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ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ 

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»* 

 

Νικολάου Αλ. Μηλιώνη 

 

Μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Αντιπροέδρου του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Επίκουρου Καθηγητή Δημοσιονομικού Δικαίου 

 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

«Καθώς θριαμβεύει η αφέλεια του αισθήματος 

Κι όλα τα σχήματα της ερμηνείας γίνονται 

Κομπάρσοι να θωπεύουν το όραμα 

Του θεόπνευστου 

Πάθους» 

(Αντώνη Φωστιέρη «Το θα και το να του θανάτου») 

 

Εισαγωγή 

 

Η συγκρότηση του «δημοσιονομικού Συντάγματος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δηλαδή του νομικού πλαισίου άσκησης της δημοσιονομικής εξουσίας, προέκυψε 

μέσω μιας ατέρμονης εναλλαγής σίγουρων ή διστακτικών βηματισμών, ανατροπής 

καθιερωμένων βεβαιοτήτων και προσαρμογής στην αδήριτη πραγματικότητα. Η 

πορεία αυτή διήλθε διάφορα στάδια †. 

 

                                                 
*
 Προδημοσίευση από τον Τιμητικό τόμο του Καθηγητή Παναγιώτη Κανελλόπουλου. 

†
 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. D. Strasser, Les Finances de l’Εurope, LGDJ, 1990, σ. 22, 29 και 

30 και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Tα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002, το κεφάλαιο: «Η 

κατάρτιση του δημοσιονομικού συστήματος της Κοινότητας», σ. 13 επ. 
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Κατ’ αρχάς, η Συνθήκη του Λουξεμβούργου (21 Απριλίου 1970)3, η λεγόμενη πρώτη 

δημοσιονομική συνθήκη -που συνοδεύθηκε από την Απόφαση της 21ης Απριλίου 

1970 του Συμβουλίου- αποτέλεσε την αφετηρία για την εισαγωγή για πρώτη φορά 

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ενός συστήματος ιδίων πόρων. Οι πόροι αυτοί ήταν 

προορισμένοι να καλύπτουν όλες τις κοινοτικές δαπάνες, σε αντικατάσταση του 

μέχρι τότε ισχύοντος συστήματος των συνεισφορών των κρατών-μελών4. Τούτο είχε 

ως συνεπακόλουθο την αρχή μιας διαδικασίας απίσχνασης της εθνικής κυριαρχίας5 

των κρατών-μελών και περιορισμού του εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου στη 

λήψη των κοινοτικών αποφάσεων. Έτσι, κατέστη αναγκαία η αντικατάσταση του 

αμβλυνθέντος ελέγχου από ένα άλλο είδος ελέγχου που θα ασκούσε πλέον το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να ασκείται έλεγχος επί του κοινοτικού 

προϋπολογισμού6. Κατ’ ουσίαν, επρόκειτο για αντικατάσταση της κοινοβουλευτικής 

διαδικασίας σε επίπεδο κρατών-μελών από την αντίστοιχη λογοδοσία σε επίπεδο 

των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.7 Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συνίστατο στην καθιέρωση της διαδικασίας απαλλαγής (décharge)8 της Επιτροπής 

από την ευθύνη της για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού, όσο και η 

καθιέρωση της αποκλειστικής του αρμοδιότητας (dernier mot) επί των μη 

υποχρεωτικών δαπανών9, όπως αυτές προέκυπταν a contrario από το 

τροποποιημένο άρθρο 203 παρ. 4 ΣΕΚ, καθόσον τούτο όριζε μόνο τις υποχρεωτικές 

δαπάνες. 

                                                 
3
 ΕΕΕΚ 2.1.1971. 

4
 Βλ. Ν. Μηλιώνη, Στοιχεία Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σ. 

176 επ. 
5
 Βλ. Ν. Μηλιώνη, Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εθνική δημοσιονομική κυριαρχία, σε: Διοικητική 

θεωρία και πράξη – Διοίκηση και Κοινωνία, 6 και 7.10.2005, εκδ. Σάκκουλα, 2007, σ. 245 επ.˙ του 

ιδίου, Στοιχεία Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σ. 176 επ.˙ Θ. 

Κουλουμπή, Εθνική κυριαρχία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Η Καθημερινή, 26.1.2004. 

Βλ. επίσης Cahiers internationaux No 30, «Quelle souveraineté budgétaire pour les Etats», Sous la 

direction de Jean-Marc Sorel et de Regis Chemain, Actes du colloque du 5 décembre 2012, Palais 

Bronqniart, Iredies-Cedin, éditions Pedone, 2013. 
6
 Βλ. D. Strasser, Les Finances de l’Εurope, LGDJ, 1990, σ. 23˙ Δ. Σκιαδά, Οι δημοσιονομικές 

διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, ΕΕΕυρΔ 3:2010, σ. 339. 
7
 Βλ. Δ. Σκιαδά, Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπ.π., σ. 339. 

8
 Βλ. S. Bazialody, Le refus de la décharge par le Parlement européen, RMCUE, No 354, 1992, σ. 58 

επ. 
9
 Βλ. C. Régnier-Heldmaier, La distinction DO – DNO, Instrument de lutte pour le pouvoir budgétaire, 

RMCUE, 1994, σ. 94 επ. 
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Στη συνέχεια, με τη δεύτερη δημοσιονομική Συνθήκη των Βρυξελλών (22 

Ιουλίου 1975) ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο10. Η Συνθήκη αυτή, λόγω 

της πολιτικής συγκυρίας σε ορισμένα κράτη-μέλη, επικυρώθηκε 22 μήνες αργότερα, 

την 1η Ιουνίου 1977. 

Ακολούθως, η Συνθήκη της Λισαβόνας της 13.12.2007 (Συνθήκη για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΛΕΕ), που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2009, 

υπήρξε καθοριστική για το ευρωπαϊκό «δημοσιονομικό Σύνταγμα». Συγκεκριμένα, 

στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής, η ως άνω Συνθήκη εξακολουθεί να 

δίνει έμφαση στη νομισματική και δημοσιονομική διάσταση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (και ιδίως στη δημοσιονομική πειθαρχία), έναντι του 

οικονομικού σχεδιασμού και συντονισμού. Το εκτός των Συνθηκών «Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης»11 και ο «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας»12 

                                                 
10

 Bλ., αντί πολλών, Ν. Μηλιώνη, Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σειρά Διοίκηση και Πολιτεία, 

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999˙ του ιδίου, Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η διαμόρφωση του 

ευρωπαϊκού ύφους ελέγχου, Δόσις αγαθή, Σύμμεικτα προς τιμήν καθηγητού Δημητρίου Κόρσου, εκδ. 

Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σ. 277 επ.˙ του ιδίου, Σχέσεις δικαστικού ελέγχου και δικαστικών κρίσεων 

στην κοινοτική έννομη τάξη (με αφορμή την ΔΕΚ C-315/99 P, Ismeri Europa Srl / Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο, ΕΕΕυρΔ 1:2008, σ. 1 επ. = Τιμ. τόμ. για τα 125 χρόνια του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σ. 677 επ.˙ του ιδίου, Στοιχεία Ευρωπαϊκού 

Δημοσιονομικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008˙ Δ. Σκιαδά, Το Ελεγκτικό Συνέδριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νομική Επιθεώρηση, ΙΑ΄, τ. 25-26, 1998, σ. 30 επ.˙ Α. Μαυρομμάτη, Η 

σχέση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 

εθνικά όργανα ελέγχου, ΕΕΕυρΔ 3:2003, σ. 591 επ. 

11
 Βλ. Δ. Σκιαδά, Υπόθεση Συμφώνου Σταθερότητας. Η θεσμική διάδραση μεταξύ Ευρωπαϊκής 

Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής, Διοικητική Ενημέρωση, τ. 31, 2002, σ. 29 επ.˙ 

B. Dutzler- A. Hable, The European Court of Justice and the Stability and Growth Pact – Just the 

beginning? http://eiop.or.at/eiop/texte/2005-005a.htm. ΔΕΚ C-27/2004, Επιτροπή κατά Συμβουλίου. 
12

 Βλ. Θ. Αντωνίου, Η κρίση της Νομισματικής Ένωσης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ένωσης και του 

Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, ΔτΑ Νο 58/2013, σ. 455 επ. Βλ. και ΔΕΕ 

Ολομ. απόφ. 27.11.2011, Thomas Pringle κατά Government of Ireland, The Attorney General, C-

370/12, NoB 60, σ. 2569 επ. = ΔτΑ Νο 58/2013, σ. 496 επ. Το ΔΕΕ τονίζει τις γενικές αρχές της 

αλληλεγγύης και της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρ. 4 παρ. 3 ΣΕΕ), ενώ επισημαίνει ότι σκοπός του 

άρθρου 125 της ΣΛΕΕ δεν είναι να απαγορεύσει στην Ένωση και τα κράτη-μέλη την παροχή 

οποιασδήποτε μορφής χρηματοοικονομικής συνδρομής σε άλλο κράτος-μέλος. Το ΔΕΕ διευκολύνει, 

με τον τρόπο αυτόν, τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κρίσεων. Το ΔΕΕ έκανε προβλέψεις τόσο 

για τη θέση του δανειστή όσο και του δανειζομένου. Επίσης, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό 

Δικαστήριο της Γερμανίας, της χώρας που διαδραματίζει τον σημαίνοντα ρόλο για την αντιμετώπιση 

της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής 

αυτονομίας της Βουλής και άρα της δημοκρατικής αρχής και κατ’ επέκταση την ενίσχυση του εθνικού 

Κοινοβουλίου (βλ. σκέψεις της Θ. Αντωνίου, όπ.π., σ. 467 επ., Απόφαση του Ομοσπονδιακού 

Συνταγματικού Δικαστηρίου της 12.9.2012, ΔτΑ Νο 58/2013, σ. 478 επ.). Έτσι, έκρινε ότι οι διατάξεις 

του από 7.5.2010 νόμου για την παροχή χρηματοπιστωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα και την 

εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της Νομισματικής Ένωσης και του από 21.10.2010 νόμου 

για τη διάσωση του Ευρώ (οι οποίες προβλέπουν εξουσιοδοτήσεις προς τον υπουργό Οικονομικών για 

τη χορήγηση, εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εγγυήσεων συνολικού 

ύψους 170 δις ευρώ) δεν παραβιάζουν το δικαίωμα του εκλέγειν των Γερμανών πολιτών (άρθρ. 38 

παρ. 1 του Θεμελιώδους Νόμου) ούτε κατ’ επέκταση αντίκειται στη δημοκρατική αρχή και στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (άρθρ. 20 παρ. 1, 2 και άρθρ. 79 παρ. 3 
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ρίχνουν βαριά τη σκιά τους. Οι κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και οι 

απαγορεύσεις διατυπώνονται ρητά, ενώ η χάραξη κοινής πολιτικής έχει 

περισσότερο χαρακτήρα ευχολογίου13. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές: α) η 

οικονομική πολιτική ενός κράτους δεν πρέπει να αντιβαίνει στους γενικούς 

προσανατολισμούς που αποφασίζει το Συμβούλιο στο όνομα της Ένωσης (άρθρ. 121 

παρ. 4 ΣΕΕ), β) δεν επιτρέπονται τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα στα 

κράτη-μέλη (άρθρ. 126 ΣΛΕΕ), γ) απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή άλλου είδους 

πιστωτικές διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες για τη δημοσιονομική σωτηρία των κρατών-μελών (άρθρ. 123 

και 124 ΣΛΕΕ) και δ) δεν πρέπει να αναλαμβάνεται η ευθύνη των χρεών των 

κρατών-μελών από την ίδια Ένωση ή τα άλλα κράτη-μέλη (άρθρ. 125 ΣΛΕΕ), γνωστό 

και ως «ρήτρα μη διάσωσης» (no bail out clause). Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου καθίσταται διαφανέστερος και η ενδοθεσμική ισορροπία γίνεται 

περισσότερο συμμετρική.  

Ειδικότερα, η Συνθήκη της Λισαβόνας επέφερε σημαντικές μεταβολές στο 

δημοσιονομικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίλυση χρόνιων 

διοργανικών εντάσεων, την εισαγωγή της αρχής του δημοσιονομικού 

προγραμματισμού και την ενίσχυση της αρχής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, 

συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού 

συστήματος, με άλλα λόγια στην εμπέδωση ενός ευρωπαϊκού «δημοσιονομικού 

συντάγματος»14. 

 

Α΄. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ 

 

                                                                                                                                            
του Θεμελιώδους Νόμου). Το ύψος των χορηγούμενων εγγυήσεων κινείται μέσα στο θεμιτό πλαίσιο 

ελεύθερης δράσης και εκτίμησης του νομοθέτη ως προς την ανάληψη οικονομικών δεσμεύσεων της 

χώρας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναιρεί de facto την οικονομική αυτονομία του Κοινοβουλίου. 

Βλ. BVerfG, 2 BvR 987/10, 2 BvR 2 1484/10, BvR 1099/10, Εφαρμογές ΔΔ ΙΙΙ/2011, σ. 318 επ., με 

σχόλιο του Σ. Βλαχόπουλου. Βλ., επίσης, S. Wagstyl, C. Jones, German Court backs bailout fund, 

Financial Times, 19.3.2014. Περαιτέρω, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας 

υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα για τη συμφωνία με το ευρωπαϊκό δίκαιο της απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, BVerfG, 2 BvR 2728/13 vom 

13.1.2014. Bλ. επ’ αυτού και B. Bertrand, German Court’s Message to Βerlin: Say No, Europe news, 

The Wall Street Journal, February 11, 2014, σ. 5. 
13

 Βλ. Κ. Μποτόπουλου, Τα θεσμικά της κρίσης, Δημόσιες παρεμβάσεις, εκδ. νέδα/πολιτική 2010, σ. 86 

επ. 
14

 Πρβλ. C. Delon Desmoulin, Existe-t-il un droit budgétaire communautaire? σε: Mélanges en 

hommage à Guy Isaac-50 ans de droit communautaire, t. 2, PUSS Toulouse, 2004, σ. 907 επ. 
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Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας έγινε προσπάθεια να επιλυθούν μακρόχρονες 

εντάσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων ιδιαίτερα στα ζητήματα της διάκρισης 

των υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών, καθώς και στο ζήτημα της 

«διπλής νομικής βάσης» του προϋπολογισμού. 

 

Ι. Κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών 

(άρθρ. 310 ΣΛΕΕ). 

Στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα μέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

υπήρχε σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών. 

Η διάκριση αυτή παρατηρείται και στα εθνικά δημοσιονομικά συστήματα μεταξύ 

των νομικώς αναγκαίων ή ανελαστικών δαπανών αφενός και των ελαστικών 

δαπανών αφετέρου. Σύμφωνα με το άρθρο 272 παρ. 4 ΣΕΚ, ως υποχρεωτικές 

ορίζονταν οι «δαπάνες που απορρέουν υποχρεωτικώς από τη Συνθήκη ή από τις 

πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτής», με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες να 

θεωρούνται, σε αντιδιαστολή, ως μη υποχρεωτικές δαπάνες15. Η κατάργηση της 

διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών κατά τη διαδικασία 

κατάρτισης του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι «κομβικής σημασίας»16 για το 

ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα, με δεδομένη την συμβολή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην εξέλιξη του θεσμού του κοινοτικού προϋπολογισμού και τη 

συνακόλουθη επαύξηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και της πολιτικής του θέσης 

μετά την άμεση εκλογή των μελών του17. 

Για τον προϋπολογισμό του 1975, η Επιτροπή υιοθέτησε μια προσέγγιση 

πραγματιστική, προσαρτώντας σε παράρτημα έναν απλό κατάλογο που καθόριζε τις 

υποχρεωτικές και τις μη υποχρεωτικές δαπάνες, προσαρμοζόμενη στην καλούμενη 

«λίστα Harmel», από το όνομα του υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου, που ως 

                                                 
15

 Βλ. Β. Κουγέα, Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους στα στάδια της 

κατάρτισης, της έγκρισης, της εκτέλεσης και του ελέγχου. Από το εθνικό, στο κοινοτικό 

δημοσιονομικό σύστημα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σ. 58. Οι υποχρεωτικές δαπάνες αντιπροσώπευαν 

το 84% του προϋπολογισμού. Λόγω όμως της μείωσης των αγροτικών δαπανών, το μεγαλύτερο 

ποσοστό τους είναι πλέον μη υποχρεωτικές. Βλ., επίσης, Ε. Μπαλτά, Η δημοσιονομική εξουσία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Από τη Συνθήκη του Λουξεμβούργου στη Συνθήκη της Λισαβόνας, 

Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, Τιμ. τόμ. για τον Καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα, εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2013, σ. 298.  
16

 Βλ. Δ. Σκιαδά, Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπ.π., σ. 339. 
17

 Βλ. Dr Μ. Bangeman, La procédure budgétaire de 1979: L’équilibre nécessaire de la répartition des 

pouvoirs entre le Conseil et le Parlement, RMC, 222, 1979, σ. 179 επ. και ιδίως σ. 182. 
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πρόεδρος του Συμβουλίου συνέταξε τον κατάλογο αυτό. Η πραγματιστική αυτή 

προσέγγιση, όπως ήταν φυσικό, προσέκρουσε στις εννοιοκρατικές -που κατά βάθος 

ήταν πολιτικές- προσεγγίσεις των θεσμικών οργάνων που ασκούσαν τη 

δημοσιονομική εξουσία: 

- Το μεν Συμβούλιο υιοθέτησε την άποψη της δέσμιας αρμοδιότητας, κατά την 

οποία υποχρεωτικές ήταν οι δαπάνες που τα όργανα που ασκούσαν τη 

δημοσιονομική εξουσία δεν μπορούσαν να καθορίζουν ελεύθερα. Ο 

υποχρεωτικός ή μη υποχρεωτικός χαρακτήρας μιας δαπάνης είχε γίνει δεκτό 

ότι εξηρτάτο από το περιθώριο εκτίμησης που διέθετε η δημοσιονομική αρχή 

τόσο ως προς αυτή την ίδια τη δαπάνη όσο και ως προς το ύψος αυτής και 

όταν το γενεσιουργό αίτιο της δαπάνης δεν καθοριζόταν από τα ευρωπαϊκά 

όργανα18.  

- Το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε τη θεωρία των δικαιωμάτων των 

τρίτων, δηλαδή των αξιώσεων που οι τρίτοι (κράτη ή ιδιώτες) μπορούσαν να 

επικαλεστούν με βάση νομικές πράξεις του Συμβουλίου19. (Και ενώ οι δύο 

απόψεις ήταν σύμφωνες με το άρθρο 203 παρ. 4 ΣΕΚ, κατέληγαν εντούτοις σε 

διαφορετική κατανομή των δαπανών.)  

- Τέλος, η Επιτροπή ακολουθούσε μια ενδιάμεση θέση που στηριζόταν στην 

έννοια του αυτοματισμού της δαπάνης που προέκυπτε από τους κανονισμούς 

ή καθοριζόταν δικαστικώς.  

Τελικά, παρά τις προσπάθειες να θεωρητικοποιηθεί η διάκριση μεταξύ 

υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών, που στηριζόταν σε συστηματικά και 

αντικειμενικά κριτήρια, στην πραγματικότητα η κατανομή αυτή ήταν αντικείμενο 

πολιτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κλάδων της δημοσιονομικής 

εξουσίας. 

                                                 
18

 Κατά τη διάκριση αυτή, οι αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων ανήκουν στις μη υποχρεωτικές 

δαπάνες, διότι στη διορίζουσα αρχή ανήκει το γενεσιουργό αίτιο της δαπάνης, δηλαδή ο διορισμός, τον 

οποίο ο διοριζόμενος δεν μπορεί να αποποιηθεί, ενώ οι συντάξεις λόγω ηλικίας ανήκουν στις 

υποχρεωτικές δαπάνες, διότι ο κοινοτικός υπάλληλος συνταξιοδοτείται όταν συμπληρώσει έναν 

κατώτατο αριθμό ετών υπηρεσίας, χωρίς να μπορεί το όργανο, στο οποίο αυτός υπηρετεί, να ασκήσει 

κάποια επίδραση επ’ αυτού.  
19

 Οι αγροτικές δαπάνες αποτελούν υποχρεωτικές δαπάνες, από τη στιγμή που ο γεωργικός παραγωγός 

συμπληρώνει τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον κοινοτικό κανονισμό, αποκτά αντικειμενικά το 

δικαίωμα να λαμβάνει επιδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. 
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Οι πρώτες εκδηλώσεις της διένεξης μεταξύ του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του ζητήματος της εν λόγω ταξινόμησης των 

δαπανών ανάγουν την καταγωγή τους σε μια σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο20. Αποκορύφωμα της διένεξης αυτής αποτέλεσε η 

μονομερής εμπλοκή του προϋπολογισμού του 1982 από το Κοινοβούλιο, με 

αποτέλεσμα το Συμβούλιο να προσβάλει με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τόσο την απόφαση του προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία «πάγωνε» ο προϋπολογισμός, όσο και τον 

ίδιο τον προϋπολογισμό. Κατόπιν τούτου, άρχισε διάλογος προκειμένου να 

ανευρεθεί μια πολιτική λύση επί του ζητήματος. Ο διάλογος αυτός κατέληξε στην 

Κοινή Δήλωση της 30ής Ιουνίου 198221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, με συνέπεια την απόσυρση της αίτησης ακύρωσης22. 

Στην Κοινή Δήλωση προσαρτήθηκε ένας κατάλογος των γραμμών του 

προϋπολογισμού, ταξινομημένων σε υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές δαπάνες. Η 

διαμάχη, όμως, δεν τερματίστηκε, καθόσον τα ποσά που το Συμβούλιο ενέγραψε 

στο σχέδιο του προϋπολογισμού του 1986 ήταν υπερβολικά ανεπαρκή. Για τον λόγο 

αυτό το Κοινοβούλιο σταμάτησε τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού 

του έτους 1986 στις 12.12.1985, ανεβάζοντας μονομερώς το ανώτατο ποσοστό 

αύξησης, που είχε θεσμοθετηθεί με το άρθρο 203 παρ. 9 ΣΕΚ23. Κατόπιν τούτου, το 

Συμβούλιο άσκησε αίτηση ακύρωσης στο Δικαστήριο, το οποίo24 ακύρωσε τον 

                                                 
20

 Η πρώτη απόφαση, της 6
ης

 Νοεμβρίου 1980
20

, και κυρίως η δεύτερη, της 10
ης

 Απριλίου 1981
20

, 

καθώς και η τρίτη, της 5
ης

 Νοεμβρίου 1981
20

, επέμεναν σε μια τελική συμφωνία επί της ταξινόμησης 

των δαπανών και σε περίπτωση ασυμφωνίας των θεσμικών οργάνων ως προς τον κατάλογο των 

υποχρεωτικών δαπανών, μόνο όσες εξ αυτών ταξινομήθηκαν ως τέτοιες και από τα τρία αρμόδια 

όργανα (δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή) θεωρούνταν ως 

υποχρεωτικές. 
21

 ΕΕΕΕ C 194 της 28.7.1982. Ορίστηκαν ως υποχρεωτικές δαπάνες όσες η αρχή του προϋπολογισμού 

είναι υποχρεωμένη να εγγράψει σε αυτόν ώστε να επιτρέψει στην Κοινότητα να σέβεται τις εσωτερικές 

ή εξωτερικές της υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τις Συνθήκες ή από πράξεις που εκδίδονται 

δυνάμει αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι αυτή η διατύπωση αφορά σε διατάξεις που 

δημιουργούν δικαιώματα που οι τρίτοι μπορούν να επιδιώξουν δικαστικά.  
22

 Σκοπός της Κοινής Δήλωσης ήταν να τεθεί τέρμα στη θεσμική διαμάχη, με τον καθορισμό ως 

υποχρεωτικής της δαπάνης εκείνης που ένα όργανο έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του, 

προκειμένου να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να σέβεται τις εσωτερικές και εξωτερικές 

υποχρεώσεις της, όπως αυτές προέκυπταν από τις Συνθήκες, καθώς και από τις πράξεις που εκδίδονταν 

βάσει αυτών. 
23

 Το άρθρο 203 παρ. 9 ΣΕΚ ορίζει ότι: «Για το σύνολο των εξόδων που δεν απορρέουν υποχρεωτικώς 

από τη Συνθήκη ή από τις πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτής, ορίζεται κατ’ έτος ανώτατο ποσοστό 

αυξήσεως σε σχέση προς τα έξοδα της αυτής φύσεως του τρέχοντος οικονομικού έτους». 
24

 ΔΕΚ C-34/86, Συμβούλιο κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συλλ. Νομ. 1986, σ. 2155 και προτάσεις 

του Γενικού Εισαγγελέα G. Federico Mancini. 
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προϋπολογισμό του 1986 με την απόφαση της 3ης Ιουλίου 1986, που τελικά 

ψηφίστηκε στις 10 Ιουλίου 1986. 

Η θεσμική ένταση που έλαβε χώρα στις αρχές της δεκαετίας του ’80 

αποτέλεσε έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες της αναθεώρησης του 1988, 

γνωστής ως «πακέτο Delors»25. Η δημοσιονομική πειθαρχία επέβαλε έναν καλύτερα 

ισορροπημένο διαχωρισμό μεταξύ των μεγάλων κατηγοριών των δαπανών του 

κοινοτικού προϋπολογισμού και την περαιτέρω συγκράτηση της συνολικής τους 

εξέλιξης, περιλαμβάνοντας τόσο τις υποχρεωτικές όσο και τις μη υποχρεωτικές 

δαπάνες26.  

Η θεσμική αυτή διαμάχη συνεχίστηκε και κατά τη δεκαετία του ’90, καθόσον 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμούσε ότι έφθασε η στιγμή να καλυφθεί το 

δημοκρατικό έλλειμμα (που την εποχή εκείνη χαρακτήριζε ιδιαίτερα την 

δημοσιονομική διαδικασία) και να επιλυθούν οι δομικές διενέξεις μεταξύ του 

νομοθετούντος οργάνου και των οργάνων που ασκούν τη δημοσιονομική εξουσία, 

καθώς και μεταξύ των ίδιων οργάνων που ασκούν τη δημοσιονομική εξουσία, 

επιζητώντας μια νέα διοργανική συμφωνία, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 

του Πακέτου Delors II. Επιδίωξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν αφενός η εκ 

νέου ταξινόμηση όλων των υποχρεωτικών δαπανών, εκτός των «Εγγυήσεων»27, στις 

μη υποχρεωτικές δαπάνες, αφετέρου η σταθεροποίηση των υποχρεωτικών 

δαπανών, με την εισαγωγή ενός κριτηρίου αντικειμενικής αξιολόγησης εκ μέρους 

της Επιτροπής ως προς το ύψος των υποχρεωτικών δαπανών, προκειμένου αυτές να 

εγγραφούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το ύψος αυτό θα καθοριζόταν από 

νομικές υποχρεώσεις και όχι με κριτήριο την πολιτική εκτίμηση28. Εξάλλου, κατά το 

                                                 
25

 Τούτο ήταν συνέπεια της εισαγωγής της αρχής της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της 

ουδετεροποίησης του κανόνα του ανώτατου ποσοστού αύξησης των μη υποχρεωτικών δαπανών. 
26

 Η κατάταξη των υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών είναι ευρεία, με μόνη προϋπόθεση η 

ευχέρεια αυτή να μη γίνεται «κατά τρόπο προδήλως εσφαλμένο ή αυθαίρετο», ΔΕΚ απόφ. της 

27.9.1988, Ελλάδα κατά Συμβουλίου, Συλλ. Νομ. 1988, σ. 5354. 
27

 «Εγγυήσεις» αποτελούσαν αφενός οι αγροτικές εγγυήσεις (FEOGA-Garantie) και οι εγγυήσεις των 

δανείων (Δάνεια που συνάπτονταν με τρίτες χώρες υπό την εγγύηση του κοινοτικού προϋπολογισμού). 
28

 Βλ. C. Régnier-Heldmaier, La distinction DO – DNO, Instrument de lutte pour le pouvoir 

budgétaire, RMCUE, 1994, σ. 100. Οι διαπραγματεύσεις αποκάλυψαν την επιθυμία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να ανοίξει ρωγμή στην ταξινόμηση του συνόλου των δαπανών του FEOGA Garantie 

στις υποχρεωτικές δαπάνες. Περαιτέρω, βλ. M. Lechantre, D. Schajer, Le budget de l’Union 

européenne, La documentation Française, collection réflexe Europe, 2003, σ. 31 επ. 
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Δικαστήριο29, η ταξινόμηση των δαπανών ανήκε στην αρμοδιότητα των θεσμικών 

οργάνων. 

Ήδη, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρ. 314 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρ. 272 ΣΕΚ) 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική 

νομοθετική διαδικασία, καταρτίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η 

καθιέρωση της διάκρισης μεταξύ των υποχρεωτικών και των μη υποχρεωτικών 

δαπανών στηρίζεται στην ιδέα της διαφύλαξης των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου 

επί της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας ρύθμισης της Συνθήκης της Λισαβόνας 

αποτελεί η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών 

δαπανών30. Όπως έχει παρατηρηθεί31, η κατάργηση αυτή έχει δύο ουσιαστικές 

συνέπειες: ισχυροποιεί τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τον 

προϋπολογισμό συνολικά˙ αποστερεί, όμως, από αυτό την αρμοδιότητα να διατηρεί 

τον τελευταίο λόγο επί του προϋπολογισμού, γεγονός που του επέτρεπε να 

επιβάλει την άποψή του στο Συμβούλιο ως προς τις μη υποχρεωτικές δαπάνες. Με 

τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η σχεδόν απόλυτη ισορροπία μεταξύ Συμβουλίου 

και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με όλες τις κατηγορίες δαπανών. Εφεξής, 

το μεν Κοινοβούλιο εκφράζει τη γνώμη του και ασκεί έλεγχο επί του συνόλου του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δε κυβερνήσεις των κρατών-μελών 

(δηλαδή το Συμβούλιο των Υπουργών) δεν έχουν πλέον τον τελευταίο λόγο σε ό,τι 

αφορά τις υποχρεωτικές δαπάνες (κυρίως τις αγροτικές). Πρόκειται για την 

κρισιμότερη πολιτική αλλαγή, ικανή να μετατρέψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 

                                                 
29

 ΔΕΚ C-34/86, Συμβούλιο κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συλλ. Νομ. 1986, σ. 2155. Το 

Συμβούλιο, όμως, αντέδρασε αξιώνοντας την διατήρηση του status quo ante επί του συνόλου των 

δαπανών του FEOGA Garantie, με κάποιες υποχωρήσεις ως προς τις «διαρθρωτικές δράσεις» και τις 

«εσωτερικές πολιτικές». Πάντως, ποσό 289 εκατομμυρίων ecu ταξινομήθηκε εκ νέου από 

υποχρεωτικές σε μη υποχρεωτικές δαπάνες με τη νέα διοργανική συμφωνία για τον προϋπολογισμό 

του 1993. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη συνέχεια, επιχείρησε να πετύχει την αναγνώριση της 

αρμοδιότητας για συναπόφαση επί των υποχρεωτικών δαπανών, στάση που μετριάστηκε από την 

αντίδραση του Συμβουλίου, προτείνοντας μια αρνητική συναπόφαση επί των υποχρεωτικών δαπανών, 

με βάση την οποία το Συμβούλιο αφίσταται από τις αρχικές εκτιμήσεις της Επιτροπής, χωρίς να έχει 

λάβει προηγουμένως τη συμφωνία του Κοινοβουλίου. Τελικά, τα όργανα κατέληξαν σε συμφωνία επί 

των υποχρεωτικών δαπανών, που οριστικοποιήθηκε με τη Διοργανική Συμφωνία της 29
ης

 Οκτωβρίου 

1993, που κατέληξε για πρώτη φορά στην σχεδόν ισορροπημένη κατανομή του τελικού αποφασιστικού 

δικαιώματος μεταξύ των δύο μερών της δημοσιονομικής εξουσίας, καθόσον ο κοινοτικός 

προϋπολογισμός κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών. 
30

 Η κατάργηση αυτή είχε ήδη προταθεί από τη Συνταγματική Συνθήκη. 
31

 Βλ. Β. Κουγέα, Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους στα στάδια της 

κατάρτισης, της έγκρισης, της εκτέλεσης και του ελέγχου. Από το εθνικό στο κοινοτικό δημοσιονομικό 

σύστημα, όπ.π., σ. 61. 
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μεσάζοντα σε φορέα αλλαγής, με μοχλό τις δημοσιονομικές επιλογές και τη βασική 

λογική που τις διέπει.32 

 

ΙΙ. Η λογική της «διπλής νομικής βάσης» εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

(άρθρ. 310 παρ. 3 ΣΛΕΕ) 

 

Το άρθρο 310 παρ. 3 ΣΛΕΕ ορίζει: «Η εκτέλεση των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό δαπανών απαιτεί την προηγούμενη έκδοση νομικά δεσμευτικής 

πράξης της Ένωσης που να παρέχει τη νομική βάση για τη δράση της και την 

εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών, σύμφωνα με τον κανονισμό του άρθρο 322, 

πλην των εξαιρέσεων που αυτός προβλέπει». Η διάταξη αυτή, που τίθεται για 

πρώτη φορά στο πρωτογενές δίκαιο, προβλέπει ότι για την εκτέλεση δαπανών στο 

πλαίσιο μιας κοινοτικής πολιτικής πρέπει, εκτός από την πρόβλεψη αυτών στον 

προϋπολογισμό, να υφίσταται παράλληλα και σχετική νομοθετική βάση. Με τον 

τρόπο αυτό δίνεται η πρωτοκαθεδρία στις νομοθετικές αρμοδιότητες, έναντι των 

δημοσιονομικών, με την εισαγωγή της αρχής της δημοσιονομικής νομιμότητας. Με 

τον τρόπο αυτόν υιοθετείται σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η λογική της «διπλής νομικής βάσης» για την εκτέλεση του κοινοτικού 

προϋπολογισμού, καθώς απαιτείται τόσο η νομοθετική όσο και η δημοσιονομική 

πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση μιας δραστηριότητας. 

Το πρόβλημα των νομικών βάσεων υπήρξε το δήλιο πρόβλημα των τριάντα 

τελευταίων ετών μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας33. Σύμφωνα με τον 

Daniel Strasser34, όσο χρονικό διάστημα το Συμβούλιο διέθετε αποκλειστικά τη 

νομοθετική εξουσία στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ασκούσε αποκλειστικά την 

εξουσία επί του προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργήθηκε η 

νομολογιακή πρακτική ότι μια δαπάνη εγκρίνεται μόνο όταν στηρίζεται σε απόφαση 

του Συμβουλίου ή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των κοινοτικών θεσμικών 

                                                 
32

 Βλ. Κ. Μποτόπουλου, Τα θεσμικά της κρίσης, Δημόσιες παρεμβάσεις, όπ.π., σ. 119. 
33

 Βλ. C.-D. Enhermann, M. Minch, Conflicts between Community Institutions within the Budgetary 

Procedure – Article 205 of the EEC Treaty, EuR 1981, σ. 23 επ. 
34

 Βλ. D. Strasser, Τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή 

Ευρωπαϊκές Προοπτικές, Βρυξέλλες, 1980, σ. 67 επ.˙ Β. Κουγέα, Το ζήτημα της νομικής βάσης των 

δαπανών στην κοινοτική έννομη τάξη και η συμβολή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

στην επίλυσή του, ΕΔΔΔ 2010, σ. 590 επ. και ιδίως σ. 618 επ. 
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οργάνων. Έτσι, το Συμβούλιο, ως η μόνη (μέχρι τότε) Αρχή επί του Προϋπολογισμού, 

αρνούνταν, κατά κανόνα, να ανοίξει μια πίστωση προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση μιας δαπάνης, η οποία δεν είχε γίνει ακόμη αποδεκτή, αφού, όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος συγγραφέας35, με τον προϋπολογισμό δεν 

προσδιορίζεται μια πολιτική, αλλά εκφράζεται με αριθμούς μια ήδη 

αποφασισθείσα πολιτική.  

Αμφισβήτηση, όμως, δημιουργήθηκε όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

αποκτώντας εξουσία επί του κοινοτικού προϋπολογισμού, έγινε «συγκάτοχος» της 

εξουσίας επ’ αυτού36. Και τούτο διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι η 

Αρχή του Προϋπολογισμού, με μόνο το γεγονός της αναγραφής ενός κονδυλίου και 

της τροφοδότησής του με σχετικές πιστώσεις, ενέκρινε την αντίστοιχη 

δημοσιονομική πράξη37. Με την αιτιολογία αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενέγραψε κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 1976. Εντούτοις, το 

γεγονός ότι ετίθεντο στη διάθεση της Επιτροπής πιστώσεις, χωρίς να υπάρχει 

δυνατότητα να τις χρησιμοποιεί, δεν θεωρήθηκε ικανοποιητικό από αυτήν, ως το 

εκτελεστικό όργανο του προϋπολογισμού. Προκειμένου δε να εκτελεστεί ο 

κοινοτικός προϋπολογισμός, χωρίς προστριβές με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει χρήση των τεχνικών δυνατοτήτων 

που της παρείχε ο Δημοσιονομικός Κανονισμός του 1977. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 

χρησιμοποίησε την εγγραφή «προς υπόμνηση» και το αποθεματικό κεφαλαίου. 

Ειδικότερα, οι διαδικασίες της «παύλας» (-) και της εγγραφής «προς υπόμνηση» 

(π.υ.) (pour memoire, p.m.), σημαίνουν ότι είναι δυνατόν να ανοιχθεί ένα κονδύλιο 

στον κοινοτικό προϋπολογισμό με την πλήρη κατονομασία του, χωρίς όμως να έχει 

εγγραφεί σ’ αυτόν καμιά πίστωση˙ απλώς τίθεται μόνο μια παύλα (-). Τούτο 

σημαίνει ότι η εγγραφή της δαπάνης έχει αναγνωριστεί από τον προϋπολογισμό, 

αλλά καμιά δαπάνη δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί χωρίς την ύπαρξη αντίστοιχων 

                                                 
35

 Βλ. D. Strasser, Τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπ.π., σ. 

67. 
36

 Βλ. Β. Κουγέα, Το ζήτημα της νομικής βάσης των δαπανών στην κοινοτική έννομη τάξη και η 

συμβολή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην επίλυσή του, όπ.π., σ. 618. 
37

 Έτσι, επετράπη η έναρξη νέων δραστηριοτήτων, π.χ. η ενίσχυση ΜΚΟ που εκτελούν 

δραστηριότητες υπέρ των υπό ανάπτυξη χωρών και η ενίσχυση αναζήτησης ουρανίου χωρίς τον 

προσδιορισμό του πλαισίου της πολιτικής, στην οποία πρόκειται να ενταχθούν. Βλ. Β. Κουγέα, Το 

ζήτημα της νομικής βάσης των δαπανών στην κοινοτική έννομη τάξη και η συμβολή του Δικαστηρίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην επίλυσή του, όπ.π., σ. 618.  
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πιστώσεων. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή καμιά μεταφορά πίστωσης από άλλο 

κονδύλιο του προϋπολογισμού προς αυτήν. Το κονδύλιο αυτό μπορεί να καλυφθεί 

μόνο με πιστώσεις από τον τακτικό ή τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. 

Περαιτέρω, η διαδικασία της εγγραφής «προς υπόμνηση» σημαίνει, ότι σ’ ένα 

κονδύλιο του προϋπολογισμού, εκτός του ότι η δαπάνη έχει αναγνωριστεί, αυτή 

είναι δυνατόν να προικοδοτηθεί με πιστώσεις δια μεταφοράς. 

Το Δικαστήριο είχε δεχθεί ότι «(…) στο πλαίσιο του συστήματος της 

Συνθήκης, οι προϋποθέσεις ασκήσεως της κανονιστικής εξουσίας και οι 

προϋποθέσεις ασκήσεως της δημοσιονομικής εξουσίας δεν είναι ίδιες. Κατά 

συνέπεια, οι προϋποθέσεις της διαδικασία που προβλέπεται στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού για την διάθεση των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για την 

εκτέλεση του επίμαχου προγράμματος δεν επηρεάζουν τις διαδικαστικές 

προϋποθέσεις για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, οι οποίες 

προκύπτουν από μια τελείως ανεξάρτητη διάταξη» 38.  

Στη σκέψη αυτή στηρίχθηκε το γαλλικό δόγμα των actions ponctuelles39 (ή 

«ειδικών ή ad hoc δράσεων ή πρωτοβουλιών»), σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες 

που αφορούν σε τέτοιες δραστηριότητες δεν απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη, διότι 

εμπίπτουν στην αυτονόητη αρμοδιότητα που απορρέει από τον ρόλο της Επιτροπής, 

που ασκεί την εκτελεστική εξουσία της Ένωσης40. Το δόγμα αυτό στηρίζεται αφενός 

στη διάκριση μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού που νομιμοποιούν 

δαπάνες για μέτρα που εντάσσονται σε πολιτικές της Ένωσης, αλλά δεν είναι 

δυνατόν να περιγραφούν και να εξειδικευθούν στον προϋπολογισμό (λ.χ. 

διαμόρφωση μιας πολιτικής) και αφετέρου σε γραμμές που προβλέπουν πιστώσεις 

για τη χρηματοδότηση ρητά προσδιορισμένων και εξειδικευμένων δραστηριοτήτων 

(π.χ. χρηματοδότηση μιας πολιτικής)41.  

                                                 
38

 ΔΕΚ απόφαση της 30.5.1989, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C-242/87, σκέψη 18. 
39

 Βλ. D. Strasser, Les Finances de l’Europe, LGDG, 1980, σ. 130.  
40

 Βλ. Δ. Σκιαδά, Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπ.π., σ. 330˙ C.-D. 

Enhermann, M. Minch, Conflicts between Community Institutions within the Budgetary Procedure – 

Article 205 of the EEC Treaty, EuR 1981, σ. 28. 
41

 Βλ. Δ. Σκιαδά, Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπ.π., σ. 330. 
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Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Συμβουλίου και οδήγησε 

στη σύναψη της Διοργανικής Συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 198242, η οποία απέβαινε 

εις βάρος του Κοινοβουλίου, αφού εξαρτούσε την εκτέλεση των εγκριθεισών με τον 

προϋπολογισμό δαπανών από την προϋπόθεση θέσπισης κανονιστικής πράξης. Το 

Δικαστήριο αποδέχθηκε τη θέση αυτή της διοργανικής συμφωνίας του 1982 μετά 

την πάροδο υπερδεκαπενταετίας με την απόφαση Ηνωμένο Βασίλειο κατά 

Επιτροπής της 12ης Μαΐου 199643. Κατ’ αυτήν έγινε δεκτό ότι «για κάθε κοινοτική 

δαπάνη απαιτείται μια διττή νομική βάση, συγκεκριμένα η εγγραφή της στον 

προϋπολογισμό και, κατά γενικό κανόνα, η προηγούμενη έκδοση πράξεως 

παραγώγου δικαίου εγκρίνουσας την εν λόγω δαπάνη. Η μόνη εξαίρεση από αυτή τη 

δεύτερη επιταγή είναι η χρηματοδότηση μη σημαντικών δράσεων, συγκεκριμένα 

μελετών-πιλότων και προπαρασκευαστικών δράσεων σκοπουσών στην εκτίμηση 

των υπέρ και κατά, από πολιτική άποψη. Μιας προτάσεως για έκδοση βασικής 

πράξεως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η νομική βάση συνίσταται στην εξουσία 

πρωτοβουλίας της Επιτροπής, που απορρέει ευθέως από τη Συνθήκη. Όμως, είναι 

πρόδηλον ότι τα επίδικα προγράμματα δεν αποτελούν μέρος τέτοιων μη 

σημαντικών δράσεων, λαμβανομένου, εξάλλου, υπόψη ότι δεν έχει εκδοθεί από το 

Συμβούλιο καμία βασική πράξη εγκρίνουσα τη χρηματοδότησή της»44. Εξ αυτού 

συνάγεται ότι «στο πλαίσιο του συστήματος της Συνθήκης, η εκτέλεση μιας δαπάνης 

από την Επιτροπή προϋποθέτει, καταρχήν, εκτός από την εγγραφή στον 

προϋπολογισμό της σχετικής πιστώσεως, πράξη παραγώγου δικαίου (κοινώς γνωστή 

ως «βασική πράξη»), από την οποία απορρέει η δαπάνη αυτή»45. Καταλήγει δε το 

                                                 
42

 Βλ. Dewwost, Lepoivre, La déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure 

budgétaire, signé le 30 juin 1982, RMC 1982, σ. 514 επ. 
43

 ΔΕΚ C-106/1996. Ήδη είχε διαφανεί η τάση της νομολογίας με τις αποφάσεις του ΔΕΚ της 

11.7.1985, Salerno κ.λπ. κατά Επιτροπής, C-87/77, 130/77, 22/83, 9 και 10/84, κατά την οποία «ούτε ο 

προϋπολογισμός, ούτε διευκρινιστικό σχόλιό του –αν και αναγκαίο για τη διενέργεια μιας δαπάνης- δεν 

μπορούν να υποκαταστήσουν τις οργανωτικές/θεσμικές διατάξεις περί πρόσληψης των υπαλλήλων της 

Κοινότητας» (σκέψη 56). Επίσης, στην ΔΕΚ απόφαση της 23.3.1986, Κόμμα Οικολόγων «Les Verts» 

κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, C-294/83 έγινε δεκτό ότι «το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορεί παρά να 

ελέγξει τη νομιμότητα της δαπάνης σε σχέση με τον προϋπολογισμό και την πράξη του παραγώγου 

δικαίου από τη οποία απορρέει αυτή η δαπάνη (κοινά αποκαλούμενη βασική πράξη). (…). Οι 

προσβαλλόμενες πράξεις συνιστούν το αντίστοιχο βασικών πράξεων, ως προς την έννοια ότι προβλέπουν 

την αρχή της δαπάνης και προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους αυτές θα πραγματοποιηθούν» 

(σκέψη 28). Βλ. επίσης και την απόφαση της 24.10.1989, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C-18/88 

(σκέψεις 15 έως 19).  
44

 ΔΕΚ C-106/1996, σκέψη 19. 
45

 ΔΕΚ C-106/1996, σκέψη 22. 
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Δικαστήριο ότι «η εκτέλεση των κοινοτικών δαπανών σχετικά με κάθε σημαντική 

δράση προϋποθέτει όχι μόνο την εγγραφή της αντίθετης πιστώσεως του 

προϋπολογισμού της Κοινότητας, πράγμα που εμπίπτει στην αρμόδια επί του 

προϋπολογισμού αρχή, αλλά και την έκδοση προηγούμενης βασικής πράξεως 

εγκρίνουσας τις εν λόγω δαπάνες, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 

νομοθετικής αρχής, ενώ η εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις 

κοινοτικές δράσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, δηλαδή τις μη 

σημαντικές κοινοτικές δράσεις, δεν απαιτεί την προηγούμενη έκδοση τέτοιας 

βασικής πράξεως»46. Μάλιστα δε το Δικαστήριο κάνει ρητή υπόμνηση ότι «η 

προϋπόθεση εκδόσεως βασικής πράξεως πριν από την εκτέλεση εγγεγραμμένης 

στον προϋπολογισμό πιστώσεως απορρέει ευθέως από το Σύστημα της Συνθήκης, 

στο πλαίσιο του οποίου οι προϋποθέσεις ασκήσεως της δημοσιονομικής εξουσίας 

δεν είναι οι ίδιες»47. Πάντως, κατά το Δικαστήριο «από το γεγονός ότι η εκτέλεση 

της δαπάνης βάσει απλής εγγραφής στον προϋπολογισμό των αντίστοιχων 

πιστώσεων αποτελεί παρέκκλιση από τον θεμελιώδη κανόνα της εκδόσεως 

προηγούμενης βασικής πράξεως προκύπτει ότι ουδόλως προεικάζεται ο μη 

σημαντικός χαρακτήρας μιας κοινοτικής δράσεως, οπότε στην Επιτροπή εναπόκειται 

να προσκομίσει την απόδειξη του μη σημαντικού χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης 

δράσεως»48. 

Η λογική της «διπλής βάσης» έχει επιπτώσεις στην επιδίωξη της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας στα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Β΄. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας προέβη στη θεσμική εγγραφή της αρχής του 

δημοσιονομικού προγραμματισμού με την αναγωγή του μέχρι τότε ισχύοντος 

καθεστώτος των δημοσιονομικών προοπτικών σε ρητή υποχρέωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να καταρτίζει πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με το οποίο τα 

                                                 
46

 ΔΕΚ C-106/1996, σκέψη 26. 
47

 ΔΕΚ C-106/1996, σκέψη 28. 
48

 ΔΕΚ C-106/1996, σκέψη 30. 
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δημοσιονομικά δεδομένα προγραμματίζονται σε μεσοπρόθεσμο βάθος χρόνου και 

διατίθενται για την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών της. Παράλληλα, η αρχή της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και αυστηρότητας αποτελεί το κριτήριο δράσης των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης, κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου 

ο ρόλος ενισχύεται τόσο στο ζήτημα της θέσπισης του δημοσιονομικού κανονισμού 

όσο και στη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού και του συστήματος 

υιοθέτησης των ιδίων πόρων. 

  

Ι. Η θεσμοποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(άρθρ. 312 ΣΛΕΕ). 

 

Ο πολυετής δημοσιονομικός σχεδιασμός εισήχθη για πρώτη χρονιά το 1988 

με σκοπό την υπέρβαση των κρίσεων που αφορούσαν στη διαδικασία του ετήσιου 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που οφειλόταν στην έλλειψη 

συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ο μοναδικός του 

στόχος ήταν να διασφαλισθεί η κανονική εκταμίευση των δαπανών στη γραμμή των 

προτεραιοτήτων των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εντός των ορίων των ιδίων 

πόρων αυτής. (Η ισχύουσα απόφαση περί ιδίων πόρων θέτει το όριο αυτών στο 

ύψος του 1,23% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

Ο κανονισμός περί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, στηριζόμενος 

στη διοργανική συνεργασία49 αφενός και στoν πολυετή προγραμματισμό αφετέρου, 

αποτελεί το γενικό οικονομικό πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει μεσοπρόθεσμο (επταετή) χρονικό ορίζοντα αλλά 

με ετήσια βάση δημοσιονομικής εκτέλεσης50. Τόσο το πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο, όσο και η διοργανική συμφωνία αποτελούν την καταγραφή σε νομικούς 

όρους της πολιτικής συμφωνίας στην οποία καταλήγουν το Συμβούλιο και το 

                                                 
49

 Η διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία σε σχέση με τα ζητήματα του 

προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Η συμφωνία 

αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ετήσιας διαδικασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και 

στη συμπλήρωση των προβλέψεων του κανονισμού περί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και 

ιδίως επί των ειδικών εργαλείων εντός του εν λόγω πλαισίου. Μάλιστα, αναφέρεται ότι για το επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο του 2021 και μετέπειτα, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει 

πρόταση πριν από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. 

50
 Βλ. Ε. Μπαλτά, Η δημοσιονομική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Από τη Συνθήκη του 

Λουξεμβούργου στη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπ.π., σ. 296. 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δυνατότητα του δημοσιονομικού σχεδιασμού σε έναν 

ευρύτερο -από τον συνήθη ενιαύσιο- δημοσιονομικό ορίζοντα (καθόσον το σύνολο 

σχεδόν των δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι δαπάνες 

παρέμβασης51) προσδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερη ευχέρεια ως προς την 

εφαρμογή πολυετών προγραμμάτων πολιτικής με μεγαλύτερη συνέπεια52. Το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει ως στόχο του την εξασφάλιση της ομαλής 

εξέλιξης των δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων πόρων αυτής53 και 

αντικαθιστά το προηγούμενο καθεστώς των δημοσιονομικών προοπτικών.  

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποκτά πλέον νομική δεσμευτικότητα, 

καθόσον χάνει την ιδιότητά του ως soft law54 και εγγράφεται πλέον στο πρωτογενές 

δίκαιο (άρθρ. 312 ΣΛΕΕ)55, γεγονός που θεωρείται ως το αναγκαίο αντιστάθμισμα 

της κατάργησης της διάκρισης υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών. Και 

τούτο διότι η επέκταση της δημοσιονομικής εξουσίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο σύνολο, πλέον, των δαπανών της Ένωσης έπρεπε να διέπεται από 

αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Η διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταετής (άρθρ. 312 παρ. 1 εδάφ. β΄ ΣΛΕΕ), 

στην πραγματικότητα είναι επταετής (2007 – 2013, 2014 – 2020) και είναι τελικά 

ισόχρονη με τη επταετή διάρκεια των προϊσχυσάντων δημοσιονομικών 

                                                 
51

 Η κατάστρωση των δημοσιονομικών προβλέψεων σ’ ένα αυστηρά ετήσιο πλαίσιο εμπεριέχει τον 

κίνδυνο όχι μόνο να μην ανταποκρίνεται στην ειδική φύση των κοινοτικών δαπανών, αλλά επιπλέον να 

δημιουργεί κάθε έτος επαναλαμβανόμενες ρήξεις των δύο πυλώνων της δημοσιονομικής εξουσίας 

(Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Οι δημοσιονομικές προοπτικές δεν υπήρξαν ο μόνος 

τρόπος, στο πλαίσιο των δημόσιων οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υπέρβαση της 

αρχής της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού. Ο «ενδεικτικός προγραμματισμός» ήταν ένας άλλος 

τρόπος για την υπέρβαση της αρχής αυτής, αναφερόταν, όμως, σε ορισμένες μόνο κατηγορίες δαπανών 

(π.χ. τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, περιβάλλον κ.ά.), εν αντιθέσει προς τον σφαιρικό χαρακτήρα 

των δημοσιονομικών προοπτικών. Βλ. N.-J. Brehon, Le budget de l’Europe, Coll. Systèmes, LGDJ, σ. 

76 επ.  
52

 Βλ. Μ. Ροδόπουλου, Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, επιμ. Β. Χριστιανός, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2012, σ. 1268. 
53

 Βάσει της διοργανικής συμφωνίας της 17
ης

 Μαΐου 2006, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 – 

2013 καθόριζε ένα όριο δαπάνης της τάξεως των 864,3 δισ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων και 820,7 δισ. ευρώ για πιστώσεις πληρωμής. Για το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο 2014 – 2020 (διοργανική συμφωνία της 27
ης

 Ιουνίου 2013 και Κανονισμός Συμβουλίου της 

2ας Δεκεμβρίου 2013) καθορίστηκε ένα όριο δαπάνης της τάξεως των 959,99 δισ. Ευρώ για πιστώσεις 

αναλήψεων υποχρεώσεων και 908,40 δισ. ευρώ για πιστώσεις πληρωμής (σε τιμές 2011).  
54

 Βλ. B. Bertrand, I. Bosse-Rlatiere, La Soft Law en droit de l’Union européenne, Revue de l’Union 

européenne, Νο 575, février 2014, σ. 72 επ. και No 576, mars 2014, σ. 136 επ. 
55

 Η πρώτη απόπειρα εγγραφής στο πρωτογενές δίκαιο έγινε στο Ευρωπαϊκό «Σύνταγμα», άρθρ. Ι-55, 

παρ. 3. 
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προοπτικών56. Η πρόβλεψη της Συνθήκης της Λισαβόνας για τουλάχιστον πενταετή 

διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου φαίνεται ότι αποσκοπεί στο να 

υπάρχει χρονική σύμπτωση, στο μέτρο του δυνατού, με την (πενταετή) θητεία των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή), όπως ήταν 

παγίως το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι προϊσχύσασες δημοσιονομικές προοπτικές είχαν πάντως διαδραματίσει 

ουσιαστικό ρόλο στην επίλυση της παλαιάς σύγκρουσης μεταξύ του Συμβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό, 

επιτρέποντας έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει τις πολιτικές της με 

ισόρροπο και προγραμματισμένο τρόπο. Το ως άνω σύστημα των δημοσιονομικών 

προοπτικών ήταν περισσότερο μια δημοσιονομική συμφωνία, παρά μια πολιτική 

διοργανική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής57 επί μιας εκ των προτέρων συμφωνίας για τις βασικές προτεραιότητες 

του προϋπολογισμού της προσεχούς περιόδου και της υποχρέωσης για την τήρηση 

των διαφόρων ανώτατων ορίων δαπανών. Και τούτο διότι κατά την δεκαετία του 

1980 οι δημοσιονομικές εντάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απίσχναση της 

αντιστοιχίας των ιδίων πόρων με τις δαπάνες της Κοινότητας, καθώς και τη 

δυσχερέστερη εφαρμογή της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού58. Με τη 

διοργανική συμφωνία των τριών ως άνω οργάνων καθιερώθηκε το σύστημα των 

δημοσιονομικών προοπτικών, αρχής γενομένης από το 1988 (πρώτη διοργανική 

συμφωνία της 29ης Ιουνίου 1988 [1988 - 1992], γνωστή ως πακέτο Delors Ι)59. Η 

                                                 
56

 Στην πραγματικότητα οι πρώτες δημοσιονομικές προοπτικές ήταν 5ετούς διάρκειας (Πακέτο Delors 

I, 1988-1992), ενώ οι λοιπές ήταν 7ετούς διάρκειας. Η διάρκεια του χρόνου έχει πολιτική σημασία. Αν 

η 5ετής διάρκεια συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η 7ετής 

διάρκεια εξασφαλίζει πιο προβλέψιμους προϋπολογισμούς. Το 2010 η Επιτροπή πρότεινε 

δημοσιονομικό πλαίσιο 10ετούς διάρκειας με αναθεώρηση μετά τη συμπλήρωση της 5ετίας. Τούτο 

κρίθηκε μη επιθυμητό, με την αιτιολογία ότι όταν η πρώτη 5ετία τέλειωνε δεν ήταν εξασφαλισμένο ότι 

το Συμβούλιο δεν θα αργοπορούσε. Έτσι, η Επιτροπή πρότεινε την 7ετία, περίοδο που αποδέχθηκε και 

το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο θεώρησε τη λύση αυτή ως μεταβατική. 
57

 Βλ. N.-J. Brehon, Le budget de l’Europe, Coll. Systèmes, LGDJ, σ. 71˙ I. Eiselt, J. Pollak, P. 

Slominski, Codifying Temporary Stability? The Role of Interinstitutional Agreements in Budgetary 

Politics, European Law Journal, 2007, σ. 75 επ. 
58

 Βλ. Β. Κουγέα, Οι Αρχές του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και η Εφαρμογή τους στα στάδια της 

Κατάρτισης, της Έγκρισης, της Εκτέλεσης και του Ελέγχου. Από το εθνικό, στο κοινοτικό 

δημοσιονομικό σύστημα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σ. 172 επ.˙ Ε. Μπαλτά, Το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο ως μέσο σχεδιασμού του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΦΝ 

2010, σ. 471 επ. 
59

 Οι δημοσιονομικές προοπτικές 1988 - 1992 αφορούσαν στην υλοποίηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Πράξης του Φεβρουαρίου 1986. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Tα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής 
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επιτυχία της πρώτης εκείνης απόπειρας επαναλήφθηκε με τις νέες διοργανικές 

συμφωνίες του 1993 (πακέτο Delors II, δημοσιονομικές προοπτικές 1993 - 199960) 

και του 1999 (Ατζέντα 2000 ή πακέτο Santer, περίοδος 2000 - 2006)61, το 

προϊσχύσαν (2007 - 2013), καθώς και το τρέχον (2014 - 2020) πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο62. 

Το νομικό καθεστώς των διοργανικών συμφωνιών υπήρξε αμφισβητούμενο, 

όχι όμως και ο αναγκαστικός του χαρακτήρας.63 Οι συμφωνίες αυτές, χωρίς να 

συμπληρώνουν το πρωτογενές δίκαιο -ως «gentlemen agreement», «soft law», 

«norms de droit mou», «source conventionnelle»-64 αποτελούσαν ερμηνευτικό 

εργαλείο για την εφαρμογή του, αφού η τήρησή τους ήταν εν τοις πράγμασι 

δεσμευτική65. 

Ο από τούδε ισχύων νέος θεσμός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (άρθρ. 312 παρ. 1 εδάφ. γ΄ ΣΛΕΕ), καθόσον καθορίζει το ύψος των 

ανώτατων ορίων των πιστώσεων για τις αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία 

δαπανών, καθώς και του ετήσιου ανώτατου ορίου των πιστώσεων για πληρωμές. Οι 

κατηγορίες δαπανών, που είναι περιορισμένες σε αριθμό, αντιστοιχούν στους 

κύριους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης (άρθρ. 312 παρ. 3 ΣΛΕΕ). 

                                                                                                                                            
Ένωσης, 2002, σ. 37 επ.˙ H.-J. Timmann, La procédure budgétaire pour l’exercice et la première 

application de l’accord interinstitutionnel, RMC No 326, 1989, σ. 235 επ.  
60

 Οι δημοσιονομικές προοπτικές 1993 - 1999, που ενσωματώθηκαν στη διοργανική συμφωνία της 29 

Οκτωβρίου 1993, υπήρξε το αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου της 11 και 12 

Δεκεμβρίου 1992, με σκοπό την υποστήριξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, την οικονομική 

και κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Κοινότητας. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Tα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002, σ. 57 επ. 
61

 H Agenda 2000 ή πακέτο Santer αφορούσε στην υλοποίηση της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, η δε απόφαση για την υλοποίησή της ελήφθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου 

στις 24-25 Μαρτίου 1999. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Tα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2002, σ. 83 επ.˙ J.-P. Chevalier, L’accord interinstitutionnel du mai 1999 et les perspectives financières 

2000-2006: De nouvelles ambitions pour l’Union européenne? RMC No 440, 2000, σ. 441 επ. 
62

 Για τις δημοσιονομικές προοπτικές που καθόριζαν τον πολυετή προγραμματισμό, βλ. Γ. Γεωργίου, 

Το δημοσιονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κοινοτικός προϋπολογισμός (πρόλογος Γ. 

Κατηφόρη), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002. 
63

 Βλ. H.-J. Timmann, La procédure budgétaire pour l’exercice et la première application de l’accord 

interintitutionnel, RMC No 326, 1989, σ. 239. 
64

 Βλ. N.-J. Brehon, Le budget de l’Europe, Coll. Systèmes, LGDJ, σ. 75. 
65

 Γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα La Pergola, στην ΔΕΚ 7.12.1995, Συμβούλιο κατά Κοινοβουλίου, 

C-41/95, J. Monar, Interinstitutional Agreements: The phenomenon and its new dynamics after 

Maastricht, CML Rev. 31, σ. 639 επ.˙ Βλ. Μ. Ροδόπουλου, Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ, Κατ’ άρθρο 

ερμηνεία, επιμ. Β. Χριστιανός, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σ. 126∙ Δ. Σκιαδά, Οι δημοσιονομικές 

διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπ.π., σ. 331. 
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Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένας κανονισμός που εγκρίνεται 

μέσω μιας ειδικής νομοθετικής διαδικασίας, από κοινού με το Συμβούλιο που 

αποφασίζει ομόφωνα, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποφασίζει με 

την πλειοψηφία των μελών του (άρθρ. 312 παρ. 2 ΣΛΕΕ). Μολονότι δεν υιοθετείται 

η διαδικασία της συναπόφασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο, χωρίς όμως να είναι δυνατόν να θέτει όρους στην ομαλή 

κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού που στηρίζεται επί του δημοσιονομικού 

πλαισίου, όπως εξάλλου συνέβαινε και στο προϊσχύσαν σύστημα, μέσω της 

λεγόμενης διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση. Τούτο θεωρείται ότι ενισχύει τη θέση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, διότι με τον τρόπο αυτόν αποκτά δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) που 

οδηγεί αναπόφευκτα σε μια ουσιαστική διοργανική διαπραγμάτευση66.  

Η σύναψη κάθε διοργανικής συμφωνίας για τις δημοσιονομικές προοπτικές 

έπρεπε να αποτελεί την ευκαιρία για την έναρξη μιας νομοθετικής διαδικασίας που 

αντιστοιχεί σ’ ένα πραγματικό πολιτικό και δημοσιονομικό πρόγραμμα. Το 

πρόγραμμα αυτό έπρεπε λογικά να συνδέεται με τη δημοκρατική εντολή του 

εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της πολιτικά υπεύθυνης ενώπιόν του 

Επιτροπής. Η προϊσχύσασα πρακτική, όμως, του πλαισίου των δημοσιονομικών 

προοπτικών είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες κοινοβουλευτικές περίοδοι να 

«κληρονομούν» ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, επί του οποίου αυτές δεν είχαν καμιά 

ευθύνη. Το ίδιο ίσχυε και για την Επιτροπή, η οποία ενίοτε ήταν υποχρεωμένη να 

εφαρμόζει το δημοσιονομικό πλαίσιο που είχε διαπραγματευθεί νωρίτερα η 

προηγούμενη Επιτροπή και ήταν υποχρεωμένη να επωμιστεί τις πολιτικές επιλογές 

που είχε κάνει εκείνη. 

Εφεξής, η όλη διαδικασία αναβαθμίζεται και πολιτικοποιείται, εφόσον οι 

σχετικές επιλογές οφείλουν ν’ αποτελούν τμήμα των προγραμματικών δηλώσεων 

της Επιτροπής στην αρχή της θητείας της και οριοθετούν τον σχεδιασμό όλων των 

θεσμικών οργάνων σε χρονικό βάθος μιας ολόκληρης θητείας. Τεχνικά, βέβαια, 

απαιτούνται αλλαγές στον ρυθμό της εφαρμογής τους: Οι προγραμματικές 

δηλώσεις της Επιτροπής γίνονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε πενταετίας, ενώ 

                                                 
66

 Βλ. Μ. Ροδόπουλου, Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, επιμ. Β. Χριστιανός, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2012, σ. 1269. 
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μέχρι τώρα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις της πενταετίας απαιτούνταν τουλάχιστον ένα 

έτος. Επίσης, πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε ν’ 

αντιμετωπίζονται απρόβλεπτα δημοσιονομικά προβλήματα και ανάγκες στο 

πλαίσιο ενός πολύ πιο δεσμευτικού και μακρόπνοου σχεδιασμού67. 

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι ο προϋπολογισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για επτά έτη, αλλά αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη του 

ετήσιου προϋπολογισμού αυτής, δημιουργώντας ένα μόνιμο και διαρκές ισοζύγιο 

με τον καθορισμό ενός ανώτατου ορίου. Ο ετήσιος προϋπολογισμός δεν είναι 

δυνατόν να αποτελεί μια απλή επικαιροποίηση των προβλέψεων του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, διότι αυτό θα ήταν ανεπίτρεπτη σιωπηρή ενίσχυση των 

αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου εις βάρος των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κατά παράβαση των άρθρων 310 και 314 ΣΛΕΕ, αποτελώντας 

ταυτόχρονα και παραβίαση της αρχής του ενιαυσίου του προϋπολογισμού. Το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένας μηχανισμός που αποσκοπεί στο να 

καταστήσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προβλέψιμο και ταυτόχρονα να τον 

υποβάλει σε αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Η κατάρτισή του από το 

Συμβούλιο γίνεται με τόση ευρύτητα και γενικότητα, ώστε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ως ο δεύτερος πυλώνας της Αρχής του Προϋπολογισμού68, να μην 

αποστερείται της αναγκαίας ευελιξίας και πολιτικής πρωτοβουλίας κατά τη σύνταξη 

του ετήσιου προϋπολογισμού69. 

 

ΙΙ. Ρητή επέκταση του ρόλου του Κοινοβουλίου στην τήρηση της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας 
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 Βλ. Κ. Μποτόπουλου, Τα θεσμικά της κρίσης, Δημόσιες παρεμβάσεις, όπ.π., σ. 118. 
68

 Με τη συνθήκη της Λισαβόνας για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγορεύεται ότι 

συναποτελεί με το Συμβούλιο τη «διπλή Αρχή του Προϋπολογισμού» (dual budgetarian authority), Βλ. 

Final report of Working Group IX on Simplification (CONV 424/02), Brussels, 29 November 2002. σ. 

19.  
69

 Βλ. Β. Κουγέα, Οι Αρχές του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και η Εφαρμογή τους στα στάδια της 

Κατάρτισης, της Έγκρισης, της Εκτέλεσης και του Ελέγχου. Από το εθνικό στο κοινοτικό 

δημοσιονομικό σύστημα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σ. 172˙ Μ. Ροδόπουλου, Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ, 

Κατ’ άρθρο ερμηνεία, επιμ. Β. Χριστιανός, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σ. 1270. 



 21 

Παρότι οι δημοσιονομικές προοπτικές 1988 - 1992 και 1993 - 1997 είχαν 

στοιχεία κεϋνσιανικά (ειδικότερα, οι πρώτες δημοσιονομικές προοπτικές 1988 - 

1992 ήταν ένα είδος «Σχεδίου Μάρσαλ» προς όφελος των τότε Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων), οι δημοσιονομικές προοπτικές 2000 - 2006 αποτέλεσαν τη ρήξη με την 

αντίληψη αυτή. Οι αναφυόμενες δημοσιονομικές δυσχέρειες των κρατών-μελών, 

συνδυασμένες με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού, που εισήχθησαν με τα 

κριτήρια σύγκλισης70 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, έθεσαν το νέο δημοσιονομικό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το αιγίδα μιας πειθαρχίας και μιας 

ενισχυμένης δημοσιονομικής αυστηρότητας71. Το κυριότερο, από την άποψη της 

οικονομικής διακυβέρνησης, στοιχείο της Συνθήκης του Μάαστριχτ υπήρξε η 

τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας72, η οποία εξετάζεται με τα κριτήρια του 

δημόσιου ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% 

του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς, καθώς και του δημόσιου χρέους της γενικής κυβέρνησης 

που δεν πρέπει να υπερβαίνει ή πρέπει να ακολουθεί επαρκώς πτωτική πορεία 

προς το 60% του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς (τα λεγόμενα κριτήρια του Μάαστριχτ). Τόσο 

η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) όσο και του Άμστερνταμ (1997) διαμόρφωσαν το 

κανονιστικό πλαίσιο για τον συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών 

των κρατών που μετέχουν στην ΟΝΕ. Το πλαίσιο αυτό έλαβε τη μορφή ενός 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and Growth Pact)73, στο οποίο 
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 Τα κριτήρια σύγκλισης, σε συνδυασμό και με το επισυναπτόμενο στην ΣΕΚ «Πρωτόκολλο για τα 

κριτήρια σύγκλισης» είναι τα εξής: α) Ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% και ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60%, β) βαθμός σταθερότητας των τιμών και μέσο ποσοστό 

πληθωρισμού (που παρατηρείται κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν από την εξέταση), το 

οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1,5% το αντίστοιχο των τριών κρατών-μελών, 

που παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών, γ) 

μακροπρόθεσμο μέσο ονομαστικό επιτόκιο, που δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 2% 

το επιτόκιο των τριών κρατών-μελών, που παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη 

σταθερότητα των τιμών, δ) τα φυσιολογικά περιθώρια διακύμανσης, που προβλέπονται από τον 

μηχανισμό συναλλακτικών ισοτιμιών, πρέπει να τηρούνται, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, τουλάχιστον 

κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από την εξέταση. Βλ. Σ. Μαυρίδη, Τα κριτήρια δημοσιονομικής 

πειθαρχίας στην οικοδόμηση της Ευρωζώνης, Η περίπτωση της Ελλάδος (πρόλογος: Ν. Μπάρμπας), 

εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2011, σ. 11.  
71

 Βλ. J.-P. Chevalier, L’accord interinstitutionnel du mai 1999 et les perspectives financières 2000-

2006: De nouvelles ambitions pour l’Union européenne? RMC No 440, 2000, σ. 446 και 446. 
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européennes de Strasbourg, Les finances de l’Europe, Bilan et perspectives, A la mémoire de Daniel 

Strasser, LPA sept. 1997, numéro spécial, σ. 32. 
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 ΔΕΚ απόφ. 13 Ιουλίου 2004, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C-27/04. Βλ. F. Chaltier, Le Pacte de 
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περιελήφθησαν οι όροι δημοσιονομικής πειθαρχίας που πρέπει να τηρούν τα 

κράτη-μέλη κατά το διάστημα που θα ακολουθούσε την εισαγωγή του ενιαίου 

νομίσματος. Το Σύμφωνο αποτελούνταν από τρία επιμέρους κείμενα: α) το 

ψήφισμα της 17ης Ιουνίου 1997 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη σταθερότητα 

και την ανάπτυξη74, β) τον κανονισμό 1466/1997 (ΕΚ) του Συμβουλίου της 7ης 

Ιουλίου 1997 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και 

την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών75 και γ) τον κανονισμό 

1467/1997 (ΕΚ) του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 για την επιτάχυνση και τη 

διασαφήνιση της εφαρμογής της «διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος»76.  

Με το προαναφερόμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη-

μέλη δεσμεύονταν να τηρούν το μεσοπρόθεσμο στόχο για μια σχεδόν 

ισοσκελισμένη ή πλεονασματική δημοσιονομική κατάσταση. Επιπλέον, 

δεσμεύονταν να αναλάβουν την κατά την κρίση τους αναγκαία διορθωτική 

δημοσιονομική δράση, ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους των εθνικών 

προγραμμάτων σταθερότητας ή σύγκλισης. Δεσμεύονταν, επίσης, να αρχίζουν 

χωρίς καθυστέρηση τις αναγκαίες, κατά την κρίση τους, διορθωτικές 

δημοσιονομικές αναπροσαρμογές αμέσως μόλις λάβουν πληροφορίες ότι υπάρχει 

κίνδυνος υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και να διορθώνουν το 

υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα το ταχύτερο δυνατό μετά την εμφάνισή του. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 

συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή μεριμνά «ώστε να είναι διαθέσιμα 

τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές 

της υποχρεώσεις έναντι των τρίτων» (άρθρ. 323 ΣΛΕΕ)77. 

Παράλληλα, η θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού υπήχθη στη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία (άρθρ. 322 ΣΛΕΕ). Ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι το 

νομοθετικό κείμενο παράγωγου δικαίου, που ρυθμίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες 

κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και την παρουσίαση και τον 
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 Βλ. Δ. Σκιαδά, Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπ.π., σ. 331. 
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έλεγχο των λογαριασμών. Πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας αρμόδιο όργανο για 

τη θέσπισή του ήταν το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής και 

γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η διαδικασία αυτή μεταβλήθηκε υπέρ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθόσον ο δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζεται, 

πλέον, με συναπόφαση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ύστερα 

από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, κατ’ άρθρο 322 ΣΛΕΕ. Η 

διαδικασία αυτή προσιδιάζει προς τη συνήθη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 

294 ΣΛΕΕ78. 

Επίσης, απλοποιήθηκε η διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού (άρθρ. 

314 ΣΛΕΕ). Με τη νέα Συνθήκη η διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού της 

Ένωσης υπέστη τροποποιήσεις, κυρίως με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, συντομεύεται πλέον η διαδικασία ψήφισης του 

προϋπολογισμού, με την εισαγωγή μόνο μιας ανάγνωσης, αντί των δύο ξεχωριστών 

αναγνώσεων του προηγούμενου νομικού καθεστώτος79. Σε περίπτωση διαφωνίας 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιλαμβάνεται η 

Επιτροπή Συνδιαλλαγής (που συγκροτείται από μέλη του Συμβουλίου ή τους 

εκπροσώπους αυτών, καθώς και από ισάριθμους αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου), η οποία συγκαλείται με σκοπό να καταλήξει εντός 21 ημερών σε ένα 

κοινώς συμφωνηθέν κείμενο, υποκείμενο στην έγκριση και των δύο σκελών της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Αν το κείμενο απορριφθεί από το 

Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά το δικαίωμα τελικής έγκρισης του 

προϋπολογισμού. Έτσι, ο ρόλος τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και της 

Επιτροπής Συνδιαλλαγής αναβαθμίζεται σημαντικά. 

Τέλος, στο πλαίσιο ενός συστήματος υιοθέτησης ιδίων πόρων της Ένωσης, 

που βέβαια δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά80, τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος 

αυτού προβλέπεται να λαμβάνονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία για 
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την έκδοση της ειδικής νομοθετικής πράξης που καθορίζει ετησίως «τα βασικά 

στοιχεία και το ανώτατο όριο» των ιδίων πόρων, γίνεται αναφορά στην «ειδική 

νομοθετική διαδικασία» (άρθρ. 289 παρ. 2 ΣΛΕΕ), κατά την οποία αποφασίζει το 

Συμβούλιο ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν, όμως, 

αποφασίζονται «τα μέτρα εφαρμογής» του συστήματος των ιδίων πόρων μέσω 

κανονισμών, σύμφωνα με «ειδική νομοθετική διαδικασία»81, αρμόδιο είναι και πάλι 

το Συμβούλιο, που αποφασίζει όχι πλέον ύστερα από διαβούλευση αλλά ύστερα 

από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρ. 311 ΣΛΕΕ). Με άλλα λόγια, το 

Συμβούλιο διατηρείται ως βασικός παράγοντας ρύθμισης του συστήματος των 

ιδίων πόρων82, καθόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μολονότι αναβαθμίζεται κατά 

κάποιον τρόπο ο ρόλος του83, παραμένει εκτός της διαδικασίας καθορισμού των 

επιμέρους κατηγοριών των ιδίων πόρων. 

 

Συμπερασματικά 

 

H πρόσφατη δημοσιονομική κρίση απέδειξε ότι το ευρωπαϊκό 

«δημοσιονομικό σύνταγμα» της Συνθήκης της Λισαβόνας αποδείχθηκε «πουκάμισο 

αδειανό», ένα «μετέωρο βήμα», καθώς απηχούσε την ανυποψίαστη εποχή της 

ευδαιμονίας. Οι οραματισμοί προσαρμόστηκαν στην πραγματικότητα, αλλά, παρά 

την οδυνηρή «γείωσή» τους, ποτέ δεν έχασαν την πρωτεϊκή τους ικανότητα να 

στοχεύουν στην επίλυση της δημοσιονομικής κρίσης μέσω νέων θεσμικών 

εργαλείων. Εξάλλου, σύμφωνα με τη νιτσεϊκή ρήση, «ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει 

δυνατότερο». Έτσι, μέσα σ’ αυτόν τον διστακτικό «μετεωρισμό» αναδείχθηκε ένα 

παράλληλο δημοσιονομικό σύστημα με την εισαγωγή αφενός των 

                                                 
81
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χρηματοπιστωτικών εργαλείων84, καθώς και μιας σειράς πρωτοβουλιών που 

συναπαρτίζουν ένα «εξάπτυχο» (six-pack)85 και ένα «δίπτυχο» (two-pack)86 πακέτο 

δημοσιονομικών μέτρων και αφετέρου την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

Εντούτοις, οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως η απλοποίηση 

του δημοσιονομικού συστήματος και η εισαγωγή μιας ευρύτερα πολιτικής και 

βαθύτερα δημοκρατικής διαδικασίας, είναι αναμφισβήτητα θετικές, παρά τη 

γενικότερη αδυναμία της ν’ αφουγκραστεί «τη μυστική βοή των πλησιαζόντων 

γεγονότων». Οι συντάκτες της Συνθήκης, όμως, φαίνεται ότι δεν μπόρεσαν να 

υπερβούν ορισμένα όρια: τη στασιμότητα στους ιδίους πόρους και τη θεσμοθέτηση 

της ομοφωνίας εντός του Συμβουλίου για την κατάρτιση του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, γεγονός που επισείει σοβαρούς κινδύνους θεσμικής 

παραλυσίας87. Η δε εισαχθείσα αναβάθμιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου επί των δημοσιονομικών ζητημάτων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 
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σταθερότητα και 

β) Κανονισμός (ΕΕ) 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21
ης

 Μαΐου 

2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων 

δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των 

κρατών-μελών στη ζώνη του ευρώ. 
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επιλογές του «μικρότερου κοινού παρονομαστή», με μακροπρόθεσμες συνέπειες 

την έλλειψη ριζοσπαστικών και μεγαλόπνοων πρωτοβουλιών και την περαιτέρω 

επιβράδυνση της, ούτως ή άλλως, αργόσυρτης διαδικασίας της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης μέσω των συγκρούσεων θεσμικά ισότιμων οργάνων και ενός ατέρμονος 

βυζαντινισμού.- 

 

 

 


