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Τα παραλειπόµενα τη̋ Νίκαια̋: Μύθοι και πραγµατικότητε̋1

Μέσα στο παρόν-συγκεχυµένο τοπίο των διάφορων επισφαλών
ισορροπιών και τη̋ περαιτέρω ευρωπἀκή̋ ολοκλήρωση̋, µε το
άνοιγµα προ̋ την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, την Κύπρο και
τη Μάλτα, η Σύνοδο̋ τη̋ Νίκαια̋ εκαλείτο, µεταξύ άλλων, να
αποφασίσει αφενό̋ για τη συγκρότηση τη̋ Επιτροπή̋ (πόσοι
Επίτροποι εν συνόλω και πόσοι ανά Κράτο̋ Μέλο̋) και, αφετέρου,
για την απαιτούµενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από το
Συµβούλιο.
Συµβούλιο Με δεδοµένη την ατζέντα αυτή, το έδαφο̋ που
καλλιεργήθηκε του̋ τελευταίου̋ µήνε̋ είναι η εικόνα µια̋ ισχυρή̋
και πάλι Επιτροπή̋,
Επιτροπή̋ η οποία θα συνέχιζε τον κλασσικό τη̋ ρόλο ανεξάρτητα αν κάτι τέτοιο είναι πλέον πολιτικά εφικτό και
σκόπιµο. Υπό το πρίσµα ακριβώ̋ αυτό, αντιµετωπίσθηκε τόσο η
ανάγκη αναθεώρηση̋ τη̋ εκπροσώπηση̋ των Κρατών Μελών στην
Επιτροπή, όσο και η αναθεώρηση των αριθµών των ψήφων κάθε
Κράτου̋ Μέλου̋ στο Συµβούλιο, έτσι ώστε κατά τη λήψη των
αποφάσεων

να

εκπροσωπούνται

δικαιότερα

οι

ευρωπαίοι

πολίτε̋, ανάλογα µε τον πληθυσµό. Κατ’επέκταση, τα µεγάλα
Κράτη

Μέλη

θα

µπορούσαν

να

διαθέτουν,

τελικά,

πολύ

περισσότερε̋ ψήφου̋. Σε αντάλλαγµα, οι «Μεγάλοι» (Γερµανία,
Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία) δεχόντουσαν να περιορίσουν τον
αριθµό των Επιτρόπων του̋ από δύο σε ένα. Είναι αντιληπτό, ότι
για την επίτευξη ενό̋ τέτοιου διακανονισµού η Επιτροπή έπρεπε
να εµφανίζεται πάντοτε στη ζυγαριά των επιρροών µε βαρύνουσα
σηµασία. ∆ιαφορετικά η «ανταλλαγή» δε θα γινόταν αποδεκτή
τόσο από του̋ µέν όσο και από του̋ δε. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο
Πρόεδρο̋

Prodi

στην

οµιλία

του

ενώπιον

του

Ευρωπἀκού

Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στι̋ 3 Οκτωβρίου 2000 έκανε δύο
βασικέ̋ αναφορέ̋. Η πρώτη, ότι η αναγκαία µεταρρύθµιση των
κοινοτικών θεσµών πρέπει να εφαρµοστεί πριν από τη διεύρυνση
για τον προφανή λόγο, ότι µετά τη διεύρυνση θα ήταν, λόγω του
αυξηµένου αριθµού των Κρατών Μελών, διαδικαστικά πολύ
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δύσκολο έω̋ αδύνατο να επιτευχθεί συναίνεση η δεύτερη, ότι η
ισχύ̋ του κοινοτικού µοντέλου έγκειται στην ισόρροπη λειτουργία
των κοινοτικών θεσµών
θεσµών και ότι η αυθεντικότητα του µοντέλου
αυτού συνίσταται στην άσκηση του δικαιώµατο̋ τη̋ νοµοθετική̋
πρωτοβουλία̋ από την Ευρωπἀκή Επιτροπή. Αν και εκ πρώτη̋
όψεω̋ θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το πρώτο συµβαδίζει µε
το δόγµα Delors,
Delors κατά το οποίο η εµβάθυνση και η διεύρυνση
αποτελούν

δύο

παράλληλε̋

συνιστώσε̋

τη̋

ευρωπἀκή̋

ολοκλήρωση̋, που σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να αποστούν η
µια από την άλλη, πάντω̋ το δεύτερο έρχεται σε αντίθεση µε την
πρακτική,
πρακτική κατά την οποία, µε την ανοχή τη̋ Επιτροπή̋, η
νοµοθετική πρωτοβουλία, πολλέ̋ φορέ̋, ασκείται είτε από το
Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο είτε από το Συµβούλιο κατά διάφορου̋
τρόπου̋ και, κυρίω̋, κατ’εφαρµογή αντιστοιχα των άρθρων 138B,
εδ. β΄και 158 τη̋ Συνθήκη̋ για την Ευρωπἀκή Κοινότητα2. Η
ανακριβή̋ επίκληση τη̋ αποκλειστική̋ άσκηση̋ του δικαιώµατο̋
πρωτοβουλία̋

από

την

Επιτροπή,

αλλά

και

η

εσφαλµένη

πρὁπόθεση ότι η Επιτροπή θα παραµείνει ισχυρή, µόνο εφόσον
διατηρήσει το δικαίωµα αυτό, καθιστούν την διακηρυσσόµενη
«ανάγκη» να αποφασισθεί και εφαρµοσθεί το νέο θεσµικό σύστηµα
πριν από τη διεύρυνση προσχηµατική και, άρα αντίθετη προ̋ την
ισόρροπη εµβάθυνση και διεύρυνση. Αντίθετα, ο κίνδυνο̋ που
εγκυµονούσαν οι παρεξηγήσει̋ αυτέ̋ ήταν, όπω̋ και συνέβη, ο
αποπροσανατολισµό̋ τη̋ κοινή̋ γνώµη̋ και του πολιτικού
διαλόγου από το κέντρο βάρου̋, τον πυρήνα τη̋ προβληµατική̋,
που θάπρεπε να είναι η σφαιρική ή συστηµική προσέγγιση
προκειµένου να επανακαθοριστούν οι στόχοι τη̋ Ευρωπἀκή̋
Ένωση̋ και, στη συνέχεια, να προσαρµοστούν οι δοµέ̋ τη̋.
Αντ’αυτού, ο διάλογο̋ περιορίσθηκε στη µεµονωµένη̋ αξία̋
ανεπιβεβαίωτη υπόθεση µια̋ ισχυρή̋ Επιτροπή̋ στη βάση, ότι θα
διατηρούσε αµείωτα το δικαίωµα πρωτοβουλία̋. Υπό τα δεδοµένα
αυτά,

τα

επιχειρήµατα

τουλάχιστον,

ισότιµου,

δαπανήθηκαν
Επιτρόπου

ανά

στη

διατήρηση

Κράτο̋

Μέλο̋,

ενό̋
µε

αποτέλεσµα να καταστεί, µε το τέχνασµα αυτό, ευκολότερη η
συναίνεση από του̋ «Μικρού̋» για την αλλαγή τη̋ πλειοψηφία̋
στο Συµβούλιο προ̋ όφελο̋ των «Μεγάλων». Ακόµη, µε την
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καλλιέργεια του κλίµατο̋ αυτού, προετοιµάστηκαν τα πνεύµατα,
ώστε να υιοθετηθεί το νέο θεσµικό σύστηµα πριν από την είσοδο
των νέων εταίρων, οι οποίοι, ωστόσο, αν το νέο θεσµικό σύστηµα
αποφασιζόταν
αποφασιστικά

µε
να

τη

συµµετοχή

εξισορροπήσουν

του̋,
τα

θα

µπορούσαν

συµφέροντα

µεταξύ

«Μικρών» και «Μεγάλων» επί το ορθολογικότερον.
Αναµφίβολα, µέσα στο θεσµικό αυτό πλαίσιο, η Ευρωπἀκή
Επιτροπή µπορεί και πάλι και πρέπει να αναδειχθεί σε ισχυρό
παράγοντα.
παράγοντα

Το

κοινοτικό

σύστηµα

την

έχει

ανάγκη.

Είναι,

πράγµατι, πρὁπόθεση sine qua non τη̋ λειτουργία̋ του και όχι,
όπω̋

συχνά

συµφερόντων

εικάζεται,
και

τη̋

εξισορρόπηση̋

κυριαρχικών

δικαιωµάτων,

των

εθνικών

ρόλο̋

που

προσιδιάζει περισσότερο στο Συµβούλιο και, εν µέρει, στο
Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλο̋ τη̋ Επιτροπή̋ είναι µάλλον η
εξιρρόπηση των κοινοτικών πολιτικών,
πολιτικών κατά τον προσδιορισµό του
κοινοτικού συµφέροντο̋. Εκτιµώ όλω̋ ιδιαίτερα τον αξιέπαινο και
επιτυχή, πρωτοπόρο, ρόλο τη̋ Επιτροπή̋ σε µια αρχική περίοδο
τη̋ ευρωπἀκή̋ αρχιτεκτονική̋ και θεωρώ ευτυχέ̋ το γεγονό̋ ότι,
µε την ωρίµανση του συστήµατο̋, η πολιτική πρωτοβουλία τείνει
να

περάσει

από

την

καλώ̋

νοούµενη

γραφειοκρατία

στην

πολιτική. Η ελπίδα και η ευχή συνάµα είναι η άµιλλα στην
«εσωτερική αυτή αγορά» τη̋ ευρωπἀκή̋ πολιτική̋ να είναι
«ευγενή̋» και η σκυτάλη να περάσει όχι µόνο στα φυσικά χέρια,
αλλά και σε εξ ίσου ικανά µε εκείνα τη̋ Επιτροπή̋. Τί αποµένει
πλέον για αυτήν; Σε µια ενωµένη Ευρώπη εκείνο που έχει σηµασία
δεν είναι µόνο ο σχεδιασµό̋ τη̋, τα βασικά θεµέλια του οποίου
έχουν

µπει,

ενώ

από

δω

κα

πέρα

συνεχίζεται

απλώ̋

η

φυσιολογική του πορεία. Εκείνο που έχει σηµασία είναι κυρίω̋ η
αρµονική και αποτελεσµατική λειτουργία τη̋. Είναι, µε άλλα
λόγια, η εκτέλεση των κοι
κοινών πολιτικών που πρὁποθέτει το
συντονισµό και τον έλεγχο
έλεγχο των εθνικών ∆ιοικήσεων.
∆ιοικήσεων Ιδού το
τιτάνειο έργο, στο οποίο θάπρεπε στο εξή̋ να αποδυθεί η
Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένη̋ και τη̋ αρµοδιότητα̋ για το
κοινό νόµισµα και την κοινή οικονοµική πολιτική και, σταδιακά, τη̋
κοινή̋ εξωτερική̋ πολιτική̋ και τη̋ πολιτική̋ για την άµυνα. Είχα
και

άλλοτε

αναφερθεί

στι̋

ανησυχητικέ̋

διαστάσει̋

του
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διοικητικού ελλείµµατο̋.
ελλείµµατο̋ Πλέον όµω̋, ενόψει και τη̋ διεύρυνση̋,
το κενό γίνεται τέτοιο που χωρί̋ υπερβολή κινδυνεύει να βουλιάξει
το όλο οικοδόµηµα. Μόνο η Επιτροπή, ω̋ το ανώτατο εκτελεστικό
όργανο, µε τεχνοκρατικότητα και έξω από κάθε έννοια άσκηση̋
«πολιτικαντική̋»,

µε

αντικειµενικότητα

και

διαφάνεια,

ω̋

εγγυήτρια των Συνθηκών, είναι σε θέση να καλύψει το κενό και να
διαφυλάξει, κατά τον τρόπο αυτό, το κύρο̋ τη̋ και την ισχύ τη̋.
Για

να

το

κατορθώσει,

χρειάζεται

ριζική

µεταρρύθµιση,

αναθεώρηση του ρόλου τη̋ και όχι επιδερµικέ̋ συµβιβαστικέ̋
δοµικέ̋ επεµβάσει̋, που δεν οδηγούν παρά στην απίσχνανση του
δυναµικού τη̋ κι αυτό στα πλαίσια ενό̋ κακώ̋ νοούµενου
εξορθολογισµού

στο

βωµό

µικροπρόθεσµων

πολιτικών

ισορροπιών, όπω̋ επιχειρείται σήµερα.
Συµπερασµατικά,
Συµπερασµατικά ισχυρή Επιτροπή ναι, αλλά για τί (έργο), µε τί
(µέσα) και πώ̋; Οι αποφάσει̋ τη̋ Νίκαια̋ λήφθηκαν χωρί̋
προηγουµένω̋ να δοθούν κάποιε̋ απαντήσει̋ στα ερωτήµατα
αυτά, χωρί̋ και πάλι να αξιολογηθούν σωστά οι ανάγκε̋ για την
εκτέλεση των κοινών πολιτικών. Έτσι, όµω̋, είναι ορατό̋ ο
κίνδυνο̋ να περάσει στην ιστορία ω̋ το ορόσηµο τη̋ αντίστροφη̋
µέτρηση̋.
Σπύρο̋ Α. Παππά̋

