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Παρουσίαση της αρχής της επικουρικότητας στις διάφορες συνθήκες της Ε.Ε και  

κριτική αξιολόγηση του ρόλου της στην αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος 

της Ένωσης. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια να παρουσιαστούν με τρόπο εύληπτο και 

περιεκτικό η αρχή της επικουρικότητας και οι επιπτώσεις της στη δημοκρατική διάσταση της  

νομοθετικής διαδικασίας της Ε.Ε. Ξεκινά με μία θεωρητική προσέγγιση της αρχής της 

επικουρικότητας: εντοπίζονται οι ρίζες της στη Δυτική σκέψη και οι διάφορες διατυπώσεις της 

στις Συνθήκες της Ένωσης. Ακολουθεί περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται 

στα πλαίσια της Ένωσης για τη λήψη των αποφάσεων στα διάφορα επίπεδα, με έμφαση στον 

ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και στη λειτουργία του Συστήματος Έγκαιρης 

Προειδοποίησης. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι αιτίες δημιουργίας του πολυσυζητημένου 

δημοκρατικού ελλείμματος της Ε.Ε., και εν τέλει εξετάζεται εάν η θέσπιση της αρχής της 

επικουρικότητας οδηγεί προς μία Ε.Ε. με δημοκρατικότερες διαδικασίες και διαφάνεια.  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1.Η Αρχή της Επικουρικότητας στη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

"In areas which do not fall within its exclusive competence, the Community shall take action, in accordance 

with the principle of subsidiarity, only if and in so far as the objectives of the proposed action cannot be 

sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the proposed 

action, be better achieved by the Community. Any action by the Community shall not go beyond what is 

necessary to achieve the objectives of this Treaty." [Treaty on European Union, Article 5].
1
 

 

Το συγκεκριμένο απόσπασμα από την ιδρυτική συνθήκη της Ε.Ε. συγκαταλέγεται αναμφίβολα 

μεταξύ των πλέον ουσιωδών ρυθμίσεων της συνθήκης, καθώς αποτελεί μία από τις βασικές αρχές 

                                                                 
1
 «Στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης 

δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κο ινοτικό επίπεδο. Η δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για 

την επ ίτευξη των στόχων της παρούσας συνθήκης». (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Άρθρο 3Β) 
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στις οποίες στηρίχθηκε η συγκρότηση της Ε.Ε.: την αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή 

αυτή, η Ένωση δεν παρεμβαίνει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των κρατών-μελών, παρά μόνον 

εφόσον κρίνεται ότι οι δικές τους δυνάμεις δεν επαρκούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 

συνθήκης. Συνεπώς, πρόκειται για μία ρυθμιστική αρχή με σκοπό την ομαλή λειτουργία και 

συνεργασία μεταξύ των επιμέρους κέντρων λήψεως αποφάσεων, από τα κράτη-μέλη έως τα 

κεντρικά Ευρωπαϊκά όργανα.  

Βεβαίως, μία προσεκτική εξέταση της διατύπωσης της αρχής είναι αρκετή για να καταδείξει την 

πολυσημία των χρησιμοποιηθέντων λέξεων: «να επιτευχθούν επαρκώς (sufficiently achieved)», 

«λόγω των διαστάσεων (by reason of the scale)», «να επιτευθούν καλύτερα (better achieved by)», 

«αναγκαία όρια (beyond what is necessary)», «επίτευξη των στόχων (achieve the objectives)». 

Καθώς φαίνεται, η διατύπωση έχει γίνει κατά τρόπο ώστε να επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών – 

το νόημά της είναι ρευστό και εύπλαστο. Δεδομένης της γενικότερης δυσπιστίας εκ μέρους των 

κρατών για την εκχώρηση ολοένα και περισσότερων αρμοδιοτήτων στα Ευρωπαϊκά όργανα, δηλαδή 

της λήψης αποφάσεων σε ολοένα και υψηλότερο επίπεδο, η αρχή της επικουρικότητας λειτουργεί 

«πυροσβεστικά» και περιπτωσιολογικά, προκειμένου να εκτονώνονται οι εντάσεις και οι αποφάσεις 

να λαμβάνονται στο βέλτιστο επίπεδο. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις γενικότερες, καταιγιστικές 

αλλαγές που σημειώνονται καθημερινά σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς και με την εκ νέου 

συνειδητοποίηση της αξίας του ατόμου, των αναγκών και των δυνατοτήτων του2. Όπως επισημαίνει 

και ο Moravcsik (2010:113), τα άτομα και οι ομάδες είναι οι βασικοί πολιτικοί δρώντες, παρόλο που 

προσπαθούμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά των κρατών.  

Αυτή ακριβώς η ρευστότητα της διατύπωσης έχει επιτρέψει τη διττή ερμηνεία της αρχής της 

επικουρικότητας: πρώτον, θεμελιώνει και νομιμοποιεί τη μεταβίβαση εξουσιών σε ανώτερα θεσμικά 

όργανα και δεύτερον, προβλέπει τη διατήρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο, όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη.  

  

1.2. Η Επικουρικότητα στην Ευρωπαϊκή Σκέψη  

Φυσικά, η αρχή της επικουρικότητας δεν αποτελεί καινοτομία της Ε.Ε.. εφόσον θέτει το άτομο στο 

κέντρο της κοινωνικής οργάνωσης, μπορούμε να την εντοπίσουμε άμεσα ή έμμεσα σε ολόκληρη τη 

                                                                 
2
 Council of Europe (1998) “ Definit ions and Limits of the Principle of Subsidiarity”, Local and Regional Authorities in 

Europe, No. 55, Strasbourg: Council of Europe Publishing Div ision. σελ. 9 

http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=EN&produit_aliasid=1605
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=EN&produit_aliasid=1605
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Δυτική φιλοσοφική σκέψη: από τον Αριστοτέλη («Πολίτης δ’ απλώς ουδενί των άλλων ορίζεται 

μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής»), ο οποίος θέλει τον πολίτη να συμμετέχει στις κρίσεις 

(δικαστική εξουσία) και στις αρχές (κυβερνητική εξουσία), έως τον Πάπα Πίο ΧΙ3, που δηλώνει ότι 

οι άνθρωποι δεν θα πρέπει, για χάρη της κοινότητας, να αποστερηθούν των πρωτοβουλιών και των 

δυνάμεών τους, ή τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά φεντεραλιστικά κράτη (Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία), 

όπου η αρχή της επικουρικότητας υπήρξε βασικό συστατικό της οργανωτικής δομής τους 

(Kalkbrenner, 2010), παρότι δεν αναφέρεται ρητώς στο Συνταγματικό τους Δίκαιο. Ακόμη και στις 

αναρχικές κοινότητες της Σιβηρίας, η επικουρικότητα αποτέλεσε και αποτελεί βασική μέθοδο 

επίλυσης των ζητημάτων που απασχολούν την κοινότητα (Λίλιν, 2009). Συνεπώς, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε με ασφάλεια ότι η αρχή της επικουρικότητας εμπεριέχεται σε εκατοντάδες 

προσεγγίσεις και θεωρίες, επιχειρειρώντας να προσδιορίσει τις σχέσεις τόσο μεταξύ ατόμου και 

κοινωνίας, όσο και μεταξύ κοινωνίας και θεσμών. 

 

2. Θεσμικές Συνέπειες της Επικουρικότητας  

 

2.1. O Σύγχρονος Ορισμός της Επικουρικότητας και η Συνθήκη της Λισαβόνας  

Η αρχή της επικουρικότητας, παρότι επισημοποιήθηκε στο Μάαστριχτ το 1992, χρησιμοποιήθηκε 

άτυπα σε αμέτρητες νομοθετικές περιπτώσεις ήδη από τα πρώτα χρόνια της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένας πρώιμος ορισμός της επικουρικότητας εμπεριέχεται 

στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας του 19854. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 1992 στο 

Εδιμβούργο έθεσε τις βάσεις για την εφαρμογή της επικουρικότητας, η οποία είναι αλληλένδετη με 

την αρχή της αναλογικότητας και διαχέεται στις νομοθετικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης 

των αποφάσεων. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ενστερνίστηκε και επέκτεινε τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση, και ως αποτέλεσμα προέκυψε το Πρωτόκολλο για την Εφαρμογή των Αρχών της 

Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας. Το εν λόγω Πρωτόκολλο αποτελούσε προσάρτημα στη 

                                                                 
3
 “Just as it is gravely wrong to take from individuals what they can accomplish by their own initiative and industry and 

give it to the community, so also it is an injustice and at the same time a grave evil and disturbance of right order to 

assign to a greater and higher association what lesser and subordinate organizations can do. For every social activity 

ought of its very nature to furnish help to the members of the body social, and never destroy and absorb them.” 

(Encyclical Quadragesimo Anno, Πάπας Πίος ΣΤ’, 15 Μαΐου 1931) 

4
 "Public responsibilit ies shall generally be exercised, in preference, by those authorities which are closest to the citizen. 

Allocation of the responsibility to another authority should weigh up the extent and nature of the task and requirements 

of efficiency and economy." (Άρθρο 4, European Charter of Local Self-Government, 1985) 
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Συνταγματική Συνθήκη, αλλά διατηρήθηκε και στη Συνθήκη της Λισαβόνας, με ορισμένες 

τροποποιήσεις και επεκτάσεις.  

Δίχως αμφιβολία, μία από τις κύριες προβλέψεις της Λισαβόνας, όσον αφορά την 

επικουρικότητα και τα εθνικά κοινοβούλια, είναι το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης  (EWS): τα 

κοινοβούλια διατηρούν τον ρόλο του «θεσμοφύλακα» και είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των 

νομοθετικών προτάσεων ως προς την αρχή της επικουρικότητας. Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά 

που τα κοινοβούλια αναφέρονται ρητώς, καθώς οι έως τώρα συνθήκες προέβλεπαν και ενθάρρυναν 

τη συμμετοχή των κοινοβουλίων, εξασφαλίζοντας το δικαίωμά τους να διατηρούνται ενήμερα για τις 

εξελίξεις (Kiiver, 2008). Η Συνθήκη του Άμστερνταμ προέβλεπε διάστημα έξι εβδομάδων, εντός του 

οποίου τα κοινοβούλια είχαν τη δυνατότητα ex ante επισκόπησης της προτεινόμενης νομοθεσίας και 

διατύπωσης τυχόντων ενστάσεων. το διάστημα αυτό επεκτάθηκε στις οκτώ εβδομάδες  με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας 5. Εντός του διαστήματος αυτού, τα κοινοβούλια μπορούν να εκφράσουν τις 

αιτιολογημένες ενστάσεις τους (“reasoned opinions”) σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζεται η 

αρχή της επικουρικότητας. Απαιτείται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κοινοβουλίων, προκειμένου 

η ένσταση να γίνει αποδεκτή (αναφορικά με θέματα ασφαλείας, ελευθερίας και δικαιοσύνης). Στην 

περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στη νομοθετική πρόταση μέλος, οφείλουν 

να εξετάσουν την ένσταση και να αποφασίσουν σχετικά με τη διατήρηση, απόρριψη ή τροποποίηση 

της πρότασής τους, δικαιολογώντας την εκάστοτε απόφασή τους. Στην εσχάτη των περιπτώσεων, τα 

κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον 

θεωρούν ότι οι ενστάσεις τους δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη. 

 

2.2. Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning System) 

Το EWS τέθηκε σε ισχύ το 2004, ως προσθήκη στο Πρωτόκολλο για την Επικουρικότητα στη 

Συνθήκης της Λισαβόνας, και εξασφαλίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα εποπτεύουν οποιαδήποτε 

νομοθετική πράξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, φροντίζοντας για την αποφυγή μη συμμορφώσεων προς 

τις εκάστοτε εθνικές νομικές διατάξεις. Η εποπτεία αυτή λαμβάνει τη μορφή συνεργασίας μεταξύ 

των εθνικών κοινοβουλίων και μεταξύ κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 6, μέσω της 

χρήσης αμοιβαίων εγκαταστάσεων και τακτικών συναντήσεων μεταξύ των μελών των επιμέρους 

                                                                 
5
 Πρωτόκολλο για τον Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ε.Ε. , Άρθρο 4 

6
 Βλ. Τελική Πράξη του Μάαστριχτ, Δήλωση 12, “Declaration on the Role of National Parliaments in the European 

Union”. Αντίστοιχα, οι εν λόγω επιδιώξεις εντοπίζονται στο Άρθρο 8 C της Συνθήκης της Λισαβόνας, σχετικά με τη 
συμβολή των εθνικών κοινοβουλίων στην εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.  



7 
 

κοινοβουλίων, για τη συνεργασία σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, τα κοινοβούλια 

συμμετέχουν στην αναθεώρηση των Συνθηκών, με βάση το Πρωτόκολλο Νο. 1 (Άρθρο 8C [d]) της 

Συνταγματικής Συνθήκης και αργότερα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τέλος, η Ένωση οφείλει να 

ενημερώνει τα κοινοβούλια για πιθανές αιτήσεις προσχώρησης στην Ένωση από κράτη μη-μέλη.  

 Κάθε κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του δύο ψήφους, οι οποίες διαμοιράζονται στα σώματα 

αντιπροσώπων, σε περίπτωση που τα κοινοβούλια αποτελούνται από περισσότερα από ένα σώματα 

(πρβ. Βέλγιο)7. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε ένσταση μπορεί να λάβει μία ή δύο ψήφους σε 

εθνικό επίπεδο, ανάλογα με τη σύνθεση του κοινοβουλίου. Σε περίπτωση ένστασης, ο εισηγητής της 

νομοθετικής πρότασης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο, κράτη-μέλη, Δικαστήριο, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) οφείλει να επανεξετάσει την 

πρότασή του και εν ανάγκη να την αναθεωρήσει, δικαιολογώντας οποιαδήποτε απόφαση στα 

πλαίσια της επικουρικότητας (η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «κίτρινη κάρτα» [yellow card]). 

ωστόσο, η πρόβλεψη αναθεώρηση της πρότασης δεν είναι δεσμευτική. Προκειμένου η ένσταση να 

αποκτήσει βάση, θα πρέπει να συγκεντρώνει είτε το ένα τρίτο των συνολικών ψήφων των εθνικών 

κοινοβουλίων (19 εκ των 54 για την Ευρώπη των 27), είτε το ένα τέταρτο των ψήφων (14 ψήφοι) 

στην περίπτωση που θίγονται ζητήματα ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης8. Συμπληρωματικά, 

οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών δικαιούνται προσφυγή ακυρώσεως στο Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για ήδη ψηφισθείσες ή και εφαρμοσθείσες νομοθετικές πράξεις, είτε με 

δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν εισηγήσεως των εθνικών κοινοβουλίων9. Τέλος, η Συνθήκη 

προβλέπει ότι κατόπιν απλής πλειοψηφίας, η Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει την πρότασή 

της και να την τεκμηριώσει, με βάση την αρχή της επικουρικότητας: σε περίπτωση μη-

αναθεώρησης, το Συμβούλιο (55%) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (απλή πλειοψηφία) έχουν τη 

δυνατότητα να ακυρώσουν την πρόταση, εφόσον κρίνουν ότι αυτή δεν συμμορφώνεται προς την 

αρχή της επικουρικότητας (η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «πορτοκαλί κάρτα» [orange card]). 

Είμαστε, λοιπόν, σε θέση να συμπεράνουμε ότι μετά τη Λισαβόνα, το Σύστημα Έγκαιρης 

Προειδοποίησης αποκτά ανανεωμένη και διευρυμένη ισχύ.  

 

 
                                                                 
7
 Πρωτόκολλο για τον Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ε.Ε. , Άρθρο 8 

8
 Πρωτόκολλο για την Εφ αρμογή των Αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας, Άρθρα 6 & 7, Συνθήκη της 

Λισαβόνας 
9
 Πρωτόκολλο για την Εφ αρμογή των Αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας, Άρθρο 8, Συνθήκη της 

Λισαβόνας 
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2.3. Ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Επιτροπής των Περιφερειών 

Το Πρωτόκολλο της Συνθήκης για την Ε.Ε. σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 

Ε.Ε., ύστερα από την αναθεώρηση που επήλθε με τη Λισαβόνα, υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε αποστολή, σε καθένα από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών, των κάτωθι10: 

- έγγραφα διαβουλεύσεων (λευκές βίβλοι, πράσινες βίβλοι, κοινοποιήσεις), 

- το νομοθετικό πρόγραμμα του ερχόμενου έτους και άλλα έγγραφα που αφορούν τον 

σχεδιασμό, και 

- προσχέδια νομοθετικών προτάσεων. 

Εκτός των ανωτέρω, το Πρωτόκολλο ορίζει επίσης ότι στα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να 

αποστέλλονται: 

- οι νομοθετικές προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μίας ομάδας  κρατών-μελών, του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  

- η ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά των συναντήσεων του Συμβουλίου, και 

- η ετήσια αναφορά του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε.  

Επιπλέον, κάθε πρόθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών  

θα πρέπει να κοινοποιείται εγκαίρως στα κοινοβούλια. Τέλος, από το 2006 και έπειτα, με 

πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Μπαρόζο (J.M. Barosso), η Επιτροπή αποστέλλει 

οικειοθελώς στα κοινοβούλια τις νομοθετικές της προτάσεις και τα έγγραφα διαβουλεύσεών της.  

 Για τη διευκόλυνση των παραπάνω στόχων, το Πρωτόκολλο ορίζει ότι όλα τα προσχέδια των 

νομοθετικών προτάσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από μία δήλωση (δελτίο επικουρικότητας) όπου 

θα εξηγούνται οι λόγοι, βάσει των οποίων πληρούνται τα κριτήρια περί επικουρικότητας, μέσω της 

χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών όποτε αυτό είναι δυνατόν.  

 Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 26311, στην ελεγκτική διαδικασία συμμετέχει πλέον και η 

Επιτροπή των Περιφερειών, με δύο τρόπους: πρώτον, δικαιούται να ζητήσει την εποπτεία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον κρίνει ότι δεν ζητήθηκε η συμβουλευτική της 

παρέμβαση κατά τη νομοθετική διαδικασία, ή εάν η παρέμβασή της δεν λήφθηκε επαρκώς υπόψη 

                                                                 
10

 Πρωτόκολλο για τον Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ε.Ε. , Συνθήκη της Λισαβόνας  
11

 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Άρθρο 263 (πρώην Άρθρο 230 TEC)  
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από τον εισηγητή της νομοθετικής πράξης, για τις νομοθετικές πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές της. Δεύτερον, η δικαιοδοσία της αυτή συνεπάγεται ότι η Επιτροπή των Περιφερειών 

είναι σε θέση να ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβεβαιώσει ότι μία συγκεκριμένη νομοθετική 

πράξη συμμορφώνεται με την αρχή της επικουρικότητας. Επομένως, παρόλο που οι αρμοδιότητες 

της Επιτροπής περιορίζονται από τη Συνθήκη, ο ρόλος τη αναβαθμίζεται: καθίσται εγγυήτρια αρχή 

για τη διασφάλιση των συμφερόντων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της.  

 

3. Τι είναι το έλλειμμα δημοκρατικότητας; 

Ο όρος «έλλειμμα δημοκρατικότητας» έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις, σε διαφορετικά συγκείμενα 

για να δηλώσει διάφορες πτυχές της Ένωσης που στερούνται δημοκρατικής νομιμοποίησης. Έκανε 

την εμφάνισή του για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του ’70 (Milev, 2004), οπότε και τα 

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εκλέγονταν άμεσα από τον λαό. Παρόλο που το 

συγκεκριμένο ζήτημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, ο αυξημένος όγκος ακαδημαϊκών βιβλίων και 

άρθρων σχετικών με το δημοκρατικό έλλειμμα, παλαιότερων και πρόσφατων, αποτελούν απτή 

απόδειξη της αμφισβήτησης της δημοκρατικότητας της Ένωσης. Σύμφωνα με τους Follesdal και Hix 

(2005), το έλλειμμα δημοκρατικότητας συνίσταται σε πέντε στοιχεία:  

- Πρώτον, η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει συμβάλει στην αύξηση της εκτελεστικής εξουσίας 

και στη μείωση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων.  

- Δεύτερον, πολλοί αναλυτές συγκλίνουν στην άποψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρήζει 

περαιτέρω ενδυνάμωσης. 

- Τρίτον, οι εκλογές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αντιμετωπίζονται από τους πολίτες και τους 

πολιτικούς με την ίδια βαρύτητα, οπότε και δεν μπορούμε να μιλάμε για «πραγματικές» 

Ευρωπαϊκές εκλογές. 

- Τέταρτον, οι πολίτες αδυνατούν, ακόμη και στην περίπτωση ενδυνάμωσης του Ε.Κ., να 

ταυτιστούν με την Ε.Ε. και τους θεσμούς της, χαρακτηρίζοντας εαυτούς «Ευρωπαίους 

πολίτες». 

- Τέλος, οι ακολουθούμενες από την Ένωση πολιτικές δεν τυγχάνουν πάντοτε -ίσως, μάλιστα, 

σχεδόν ποτέ- της ευρείας έγκρισης των πολιτών, καθότι λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, 

μακριά από τον άμεσο έλεγχο σε εθνικό επίπεδο. 
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Φυσικά, η ανωτέρω διατύπωση βασίζεται σε στοιχεία του 2005, πιθανώς δίχως να λαμβάνει υπόψη 

της τις εξελίξεις ύστερα από την ψήφιση (2007) και την εφαρμογή (2009) της Συνθήκης της 

Λισαβόνας, η οποία αντιμετωπίζει, τουλάχιστον θεωρητικώς, πολλά από τα διατυπωθέντα 

προβλήματα. Στις ακόλουθες σελίδες θα εξετάσουμε, λοιπόν, εάν η αρχή της επικουρικότητας, όπως 

αυτή ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όντως συμβάλλει στην αντιμετώπιση του 

πολυσυζητημένου ελλείμματος  και πιο συγκεκριμένα, στην πολυπόθητη περαιτέρω ενδυνάμωση του 

ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων.  

 

4. Επικουρικότητα και Αντιμετώπιση του Δημοκρατικού Ελλείμματος  

 

4.1. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατικότητα;  

Οι Jachtenfuchs et al. (1998) προσδιορίζουν τέσσερις μεθόδους ενίσχυσης της δημοκρατικότητας 

της Ένωσης, με βάση τις ποικίλες επιδιώξεις των πολιτικών ελίτ: διακυβερνητική συνεργασία, 

ομοσπονδιακή οργάνωση, οικονομική κοινότητα και διακυβέρνηση μέσω δικτύων. Στην περίπτωσή 

μας, θα σταθούμε στη μέθοδο της διακυβερνητικής συνεργασίας, οι υποστηρικτές της οποίας 

προκρίνουν την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κρατών ως πηγής νομιμοποίησης, μέσω της 

ενδυνάμωσης της θέσης των εθνικών κοινοβουλίων. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται και η αρχή της 

επικουρικότητας, προς επίρρωση αυτής ακριβώς της προσέγγισης.  Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε τη διττή 

ερμηνεία της επικουρικότητας: μεταβίβαση ορισμένων εξουσιών σε ένα ανώτερο επίπεδο, και 

διατήρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε ένα επίπεδο όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη. Υπό 

αυτό το πρίσμα, η επικουρικότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο και θεωρητική βάση της 

ομοσπονδιακής οργάνωσης (Friesen, 2003), οπότε η επικουρικότητα εξυπηρετεί και τους 

υποστηρικτές της ομοσπονδιακής οργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, η επικουρικότητα εμφανίζεται ως 

ουσιώδες μέσο ενίσχυσης της δημοκρατικότητας της Ένωσης. 
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4.2. Η Αρχή της Επικουρικότητας και η Συμβολή της στη γεφύρωση του Δημοκρατικού 

Χάσματος 

Εάν ανατρέξουμε στις σημειώσεις της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης της 03 και 04 Οκτωβρίου 200212, 

μπορούμε να εντοπίσουμε τις προτάσεις της ομάδας εργασίας «Επικουρικότητα» για την καλύτερη 

εφαρμογή της επικουρικότητας από τα Ευρωπαϊκά όργανα, πρίν από την ψήφιση και εφαρμογή τής 

Συνθήκης της Λισαβόνας. Οι προτάσεις αυτές ήταν αρκετά συγκεκριμένες: α) επισύναψη δελτίου 

επικουρικότητας στις προτάσεις κειμένου, β) δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, και 

γ) δικαίωμα, εκ μέρους των κοινοβουλίων, προσφυγής στο Δικαστήριο για παραβίαση της αρχής της 

επικουρικότητας. Επομένως, συναγάγεται εύκολα ότι όλες οι εν λόγω βελτιωτικές προτάσεις 

συζητήθηκαν και εν τέλει προσαρτήθηκαν στη Συνταγματική Συνθήκη και αργότερα στη Συνθήκη 

της Λισαβόνας, προς ικανοποίηση των εισηγητών τους.  

Η ομάδα εργασίας υποστήριξε ότι οι προταθείσες λύσεις ήταν σύμφωνες προς την κοινοτική 

νομοθετική διαδικασία και δεν απαιτούσαν τη δημιουργία κάποιου νέου οργάνου, ενώ τα 

κοινοβούλια θα είχαν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, αναμοχλεύοντας παράλληλα το 

ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα Ευρωπαϊκά ζητήματα και ενθαρρύνοντας την ανάμειξη των 

ίδιων των πολιτών στη συζήτηση για τη θέσπιση των Ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων. Μένει, 

λοιπόν, να εξακριβώσουμε, εάν οι προτάσεις αυτές απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ύστερα 

από τη Λισαβόνα, ή εάν τα αποτελέσματα αυτά παραμένουν απλώς ένας ευσεβής πόθος.  

Για όσους διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στη χρησιμότητα της επικουρικότητας, ο 

ρόλος των κοινοβουλίων εξακολουθεί να παραμένει περιορισμένος, καθώς η πραγματική εξουσία 

των κοινοβουλίων σε σύγκριση με τις εξουσίες των Ευρωπαϊκών οργάνων είναι μηδαμινή. Ο ρόλος 

των κοινοβουλίων είναι απλώς διακοσμητικός ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, συμβολικός, 

καθώς οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών θεσμών ή των εθνικών 

κυβερνήσεων. Ακόμη και το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης δεν καταφέρνει να επανορθώσει, 

αφού ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι απλώς συμβουλευτικός: στην περίπτωση που οποιαδήποτε 

ένσταση γίνει αποδεκτή, εφόσον δηλαδή συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ψήφων που έχουν 

παραχωρηθεί στα εθνικά κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι αυτά που 

θα αποφασίσουν εν τέλει, σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνηθεί να αναθεωρήσει τις προτάσεις της. 

Άλλωστε, οι περιπτώσεις στις οποίες η αρχή της επικουρικότητας  ασκείται στην πράξη είναι 

                                                                 
12

 The European Convention, Notes of the Session of Thursday 3 and Friday 4 October 2002. Διατίθεται στη διεύθυνση 
<http://www.epin.org/new/files/report_06.pdf> [τελευταία πρόσβαση 16-12-2011] 
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ελάχιστες. Σύμφωνα με τον Andrew Duff, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσοι συμμετείχαν 

στη διαδικασία για τον σχεδιασμό του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, ήταν πεπεισμένοι ότι 

ο ρόλος του ήταν περισσότερο συμβολικός –  η χρήση του στην πράξη είναι μάλλον απίθανη (2008).  

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι θιασώτες της αρχής της επικουρικότητας. Κατ’ αυτούς, 

οφείλουμε να διαχωρίσουμε μεταξύ της ανάθεσης αρμοδιοτήτων στα εθνικά κοινοβούλια, και της 

παροχής κινήτρων για άσκηση των εξουσιών που ήδη αυτά διαθέτουν (Kiiver, 2008). Υπό αυτό το 

πρίσμα, οφείλουμε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας, καθώς πράγματι ο 

ρόλος των κοινοβουλίων ως θεσμοφυλάκων ενισχύεται μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Από την 

άλλη, σύμφωνα με τον Luc Van den Brande, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, απώτερος 

στόχος δεν είναι η επιβολή περιορισμών στην Ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, αλλά η βελτίωσή 

της (2008)13. Η βαθύτερη κατανόηση και ενσωμάτωση της αρχής της επικουρικότητας στη 

συλλογική Ευρωπαϊκή μας κουλτούρα θα συμβάλλει προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. 

Επιπλέον, η αρχή της επικουρικότητας είναι κατ’ ανάγκη άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική, 

αφού σκοπός της είναι η λήψη των αποφάσεων όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη. Επομένως, 

δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον πολιτικό χαρακτήρα και το κόστος της αποκέντρωσης, την οποία 

μπορούμε να την κατανοήσουμε περισσότερο ως διατήρηση των αρμοδιοτήτων των εκλεγμένων 

αρχών, παρά ως εκχώρηση νέων14.  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε στη Διάσκεψη των Επιτροπών Κοινοτικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. (COSAC). Βασικός στόχος του συγκεκριμένου 

οργάνου είναι η εθάρρυνση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών των εθνικών 

κοινοβουλίων και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών 

και απόψεων. Εκτός αυτών, το COSAC διενεργεί ελέγχους σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζεται η 

αρχή της επικουρικότητας στην πράξη, ήδη από το 2005. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται μεν υπό 

τεχνητές συνθήκες, μπορούν ωστόσο να παράσχουν αρκετές χρήσιμες πληροφορίες  για τους 

τρόπους αλληλεπίδρασης των κοινοβουλίων. Επίσης, το γεγονός ότι οι κοινοβουλευτικοί 

αντιπρόσωποι του σώματος εργάζονται μόνιμα, εντός του ιδίου κτηρίου, δημιουργεί τις κατάλληλες 

                                                                 
13

 Interview, Luc Van den Brande explains why subsidiarity matters and what the Committee of the Regions is doing to 

ensure its voice is heard on the issue. Διατίθεται στη διεύθυνση 
<http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=luc%20van%20den%20brande%20interview%20on%20subsidiarity&source=
web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cor.europa.eu%2Fcor_c ms%2Fui%2FViewDocument.aspx%3F

contentid%3Daf657fb4-7ceb-466f-9029-c1c7b3eefa07&ei=mGDvToWjC87c4QT-
54WLCQ&usg=AFQjCNHQTb9aM2Tb4y3N9P_MsGniLgcCgA&cad=rja > [τελευταία πρόσβαση 19-12-2011]  
14

 Council of Europe (1998) “Defin itions and Limits of the Principle o f Subsidiarity”, Local and Regional Authorities in 

Europe, No. 55, Strasbourg: Council of Europe Publishing Div ision. σελ. 33 

http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=EN&produit_aliasid=1605
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=EN&produit_aliasid=1605
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προϋποθέσεις για τη στήριξη ενός δικτύου πληροφόρησης σε καθημερινή, ανεπίσημη βάση. 

Μολαταύτα, το δίκτυο αυτό των αντιπροσώπων εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ενώ οι 

συμμετέχοντες αντιπρόσωποι προέρχονται από εντελώς διαφορετικές σχολές πολιτικής σκέψης, με 

αποτέλεσμα την ποικιλόμορφη προσέγγιση σε ζητήματα συνεργασίας και κατανομής των εξουσιών. 

Εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια των ελέγχων του COSAC παρατηρείται έντονη συνεργασία 

μεταξύ των κοινοβουλίων ύστερα από την ψήφιση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως μεταξύ της 

Δανίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Τσεχίας και του Η.Β. (Neuhold, 2011). 

 

5. Συμπεράσματα 

Με βάση τα στοιχεία που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, τόσο στη σφαίρα της θεωρίας όσο 

και στη σφαίρα της πράξης, μπορούμε να εξαγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα, η ερμηνεία των 

οποίων δικαίως θα μπορούσε να θεωρηθεί διττή.  

 Πρώτον, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την πραγματική ισχύ του Συστήματος 

Έγκαιρης Προειδοποίησης, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εθνικές κυβερνήσεις κατέχουν 

σημαντική μερίδα των εδρών εντός των κοινοβουλίων τους. Αυτό συνεπάγεται ότι ο ρόλος των 

κοινοβουλίων, ως ελεγκτών των πεπραγμένων των κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες, περιορίζεται 

σημαντικά, εφόσον η επίτευξη πλειοψηφίας βρίσκεται ουσιαστικά στα χέρια των κυβερνήσεων. 

Επίσης, δεν μπορούμε παρά να υποθέσουμε ότι τα μέλη των κοινοβουλίων θα είναι αρκετά 

διστακτικά ως προς την ενασχόλησή τους με την εποπτεία της αρχής της επικουρικότητας, λόγω της 

ιδιότητάς τους ως πολιτικών: ο αριθμός των ψηφοφόρων με γνώσεις επί των Ευρωπαϊκών 

ζητημάτων είναι μικρός συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό των ψηφοφόρων. Επομένως, τα 

Ευρωπαϊκά θέματα καθίστανται αυτομάτως δευτερεύουσας σημασίας, εν όψει του πολιτκού κόστους 

που συνεπάγεται η μη ενασχόληση με πιο «καθημερινά», απτά ζητήματα. 

 Δεύτερον, είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για το Συμβούλιο, είτε για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τα εθνικά κοινοβούλια, οι διαδικασίες βασίζονται στην πλειοψηφία 

και όχι στη δεσμεύουσα μειοψηφία. Η πλειοψηφία, από την άλλη, ορίζεται με βάση τον συνολικό 

αριθμό των ψήφων που έχουν παραχωρηθεί στα εθνικά κοινοβούλια των 27 μελών, και όχι με βάση 

τον αριθμό των ψήφων που χρησιμοποιούνται στην πράξη: απαιτούνται δηλαδή 28 επί των των 54  

(απόλυτη πλειοψηφία) για την υποβολή ενστάσεων, και όχι 19 (απλή πλειοψηφία).  
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 Μολαταύτα, οφείλουμε να επισημάνουμε και τις ευεργετικές προεκτάσεις της αρχής της 

επικουρικότητας. Ακόμη κι αν οι περιπτώσεις στις οποίες όντως εκφράζονται ενστάσεις κατά των 

προτάσεων, η Επιτροπή οφείλει να τις εξετάζει καλόπιστα, ανεξαρτήτως των ψήφων που αυτές 

συγκεντρώνουν. Είτε πρόκειται για απλή ευχολογία, είτε για καθιερωμένη πρακτική, η 

συγκεκριμένη προοπτική δημιουργεί πολλές προσδοκίες για δημοκρατικότερες και διαφανείς 

διαδικασίες.  

 Επομένως, καθίσταται σαφής η εξέχουσα σημασία της ενθάρρυνσης της συμμετοχής όλων, 

πολιτικών και πολιτών. Οι πολίτες, μέσα από το ενδιαφέρον τους, μπορούν να εκφράζουν τις 

απόψεις τους δημοσίως, μέσω των κατάλληλων οργάνων ή των ΜΜΕ, ασκώντας έτσι πίεση στους 

πολιτικούς. Από τη μεριά τους, οι πολιτικοί πρέπει να ενεργούν ως θεσμοφύλακες, ιδίως υπό την 

πίεση της κοινής γνώμης, περιορίζοντας την αυθαιρεσία των κυβερνήσεων στο μέτρο του δυνατού. 

Παρόλο που οι υποστηρικτές της επικουρικότητας διατείνονται -επιχειρηματολογώντας υπέρ της 

εφαρμογής της- ότι δεν απαιτείται η δημιουργία επιπρόσθετων μηχανισμών, πέραν των ίδιων των 

κοινοβουλίων, η πράξη δείχνει ότι η λύση ίσως βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Για 

παράδειγμα, το Ολλανδικό κοινοβούλιο αποφάσισε, κατόπιν συναποφάσεως των δύο σωμάτων που 

το απαρτίζουν, τη δημιουργία ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της επικουρικότητας. Συνεκτιμώντας 

την έντονη Ολλανδική δραστηριότητα στον διάλογο για την επικουρικότητα (Haenel, 2007), η 

δημιουργία τέτοιου είδους επιτροπών φαντάζει ως μία πιθανή βελτιωτική πρόταση. Αντιθέτως, 

χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία εμφανίζονται ιδιαιτέρως οκνηρές, αδυνατώντας να ασκήσουν 

ουσιαστικό έλεγχο επί των κυβερνήσεών τους ως προς τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών ζητημάτων 

(Neuhold, 2011).  

 Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι παρόλο που η αρχή της επικουρικότητας κατέχει ρόλο 

περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό, εξυπηρετεί ταυτοχρόνως έναν σκοπό ιδιαίτερα 

νευραλγικό: θέτει τα κοινοβούλια στο κέντρο του ενδιαφέροντος, ενθαρρύνοντας τον δημόσιο 

διάλογο για τη δραστηριότητά τους, καθιστώντας τα υπόλογα στην κρίση του κοινού, είτε πρόκειται 

για αντιπολιτευτικά σχήματα, είτε για ΜΜΕ, είτε για μεμονωμένους πολίτες, κ.ο.κ. Άλλωστε, οι 

μεγάλες αλλαγές επέρχονται μέσα από μικρά και σταθερά βήματα προς μία συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, έναν απώτερο στόχο. ο έλεγχος της επικουρικότητας συνιστά ένα μικρό και σταθερό 

βήμα προς την ενίσχυση της δημοκρατικότητας των διαδικασιών λήψεως  των αποφάσεων στα 

πλαίσια της Ένωσης. Φυσικά, βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα της διαδρομής: προκειμένου να 

βρεθούμε εγγύτερα στον στόχο μας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι διάφορες παράμετροι και οι 

βελτιωτικές προτάσεις που συζητήθηκαν παραπάνω. Μόνον τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μία 
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πραγματικά δημοκρατική Ευρώπη, της οποίας οι πολίτες θα συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση 

και άσκηση της πολιτικής, και της οποίας οι θεσμοί δεν θα στερούνται της απαραίτητης 

νομιμοποίησης στο εθνικό επίπεδο. 
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