,
µεταφορών και υγιεινής της κυβέρνησης της περιφέρειας των
Βρυξελλών) και Manfred DAMMEYER (D-PSE), µέλος του
κοινοβουλίου του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας·

Και
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

1
2
3

ότι η Επιτροπή των Περιφερειών κλήθηκε να συµµετάσχει στην
Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη που συγκάλεσε του Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Laeken ως ενεργός παρατηρητής και ότι το θέµα
του καλύτερου καταµερισµού και προσδιορισµού
των
αρµοδιοτήτων στην ΕΕ θεωρείται ως το πρώτο που πρέπει να
εξεταστεί ενόψει µιας ανανεωµένης Ευρώπης·

ΕΕ C 253 της 12.9.2001, σ. 25
ΕΕ C 374 της 23.12.1999, σ. 11, ΕΕ C 226 της 8.8.2000, σ. 60
ΕΕ C 198 της 14.7.1999, σ. 73
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∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ

ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη ∆ήλωση του Laeken
αναφέρθηκαν επανειληµµένα στην περιφερειακή διάσταση όταν
προσδιόρισαν τα πεδία προβληµατισµού για τον καλύτερο
καταµερισµό και προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων στην ΕΕ θέτοντας
τα ακόλουθα ερωτήµατα:
− πώς θα εξασφαλιστεί ώστε ο νέος καταµερισµός αρµοδιοτήτων δεν
θα οδηγήσει σε υφέρπουσα διεύρυνση των εξουσιών της Ένωσης ή
σε παρείσφρηση στο χώρο αποκλειστικής αρµοδιότητας των
κρατών µελών και, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη, των
περιφερειών;
− µήπως θα πρέπει να ανατεθεί µε σαφέστερο τρόπο η καθηµερινή
διαχείριση και εκτέλεση της πολιτικής της Ένωσης στα κράτη
µέλη, και εφόσον το προβλέπει το Σύνταγµά τους, στις
περιφέρειες; ∆εν πρέπει να τους δοθούν εγγυήσεις ότι δεν θα
θιγούν οι αρµοδιότητές τους;

∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ

ότι η Επιτροπή των Περιφερειών από τη σύστασή της απευθύνει
έκκληση για διάλογο σχετικά µε την προβληµατική του
προσδιορισµού των αρµοδιοτήτων και την πραγµατική εφαρµογή των
αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της εγγύτητας
και έχει λάβει θέση επανειληµµένα για το θέµα αυτό κατά τη διάρκεια
των δύο πρώτων τετραετών θητειών της·

κατά την 43η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 13ης/14ης Μαρτίου 2002, (συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου)
υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση:

*
*
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1.

Γενικές παρατηρήσεις όσον αφορά τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Επιτροπή των Περιφερειών,
1.1
εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευκαιρία που της δίδεται µε την παρούσα
αίτηση γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκφράσει τη θέση της για το θέµα αυτό
που πολύ δικαιολογηµένα τέθηκε στο επίκεντρο της εντολής της Συνέλευσης που έχει αναλάβει την
επόµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη.
1.2
επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι, στα πλαίσια του προσδιορισµού των αρµοδιοτήτων,
τέθηκε στις εργασίες της Επιτροπής Θεσµικών Υποθέσεων του ΕΚ το ερώτηµα της θέσης και του
ρόλου των περιφερειών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ, καθώς και της θεσµικής τους
εκπροσώπησης.
1.3
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η σταδιακή διαδικασία ολοκλήρωσης έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στην αυτονοµία των περιφερειών και των δήµων, διότι, µε την πάροδο του
χρόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρύνει σταδιακά τόσο την ερµηνεία όσο και το πεδίο των
εξουσιών της σε πολλούς τοµείς. Κατά τη συζήτηση για τον καλύτερο προσδιορισµό των
αρµοδιοτήτων, το ζητούµενο δεν είναι µόνον η βελτίωση των νοµικών µέσων, αλλά και η
επανεξέταση της κατανοµής των πολιτικών εντολών µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών
στα καίρια πεδία πολιτικής. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τους τοµείς πολιτικής άπτονται του πεδίου
ευθύνης των περιφερειών, των δήµων και των κοινοτήτων, όπως η πολιτική στον τοµέα του
πολιτισµού και της παιδείας ή στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας, η περιβαλλοντική πολιτική,
αλλά και η περιφερειακή διαρθρωτική πολιτική και η γεωργική διαρθρωτική πολιτική4.
1.4
υπενθυµίζει ότι ο κύριος στόχος είναι µια πιο δηµοκρατική, διαφανής και
αποτελεσµατική ΕΕ· αυτό πρέπει να επιτευχθεί µέσω της αποσαφήνισης, της απλούστευσης και της
προσαρµογής των Συνθηκών, καθώς και µέσω βελτιωµένης πληροφόρησης προς τους πολίτες.
1.5
επιδοκιµάζει τη Συνέλευση ως το πρώτο βήµα προς µια δηµοκρατικότερη µέθοδο
αναθεώρησης της Συνθήκης και ζητεί την ευρύτερη δυνατή διάδοση των τελικών συµπερασµάτων
και συστάσεων της Συνέλευσης.
1.6
εκτιµά, κατά συνέπεια, ότι κάθε σκέψη για την καλύτερη διάρθρωση των
αρµοδιοτήτων πρέπει να βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας αλλά και στις αρχές της
αναλογικότητας και της εγγύτητας, καθώς και στο σεβασµό των εθνικών και των περιφερειακών
ιδιαιτεροτήτων, θα πρέπει δε να ενθαρρύνει την πολιτική ευθύνη σχετικά µε την εγγύτητα.

4

Πρβ. µνηµόνιο της ΕΤΠ για τη συµµετοχή της στο διαρθρωµένο διάλογο µε θέµα το µέλλον της Ένωσης
(CdR 325/2001 fin)
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1.7
θεωρεί ότι η αρχή της επικουρικότητας είναι πολιτική αρχή µε συνταγµατική αξία. Με
την ενσωµάτωση της αρχής αυτής στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη και θεσµικά όργανα καλούνται να επιδιώκουν τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα
και αναλογικότητα κατά την επιλογή του ενδεδειγµένου επιπέδου για τη λήψη αποφάσεων. Για το
λόγο αυτό, η εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να διασφαλίζει τόσο τα
περιφερειακά προνόµια όσο και την τοπική αυτονοµία5. Η Κοινότητα δραστηριοποιείται µόνο στην
περίπτωση που οι στόχοι των εν λόγω µέτρων δεν υλοποιούνται επαρκώς σε επίπεδο κρατών µελών
και εποµένως λόγω της ευρύτητας και των επιδράσεών τους θα απέφεραν καλύτερα αποτελέσµατα
εάν εφαρµόζονταν σε κοινοτική κλίµακα.
1.8
διαπιστώνει ότι, παρά την πολιτική και νοµική πρόοδο µετά την αναγνώρισή της στη
Συνθήκη του Μάαστριχτ, η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρµόστηκε πλήρως και έχει τον
αναµενόµενο αντίκτυπο στη λειτουργία της Ένωσης και εκτιµά ότι ο καλύτερος καταµερισµός των
αρµοδιοτήτων θα συµβάλει σηµαντικά στη διευκόλυνση της διαµόρφωσης, της εφαρµογής και του
ελέγχου της λειτουργίας αυτής.
1.9
υποβάλλει την παρούσα γνωµοδότηση η οποία συνοψίζει τις θέσεις που έχει λάβει η
ΕΤΠ κατά την πρώτη τετραετή της θητεία σε ένα πρώιµο στάδιο αυτού του διαλόγου ουσίας
προκειµένου να δοθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοιχεία αξιολόγησης για τα θέµατα αρχής
που έχουν τεθεί, και θα διευκρινίσει τη θέση της κατά την πορεία των εργασιών της Συνέλευσης.
1.10
προτίθεται να συνεχίσει µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα µόνιµο διάλογο για το
θέµα αυτό καθ'ολη τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

2.

Ο καλύτερος καταµερισµός και προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων στην ΕΕ είναι
απαραίτητος για τη συνέχιση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η Επιτροπή των Περιφερειών,
2.1
συµµερίζεται την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ελλείψεις
που υπάρχουν σήµερα στις συνθήκες και στο σύνολο της κοινοτικής λειτουργίας όσον αφορά την
προβληµατική του καταµερισµού των αρµοδιοτήτων λόγω έλλειψης συνοχής και διαφάνειας που
οφείλεται στον πολλαπλασιασµό των µέσων και των διαδικασιών. Ο ισχύων καταµερισµός
αρµοδιοτήτων είναι ασαφής, επειδή η Συνθήκη ΕΟΚ προσδιορίζει πολύ γενικά τους στόχους χωρίς
να καθορίζει ακριβώς την εµβέλεια των µέτρων6.

5
6

Πρβ. Τελική δήλωση της ΕΤΠ "Νέες µορφές διακυβέρνησης στην Ευρώπη: για περισσότερη δηµοκρατία και εγγύτητα στον
πολίτη" (CdR 379/2000 fin)
Πρβ. γνωµοδότηση της ΕΤΠ "Προς µια πραγµατική προσέγγιση της επικουρικότητας: Έκκληση της Επιτροπής των
Περιφερειών" (CdR 302/1998 fin)·

CONV 26/02
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆Μ/µκρ

7

EL

2.2
θεωρεί ότι η πρόταση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη ∆ήλωση του Laeken
για το µέλλον της Ένωσης όσον αφορά τον καλύτερο καταµερισµό και προσδιορισµό των
αρµοδιοτήτων στην ΕΕ εντάσσεται στο σφαιρικό πλαίσιο επανασχεδιασµού του ευρωπαϊκού
οικοδοµήµατος και προειδοποιεί ότι η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων δεν θα πρέπει να περιοριστεί
σε µία καθαρά τεχνική επεξεργασία της Συνθήκης7·
2.3
εκτιµά, πράγµατι, ότι η προσκόλληση και η συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στην
υλοποίηση µιας πραγµατικά πολιτικής Ένωσης µπορούν να διασφαλιστούν µόνο εάν η ευρωπαϊκή
οικοδόµηση επιδιωχθεί µε διαφάνεια όσον αφορά τις εξουσίες και τις ευθύνες, και είναι πεπεισµένη
ότι η ευρωπαϊκή δηµοκρατία µπορεί να λειτουργήσει σωστά µόνον εάν οι συνθήκες και οι
διαδικασίες λήψεως αποφάσεων καταστούν πιο διαφανείς για τους πολίτες και ευκολότερες στην
εφαρµογή τους8.
2.4
τάσσεται υπέρ µιας συνταγµατικής πράξεως και εγκρίνει, κατά συνέπεια, την πρόταση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενοποίηση των συνθηκών σε ένα κείµενο που θα
αποτελείται από δύο τµήµατα:
α)

το "θεσµικό" ή βασικό τµήµα που θα περιλαµβάνει ένα προοίµιο, τους στόχους της Ε.Ε., τα
θεµελιώδη δικαιώµατα και τις διατάξεις όσον αφορά τα όργανα και τις αποκλειστικές
αρµοδιότητες. Μόνο µία ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη θα µπορεί να τροποποιεί το τµήµα
αυτό.

β)

το τµήµα µε το οποίο θα ρυθµίζονται ιδιαίτερα τα τεχνικά θέµατα, οι νοµικές διαδικασίες
και τα θεσµικά θέµατα (στο βαθµό που τα θέµατα αυτά µπορεί να ρυθµιστούν µέσω του
παράγωγου δικαίου). Το τµήµα αυτό θα µπορεί να τροποποιείται µε την κοινοτική
διαδικασία, χωρίς τη διεξαγωγή ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων
από τα κράτη µέλη προς την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επιτρέπεται µόνο µε την έγκριση των
Κοινοβουλίων των κρατών µελών9.

2.5
θεωρεί ότι ο στόχος του καλύτερου προσδιορισµού των αρµοδιοτήτων µεταξύ ΕΕ,
κρατών µελών, περιφερειών και υποπεριφερειακών επιπέδων εξαρτάται ουσιαστικά από το νοµικό
καθεστώς της ΕΕ. Για το λόγο αυτό πρέπει:
− µε βάση την εξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, να προσδιοριστούν και να
αποσαφηνιστούν οι πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν προκειµένου αυτό να ολοκληρωθεί
σωστά·

7
8
9

Βλ. ψήφισµα της ΕΤΠ µε θέµα "Προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Laeken και µελλοντική εξέλιξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης του 2004" (CdR 104/2001 fin)
Βλ. Έκθεση της ΕΤΠ για την "Εγγύτητα" (CdR 436/2000 fin)
Βλ. γνωµοδότηση της ΕΤΠ για την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο "Βελτίωση της νοµοθεσίας 1999"
(CdR 18/2000 fin)
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− να εξασφαλιστεί η υλοποίηση της προσέγγισης Ευρώπης-πολιτών*: η αρχή της επικουρικότητας
πρέπει να χρησιµεύσει ως σηµείο αναφοράς για το νέο προσδιορισµό των καθηκόντων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τηρούνται οι αρχές που διέπουν την κατανοµή των καθηκόντων
και των αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στα διάφορα κράτη
µέλη. Στις περιπτώσεις που η κοινοτική δράση δεν είναι απολύτως απαραίτητη, είναι σκόπιµο να
στηριχθούν οι πολιτικές αρµοδιότητες των κρατών µελών, των περιφερειών, των δήµων και των
κοινοτήτων, που αποτελούν τα πλησιέστερα προς τον πολίτη επίπεδα λήψης αποφάσεων·
− να υπάρξει σαφής ταξινόµηση των πολιτικών αρµοδιοτήτων, π.χ. µέσω της αναδιαµόρφωσης
των αρµοδιοτήτων της ΕΕ στη Συνθήκη. Ούτε η εκχώρηση νέων αρµοδιοτήτων, ούτε η
αντιπαραχώρηση αρµοδιοτήτων δεν θα πρέπει να αποκλείονται κατ'αρχήν10.
2.6
είναι πεπεισµένη ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συµβαδίσει µε
µία επικέντρωση των εργασιών της στις πραγµατικά ευρωπαϊκές προκλήσεις και ζητεί να
περιγράφονται µε σαφήνεια στις Συνθήκες και στο µελλοντικό συνταγµατικό σύµφωνο οι
αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχουν συµπτυχθεί και µεταρρυθµιστεί. Εν
προκειµένω, η Ένωση πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα αντίδρασης µε ευελιξία στις ολοένα και
σηµαντικότερες προκλήσεις, και να διαθέτει τα απαραίτητα µέσα για να τις αντιµετωπίζει11.
2.7
εκτιµά ωστόσο ότι πρέπει να διατηρηθούν οι πολιτικοί στόχοι που έχει θέσει η Ένωση
και οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.
2.8
τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της διατήρησης της ικανότητας δράσης της ΕΕ και της
δυναµικής προσέγγισης της αρχής της επικουρικότητας.
2.9
συµφωνεί µε τη µεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται σε αυτό το σχέδιο έκθεσης
όσον αφορά την ταξινόµηση των αρµοδιοτήτων σε αποκλειστικές αρµοδιότητες της Ένωσης, σε
αποκλειστικές αρµοδιότητες των κρατών µελών, σε κοινές αρµοδιότητες και σε συµπληρωµατικές
αρµοδιότητες.
2.10
υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, το ευρωπαϊκό επίπεδο
πρέπει, ως προς όλα τα θέµατα για τα οποία δεν διαθέτει την αποκλειστική αρµοδιότητα, να
αναθέτει, κατά προτεραιότητα, το χειρισµό τους στα άλλα επίπεδα, δηλ. στα κράτη µέλη, καθώς και
στις περιφέρειες, τους δήµους και τις κοινότητες. Η Συνθήκη προβλέπει ότι η αρχή αυτή έχει
δεσµευτικό χαρακτήρα, δηλ. πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα: το
Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο12.
*

10
11
12

Πρβλ. επίσης ôçí Έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών για την "Εγγύτητα" (CdR 436/2000).
Βλ. ψήφισµα της ΕΤΠ µε θέµα "Προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Laeken και µελλοντική εξέλιξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης του 2004" (CdR 104/2001 fin)
Βλ. ψήφισµα της ΕΤΠ µε θέµα "Προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Laeken και µελλοντική εξέλιξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης του 2004" (CdR 104/2001 fin)
Πρβ. µνηµόνιο της ΕΤΠ για τη συµµετοχή της στο διαρθρωµένο διάλογο µε θέµα το µέλλον της Ένωσης
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2.11
θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερµήνευσε στο παρελθόν µε έναν ιδιαίτερα ευρύ
τρόπο την έννοια "αποκλειστικές αρµοδιότητες της Κοινότητας" στο άρθρο 5, παρ. 1 της ΣΕΚ,
πρακτική που µείωσε τη σηµασία της αρχής της επικουρικότητας13.
2.12
τονίζει ότι πολλές αρµοδιότητες της µελλοντικής Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ.
περιβάλλον, κοινωνική πολιτική, µεταφορές, οικονοµική και κοινωνική συνοχή, συντονισµός των
πολιτικών στον τοµέα της απασχόλησης) χρειάζεται να συνεχίσουν να είναι κοινές αρµοδιότητες κοινές όχι µόνο µεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων αλλά και, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, πάντα στα πλαίσια τήρησης των όσων
προβλέπονται στα συντάγµατα των κρατών µελών. Επισηµαίνει επίσης ότι ο όρος "αρµοδιότητα"
δεν περιορίζεται σε µια νοµοθετική εξουσία, αλλά συµπεριλαµβάνει και άλλες νοµικές εξουσίες
δράσης στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων κάθε επιπέδου διακυβέρνησης14.
2.13
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι νοµικές πράξεις για την οριοθέτηση των
αρµοδιοτήτων και προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα µιας περισσότερο συστηµατικής και
καλύτερης κλιµάκωσης των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης15.
2.14
επιµένει να ληφθεί υπόψη η προβληµατική της διάρθρωσης των αρµοδιοτήτων µεταξύ
των διαφόρων βαθµίδων διακυβέρνησης προκειµένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες
για τη χρηστή διακυβέρνηση της Ευρώπης.
2.15
υπογραµµίζει τη σηµασία της αρχής της αναλογικότητας στην οποία εδράζει ο
µηχανισµός των κοινών αρµοδιοτήτων.
2.16
είναι υπέρ της ιεράρχησης των κανόνων και θεωρεί ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν οι
διάφορες κοινοτικές νοµικές πράξεις (κανονισµοί, οδηγίες, αποφάσεις) µε στόχο την
αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θα πρέπει να συνεχίζουν να έχουν
γενική ισχύ και οι συγκεκριµένοι µηχανισµοί εφαρµογής θα πρέπει να τεθούν στη διακριτική
ευχέρεια των αρµόδιων για την εφαρµογή τους αρχών, πράγµα που σε πολλές περιπτώσεις
υπάγεται στην αρµοδιότητα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, ώστε να είναι σεβαστές οι
πολιτιστικές διαφορές που υφίστανται στο εσωτερικό της ΕΕ16.

13
14
15
16

(CdR 325/2001 fin)
Βλ. γνωµοδότηση της ΕΤΠ για την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο "Βελτίωση της νοµοθεσίας 1999"
(CdR 18/2000 fin)
Βλ. Ψήφισµα της ΕΤΠ για τα "Αποτελέσµατα της ∆∆ 2000 και για τη συζήτηση που αφορά το µέλλον της ΕΕ"
(CdR 430/2000 fin)
Βλ. Ψήφισµα της ΕΤΠ για τα "Αποτελέσµατα της ∆∆ 2000 και για τη συζήτηση που αφορά το µέλλον της ΕΕ"
(CdR 430/2000 fin)
Πρβλ. επίσης ôçí Έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών για την "Εγγύτητα" (CdR 436/2000).
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2.17
ζητά να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικές και διοικητικές συνέπειες της κοινοτικής
νοµοθεσίας στον πολίτη και στις αρχές που έχουν αναλάβει την εφαρµογή της, οι οποίες στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές17.
2.18
θεωρεί ότι ο σαφής προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων αυξάνει άλλωστε τις
δυνατότητες λήψης αποφάσεων µε πλειοψηφία, µε αποτέλεσµα να διευρύνονται γενικά οι
δυνατότητες δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης18.
2.19
τονίζει ότι το δικαίωµα του προσδιορισµού των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα πρέπει να παραµείνει αρµοδιότητα των κρατών µελών και τάσσεται κατά των προτάσεων
υιοθέτησης "εσωτερικών" διαδικασιών τροποποίησης της Συνθήκης και ιδιαίτερα κατά των
προτάσεων για κατάργηση της προϋπόθεσης επικύρωσης των εν λόγω διαδικασιών από τα εθνικά
κοινοβούλια19.

3.

Είναι απαραίτητη η κατοχύρωση των αρµοδιοτήτων των τοπικών και των
περιφερειακών αρχών στο νέο προσδιορισµό και καταµερισµό των αρµοδιοτήτων στην
ΕΕ

Η Επιτροπή των Περιφερειών,
3.1
δεν εννοεί να έχει η συζήτηση για τον καταµερισµό των αρµοδιοτήτων ως αποτέλεσµα
να ορίζει η ΕΕ την περιφερειακή οργάνωση στο εσωτερικό των κρατών µελών, η οποία υπάγεται
στην αποκλειστική τους αρµοδιότητα, αλλά να ληφθεί υπόψη ο πολύ σηµαντικός ρόλος των
τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας και να
εξασφαλιστούν οι αντίστοιχες αρµοδιότητές τους.
3.2
υπενθυµίζει ότι πρέπει να τηρηθούν οι αρχές που ισχύουν όσον αφορά την κατανοµή
των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων µεταξύ κράτους και τοπικών και περιφερειακών αρχών
των διάφορων κρατών µελών20.
3.3
υπενθυµίζει, κατά συνέπεια, την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισµά
του για τη "Βελτίωση της νοµοθεσίας 1998-1999" όπου ζητά "σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας και την πολιτική και εθνική ποικιλοµορφία της ΕΕ, οι τροποποιήσεις των
17

18
19

20

Βλ. γνωµοδότηση της ΕΤΠ για την "Εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ στις περιφέρειες και στις τοπικές αρχές
(CdR 51/1999 fin).
Βλ. γνωµοδότηση της ΕΤΠ για την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο "Βελτίωση της νοµοθεσίας 1999"
(CdR 18/2000 fin)
Βλ. ψήφισµα της ΕΤΠ µε θέµα "Προετοιµασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Laeken και µελλοντική εξέλιξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης του 2004" (CdR 104/2001 fin)
Βλ. Ψήφισµα της ΕΤΠ για τα "Αποτελέσµατα της ∆∆ 2000 και για τη συζήτηση που αφορά το µέλλον της ΕΕ"
(CdR 430/2000 fin)
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Συνθηκών να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις νοµοθετικές και πολιτικές αρµοδιότητες των
εσωτερικών πολιτικών οργάνων των κρατών µελών (οµοσπονδιακά κράτη, αυτόνοµες κοινότητες,
περιφέρειες) όσον αφορά τις εκτελεστικές, νοµοθετικές και δικαιοδοτικές τους σχέσεις µε τα
θεσµικά όργανα της ΕΕ"21.
3.4
συµφωνεί µε την πρόταση να παραχωρηθεί στις περιφέρειες, στο πλαίσιο της
Συνθήκης, καθεστώς παρόµοιο µε αυτό που ισχύει για τα εθνικά κοινοβούλια, µε το οποίο θα
προσδιορίζονται οι τοµείς αρµοδιότητας των περιφερειών, οι ευθύνες τους, οι όροι και οι
διαδικασίες της συµµετοχής τους καθώς και οι µηχανισµοί παρακολούθησης και αξιολόγησης,
τονίζοντας ωστόσο ως ουσιαστικό στοιχείο την ενσωµάτωση της αρχής της επικουρικότητας σε
υποεθνικό επίπεδο, δηλαδή όχι µόνο περιφερειακό αλλά και τοπικό, λόγω των διοικητικών
αρµοδιοτήτων ως προς τα κοινοτικά θέµατα που συχνά υπάρχουν σε πολλά κράτη µέλη, σε τοπικό
επίπεδο.
3.5
εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για την πολύ συγκεντρωτική προσέγγιση που
προτείνεται και σύµφωνα µε την οποία µόνον τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν τη δυνατότητα να
καταρτίζουν τον κατάλογο των "περιφερειών- εταίρων της ΕΕ", προτείνει όµως η πρόταση αυτή να
εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεννόηση µε την Επιτροπή των Περιφερειών
προκειµένου ο τρόπος χορήγησης του καθεστώτος αυτού να µην εµποδίσει την εξελικτική
δυναµική µε τη δηµιουργία στρεβλώσεων µεταξύ των κρατών µελών ή στο εσωτερικό αυτών.
3.6
εκτιµά ότι η αναγνώριση ενός καθεστώτος για τις περιφέρειες και τις τοπικές
αυτοδιοικήσεις θα συνιστά υλοποίηση των αρχών οι οποίες αναγνωρίζονται στο προοίµιο του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, που η ΕΤΠ επιθυµεί να έχει δεσµευτικό χαρακτήρα
και να ενσωµατωθεί στη Συνθήκη όπου ορίζεται ότι "Η Ένωση συµβάλλει στη διαφύλαξη και την
ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβόµενη την πολυµορφία των πολιτισµών και των
παραδόσεων των λαών της Ευρώπης, καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών της και
την οργάνωση της δηµόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο22.
3.7
επαναλαµβάνει το αίτηµά της να προστεθούν στις κοινές αξίες της Ευρώπης οι αρχές
της τοπικής και περιφερειακής αυτονοµίας, στα πλαίσια σεβασµού των επιταγών των εσωτερικών
συνταγµάτων των κρατών µελών.
3.8
επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη το ειδικό
καθεστώς των περιφερειών µε νοµοθετικές αρµοδιότητες όσον αφορά τον καταµερισµό των
αρµοδιοτήτων.

21
22

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο "βελτίωση της
νοµοθεσίας 1998/1999" (Α5-0269/2000)
Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ (ΕΕ C364/00), της 18.12.2000, σελ 0001-0022
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3.9
υπενθυµίζει ωστόσο ότι σε πολλά κράτη µέλη οι τοπικές και άλλες περιφερειακές
αρχές διαθέτουν ευρεία αυτονοµία και διοικητικές αρµοδιότητες για την εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας και καλεί, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη αυτή την
πραγµατικότητα.
3.10
ζητά να συµπληρωθούν οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως
αυτές διατυπώνονται στις Συνθήκες, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει το σεβασµό των
αρµοδιοτήτων των περιφερειών και των τοπικών αρχών.
3.11
επαναλαµβάνει το αίτηµά της για τη χορήγηση στην ΕΤΠ και στις περιφέρειες µε
νοµοθετικές αρµοδιότητες του δικαιώµατος προσφυγής στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας.
3.12
υπενθυµίζει το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο ψήφισµά του για τη
"Βελτίωση της νοµοθεσίας 1998/1999" να "αναγνωριστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΤΠ κατά
την εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας", και εκφράζει την επιθυµία να επαναλάβει η
αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου το αίτηµα αυτό στη Συνέλευση23.
3.13
θεωρεί ότι η ενίσχυση του θεσµικού ρόλου της ΕΤΠ αποτελεί συνέπεια της
αυξανόµενης ενσωµάτωσης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στο πεδίο αρµοδιοτήτων των τοπικών και
των περιφερειακών αρχών εάν επιδιώκεται η αποτελεσµατική εξασφάλιση της καλύτερης
κατανοµής και διάρθρωσης των αρµοδιοτήτων στην ΕΕ.
3.14
προτείνει, συνεπώς, στη µελλοντική διάρθρωση των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων
να αξιολογηθεί ο ρόλος που θα διαδραµατίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ανάλογα µε τη
σηµασία τους στη διεργασία ενοποίησης της Ευρώπης και µε την ανάληψη της κοινοτικής δράσης
σε επίπεδο όσο το δυνατόν εγγύτερο στον πολίτη, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας24.
3.15
θεωρεί προς το σκοπό αυτό αναγκαίο να αποκτήσει η Επιτροπή των Περιφερειών
καθεστώς θεσµικού οργάνου και να διαµορφωθεί έτσι ώστε να µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικά τα
καθήκοντα που θα της ανατεθούν, να διαθέτει αρµοδιότητες που να υπερβαίνουν το συµβουλευτικό
ρόλο, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, και να
µετατραπεί σε όργανο συµµετοχής στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της
οποίας όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης των κρατών µελών, από την κοινότητα έως την περιφέρεια
που διαθέτει νοµοθετικές αρµοδιότητες, θα κατέχουν τη θέση που τους αρµόζει και θα είναι
συνυπεύθυνα25.
23
24
25

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο "βελτίωση της
νοµοθεσίας 1998/1999" (Α5-0269/2000)
Βλ. Ψήφισµα της ΕΤΠ για τα "Αποτελέσµατα της ∆∆ 2000 και για τη συζήτηση που αφορά το µέλλον της ΕΕ"
(CdR 430/2000 fin)
Βλ. Ψήφισµα της ΕΤΠ για τα "Αποτελέσµατα της ∆∆ 2000 και για τη συζήτηση που αφορά το µέλλον της ΕΕ"
(CdR 430/2000 fin)
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3.16
ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, κυρίως, από την αντιπροσωπεία του στη
Συνέλευση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να µεριµνήσει ώστε, αφενός µεν να ληφθεί
υπόψη στις εργασίες της Συνόδου η ανάγκη κατοχύρωσης των πολιτικών και δικαιοδοτικών
αρµοδιοτήτων των περιφερειών και των τοπικών αρχών, αφετέρου δε να αφορά πλήρως και την
Επιτροπή των Περιφερειών κάθε νέος προσδιορισµός και καταµερισµός των αρµοδιοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2002

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών

Ο Γενικός Γραµµατέας
της Επιτροπής των Περιφερειών

Sir Albert BORE

Vicenzo FALCONE
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