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Προς την Ευρωαϊκή Συνέλευση
Προτάσεις για τη Συνταγµατική Συνθήκη της Ευρωαϊκής Ένωσης

Έχουµε την τιµή να σας αEοστείλουµε τις Eαρακάτω Eροτάσεις
αναδιατύEωσης και συµEλήρωσης διατάξεων του Σχεδίου Συνταγµατικής
Συνθήκης της ΕυρωEαϊκής Ένωσης:

Μέρος Ι
Άρθρο 2. Αξίες της ΄Ενωσης
-

Προσθήκες: «ειρήνη», ως Eρώτη αξία, και «ισότητα, ιδίως ισότητα
ανδρών και γυναικών»

.
Άρθρο 3. Στόχοι της ΄Ενωσης
- Προσθήκες: «κοινωνική και οικονοµική )ρόοδος», «διατήρηση στο
ακέραιο και ανά)τυξη του κοινοτικού κεκτηµένου», «βελτίωση της
)οιότητας ζωής και α)ασχόλησης», «)ροστασία και βελτίωση της
υγείας», «κατα)ολέµηση της βίας και της εµ)ορίας ανθρώ)ων»
«κατα)ολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού».
- Προσθήκη 6ης Eαραγράφου Eου εEαναλαµβάνει τη 2η Eαρ. του ισχύοντος
άρθρου 3 ΣυνθΕΚ: «Σε όλες τις δραστηριότητές της, η ΄Ενωση ε)ιδιώκει
να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να )ροαχθεί η ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών (mainstreaming).»
- Προσθήκη 7ης Eαραγράφου: «Η ΄Ενωση υ)οχρεούται να ενσωµατώνει
την )ροστασία και τη βελτίωση του φυσικού και )ολιτιστικού
)εριβάλλοντος στον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των )ολιτικών
και

δράσεών

της

(mainstreaming),

κατά

τρό)ο

)ου

να

εξασφαλίζονται

οι

καλύτερες

δυνατές

συνθήκες

φυσικής

και

)νευµατικής υγείας και η όσο το δυνατόν )ληρέστερη ανά)τυξη της
)ροσω)ικότητας κάθε ατόµου».

Άρθρο 5: Θεµελιώδη δικαιώµατα
1. Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων αοτελεί συστατικό τµήµα της
Συνταγµατικής

Συνθήκης.

Περιλαµβάνεται

σε

Πρωτόκολλο

)ροσαρτώµενο στη Συνταγµατική Συνθήκη.
2. Η ΄Ενωση µορεί να ροσχωρήσει σε διεθνείς συνθήκες δικαιωµάτων
του ανθρώ)ου, συµ)εριλαµβανοµένης της Ευρω)αϊκής Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Ανθρώ)ου.
3. Η ΄Ενωση σέβεται κι εφαρµόζει τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όως
κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΄Ενωσης, τις
λοι)ές διατάξεις και αρχές του δικαίου της ΄Ενωσης και τις διεθνείς
συνθήκες στις ο)οίες είναι συµβαλλόµενα µέρη η ΄Ενωση ή όλα τα
Κράτη-Μέλη.
Σηµ.: Με όEοιον τρόEο και αν «ενσωµατωθεί»1 ο Χάρτης Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων στη Συνταγµατική Συνθήκη, είναι εEιτακτική ανάγκη να µη
γίνουν δεκτές οι «συντακτικές ροσαρµογές» Eου Eρότεινε η αρµόδια Οµάδα
Εργασίας της Συνέλευσης, γιατί θα δηµιουργήσουν σοβαρή σύγχυση και
κίνδυνο Eεριορισµού των δικαιωµάτων Eου Eεριέχει ο Χάρτης, αλλά και
άλλων δικαιωµάτων Eου αEοτελούν κεκτηµένο της ΄Ενωσης.

Άρθρο 6Α (νέο)
ΑEαγορεύεται κάθε διάκριση, ιδίως λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής

ή

κοινωνικής

Eροέλευσης,

χρώµατος,

γενετικών

χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας Eολιτικών ή άλλων EεEοιθήσεων,
ιδιότητας

µέλους

εθνικής

µειονότητας,

Eεριουσιακής

κατάστασης,

γέννησης, ηλικίας, αναEηρίας, γενετήσιου Eροσανατολισµού ή άλλης

∆ηλαδή, είτε Eεριληφθεί σε κεφάλαιο της Συνταγµατικής Συνθήκης είτε εEισυναφθεί σε
αυτήν ως Πρωτόκολλο.
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κατάστασης. Κάθε EρόσωEο, χωρίς καµία διάκριση, έχει δικαίωµα σε ίσες
ευκαιρίες.
2. Το Συµβούλιο και το Ευρω)αϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν, κατά τη
διαδικασία

του

άρθρου

…

[συνα)όφαση,

µε

)λειοψηφία

του

Συµβουλίου], να θεσ)ίζουν ευρω)αϊκούς νόµους ή νόµους )λαίσια για
την εφαρµογή της 1ης )αραγράφου του )αρόντος άρθρου.

Άρθρο 6Β (νέο)
1. Άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα δικαιώµατα, σε όλους τους τοµείς.
2. Προκειµένου να εξασφαλισθεί ουσιαστική ισότητα των φύλων, είναι
αναγκαία η λήψη θετικών µέτρων, κατά κύριο λόγο για τη βελτίωση της
θέσης των γυναικών, σε όλους τους τοµείς, Eεριλαµβανοµένης της
εξασφάλισης ισόρροEης συµµετοχής ανδρών και γυναικών στη λήψη
αEοφάσεων.
3. Το Συµβούλιο και το ΕυρωEαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν, κατά τη
διαδικασία του άρθρου … [συναEόφαση, µε Eλειοψηφία του Συµβουλίου], να
θεσEίζουν ευρωEαϊκούς νόµους ή νόµους Eλαίσια για την εφαρµογή της 1ης
και της 2ης Eαραγράφου του Eαρόντος άρθρου.

Άρθρο 6Γ (νέο)
1. Η )ροστασία της µητρότητας και της )ατρότητας, φυσικής και
)ροερχόµενης

α)ό

υιοθεσία,

καθώς

και

η

εναρµόνιση

της

οικογενειακής και ε)αγγελµατικής ζωής α)ό άνδρες και γυναίκες
)ρέ)ει να εξασφαλίζονται. Α)αγορεύεται ο)οιαδή)οτε δυσµενής
µεταχείριση, σε ο)οιονδή)οτε τοµέα, )ου έχει άµεση ή έµµεση σχέση
µε

την

εγκυµοσύνη,

τη

µητρότητα,

την

)ατρότητα,

συµ)εριλαµβανοµένης της υιοθεσίας )αιδιού, ή την εναρµόνιση
οικογενειακής και ε)αγγελµατικής ζωής.
2. Το Συµβούλιο και το ΕυρωEαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν, κατά τη
διαδικασία του άρθρου … [συναEόφαση, µε Eλειοψηφία του Συµβουλίου], να
θεσEίζουν ευρωEαϊκούς νόµους ή νόµους Eλαίσια για την εφαρµογή της 1ης
και της 2ης Eαραγράφου του Eαρόντος άρθρου.
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Άρθρο 6∆ (νέο)
1. Κάθε )ρόσω)ο έχει δικαίωµα σε ένα υγιεινό και οικολογικά
ισόρρο)ο

)εριβάλλον,

κατάλληλο

για

την

ανά)τυξη

της

το

δικαίωµα

στην

)ροσω)ικότητάς του.
2.

Το

δικαίωµα

αυτό

)εριλαµβάνει

ιδίως

)εριβαλλοντική )ληροφόρηση και στην )ρόσβαση στη δικαιοσύνη.
3. Το Συµβούλιο και το ΕυρωEαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν, κατά τη
διαδικασία του άρθρου … [συναEόφαση, µε Eλειοψηφία του Συµβουλίου], να
θεσEίζουν ευρωEαϊκούς νόµους ή νόµους Eλαίσια για την εφαρµογή της 1ης
και της 2ης Eαραγράφου του Eαρόντος άρθρου.

Άρθρο 12. Συντρέχουσες αρµοδιότητες της Ένωσης
Προσθήκες:
- η ισότητα ανδρών και γυναικών
- η )ροστασία της µητρότητας και της )ατρότητας και ο συνδυασµός
της οικογενειακής και ε)αγγελµατικής ζωής
- η κατα)ολέµηση των διακρίσεων
- η α)ασχόληση

Μέρος ΙΙ
Άρθρο ου θα αντιστοιχεί στο άρθρο 152, αρ. 4, στοιχ. (γ) ΣυνθΕΚ
(δηµόσια υγεία):
ΑEάλειψη της φράσης «[…], εκτός οιασδή)οτε εναρµόνισης των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.»
Tο

Πρωτόκολλο

για

την

εφαρµογή

των

αρχών

της

εικουρικότητας και της αναλογικότητας EρέEει να αEαιτεί τον
σεβασµό του κοινοτικού κεκτηµένου κατά την εφαρµογή των αρχών
αυτών, όEως τον αEαιτεί το συνηµµένο στη Συνθήκη του Άµστερνταµ
αντίστοιχο ισχύον Πρωτόκολλο, και να εEαναλαµβάνει τα κριτήρια
εφαρµογής των αρχών αυτών Eου θέτει το ισχύον Πρωτόκολλο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μέρος Ι
Α. Οι «αξίες» της Ευρωαϊκής Ένωσης (άρθρο 2)
α) Θεωρούµε αEαραίτητο να Eροστεθεί στις βασικές αξίες της ΕΕ, και
µάλιστα ως

Eρώτη αξία, «η

ειρήνη»,

αφού αEοτελεί EροϋEόθεση

EραγµατοEοίησης όλων των αξιών και θεµελιωδών δικαιωµάτων. ΄Αλλωστε,
η ίδρυση τόσο των ΕυρωEαϊκών Κοινοτήτων όσο και του ΟΗΕ είχαν ως
κύρια εµEνευστική αξία την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης στον
κόσµο.
Οι σηµερινοί κίνδυνοι κατάργησης της ειρήνης και µάλιστα µε σειρά
Eολέµων, Eου ήδη άρχισαν, µε καταστροφικότατες συνέEειες σε ανθρώEους
και υλικά και Eολιτιστικά αγαθά, το αEαιτούν.
Σηµειωτέον ότι τα Κράτη διακήρυξαν τη δέσµευσή τους για τη
διατήρηση της ειρήνης τόσο στον Καταστατικό Χάρτη των ΗΕ, όEου
αναγνωρίζεται ως θεµελιώδης σκοEός του Οργανισµού, όσο και στην
Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου.
O στενός σύνδεσµος και η αλληλεξάρτηση ανθρωEίνων δικαιωµάτων
και ειρήνης αναγνωρίζεται στα Eροοίµια των διεθνών συνθηκών Eροστασίας
ανθρωEίνων δικαιωµάτων Eου έχουν εEικυρώσει όλα τα Κράτη-Μέλη της
ΕΕ, και ιδίως του Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα
(ΣΑΠ∆), του Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
∆ικαιώµατα (ΣΟΚΠ∆), της Σύµβασης για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων
κατά των Γυναικών (CEDAW).
ΠρέEει να τονισθεί ότι, σε ευρωEαϊκό εEίEεδο, τα µέλη του
Συµβουλίου της ΕυρώEης αναγνωρίζουν στο Προοίµιο της ΕΣ∆Α την ειρήνη
ως αξία στενά συνδεδεµένη µε τον σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώEου.
Η δέσµευση αEέναντι στην ειρήνη εEιβεβαιώνεται στην ∆ιακήρυξη
της Χιλιετίας των ΗΕ, καθώς και στο Eιο Eρόσφατο ψήφισµα 61/2003 της
ΕEιτροEής ΑνθρωEίνων ∆ικαιωµάτων των ΗΕ (59η Σύνοδος της 24.04.2003),
όEου αναγνωρίζεται ως βασική EροϋEόθεση για τον αEοτελεσµατικό σεβασµό
όλων των ανθρωEίνων δικαιωµάτων. Εξ άλλου, η Γενική Συνέλευση των ΗΕ
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µε το ψήφισµά της 39/11 (12.11.1984) είχε ήδη διακηρύξει το δικαίωµα
των λαών στην ειρήνη.
β) Θεωρούµε εEίσης αEαραίτητο να Eροστεθεί στις βασικές αξίες της
ΕΕ «η ισότητα, ιδίως η ισότητα ανδρών και γυναικών», όEως Eρότεινε η
οµάδα

εργασίας

«Κοινωνική

ΕυρώEη»

της

Συνέλευσης.

Ενώ

δεν

αµφισβητείται ότι Eρόκειται για βασική αξία και θεµελιώδες στοιχείο της
Eολιτισµικής ταυτότητας της ΕυρώEης, υEάρχουν Eροτάσεις να αναγραφεί
µόνον η «ισότητα», χωρίς ρητή αναφορά της ισότητας των φύλων. Aυτό όµως
δεν αρκεί. Ειδικότερα:
i) ΥEοστηρίζεται ότι αρκεί η αναγραφή της «ισότητας», διότι
Eεριλαµβάνει

και

την

ισότητα

των

φύλων.

Eίναι

όµως

ιστορικά

αEοδεδειγµένο ότι η «ισότητα» αEό µόνη της δεν αρκεί για την εξάλειψη
των ανισοτήτων λόγω φύλου - ιδίως εις βάρος των γυναικών - και την
κατοχύρωση της ισότητας των φύλων. Γι’ αυτό και η ισότητα των φύλων, και
µάλιστα η ουσιαστική ισότητα, κατοχυρώνεται ρητά και διαρκώς ενισχύεται,
µε διεθνείς συνθήκες, µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά και σε διαρκώς
αυξανόµενο αριθµό εθνικών συνταγµάτων.2 Οι διεθνείς και ευρωEαϊκές
εξελίξεις, αλλά και το γεγονός ότι η CEDAW είναι η δεύτερη ευρύτερα
εEικυρωµένη συνθήκη των ΗΕ, δείχνουν ότι η ισότητα των φύλων, αυτή
καθαυτήν, είναι θεµελιώδης Eαγκόσµια αξία.
ii) ΥEοστηρίζεται εEίσης ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι σαφής
νοµική έννοια. Είναι όµως γνωστό ότι Eρόκειται για µια αEό τις σαφέστερες
και ακριβέστερα οριοθετηµένες έννοιες του κοινοτικού δικαίου, και Eάντως
σαφέστερη αEό άλλες αξίες Eου αναγράφει το άρθρο 2, όEως το κράτος
δικαίου. Η ισότητα των φύλων έχει γίνει αντικείµενο εEεξεργασίας αEό το
∆ικαστήριο των ΕυρωEαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), µε 200 EερίEου αEοφάσεις,
ενώ, εξάλλου, ορίζεται κατά τρόEο σαφή στη CEDAW όσον αφορά όλους τους
τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής και Eολιτικής ζωής.

Βλ. Συντάγµατα Αυστρίας (άρθρα 7 Eαρ. και 2), Βελγίου (άρθρο 10 Eαρ. 10bis), Γαλλίας
(Προοίµιο µε συνταγµατική ισχύ, άρθρα 3 Eαρ. 5, 4 Eαρ. 3), Γερµανίας (άρθρο 3 Eαρ. 2 και
3), Ελλάδας (άρθρα 4 Eαρ. 2, 22 Eαρ. 1, εδ. (β), 116 Eαρ. 2); Ιταλίας (άρθρα 3 Eαρ. 1, 37 Eαρ.
1, 51), Λουξεµβούργου (σχέδιο), Πορτογαλίας (άρθρο 9 (η)), Σουηδίας (άρθρο 2 Eαρ. 16),
Φινλανδίας (άρθρο 6 Eαρ. 4).
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iii) ΥEοστηρίζεται, τέλος, ότι αρκεί να αναφέρεται η ισότητα των
φύλων ως στόχος της ΕΕ, και δεν είναι ανάγκη να Eεριλαµβάνεται στις
αξίες. Είναι βέβαια αEαραίτητο η ισότητα των φύλων να αEοτελεί στόχο, και
µάλιστα οριζόντιο, της Ε.Ε., όEως είναι σήµερα βάσει του άρθρου 3 Eαρ. 2
ΣυνθΕΚ. Αυτό όµως δεν αρκεί. Σύµφωνα µε το «εEεξηγηµατικό σηµείωµα»
Eου

συνοδεύει

το

κείµενο

των

Eρώτων

16

άρθρων

του

Σχεδίου

Συνταγµατικής Συνθήκης, «ενώ στο άρθρο 2 κατοχυρώνονται οι βασικές
αξίες χάρις στις οEοίες οι ευρωEαϊκοί λαοί αισθάνονται ότι ανήκουν στην
αυτή ‘ένωση’, το άρθρο 3 εξαγγέλλει τους βασικούς στόχους Eου
δικαιολογούν τη δηµιουργία της ΄Ενωσης για την άσκηση ορισµένων
εξουσιών αEό κοινού στο ευρωEαϊκό εEίEεδο». ΄Ετσι, η νοµική αξία και η
λειτουργία των «αξιών» και των «στόχων» είναι διαφορετικές, και είναι
Eροφανές, ότι η ισότητα των φύλων ανήκει και στα δύο αυτά άρθρα.

Β. Οι «στόχοι» της ΄Ενωσης (άρθρο 3)
α) Θεωρούµε αEαραίτητο να συµEληρωθούν οι γενικοί «στόχοι» της
ΕΕ µε την Eροσθήκη κοινωνικών στόχων Eου θεσEίζουν οι ισχύουσες
διατάξεις

της

ΣυνθΕΕ και

της

ΣυνθΕΚ,

ώστε

να

αEοφευχθεί

η

οEισθοδρόµηση και η συρρίκνωση του κοινωνικού κεκτηµένου της ΕΕ.
Τέτοιοι στόχοι, Eου αγνοεί το άρθρο 3, είναι ιδίως «η κοινωνική και
οικονοµική )ρόοδος» (1ος γενικός στόχος της Ε.Ε. αφότου ιδρύθηκε -άρθρο
2 ΣυνθΕΕ), «η διατήρηση στο ακέραιο και η ανά)τυξη του κοινοτικού
κεκτηµένου» (οριζόντιος γενικός στόχος της ΄Ενωσης –άρθρο 2 ΣυνθΕΕ), «η
βελτίωση της )οιότητας ζωής και α)ασχόλησης» και το «υψηλό
ε)ί)εδο

)ροστασίας

και

βελτίωσης

της

)οιότητας

ζωής

και

α)ασχόλησης» (ισχύοντες γενικοί στόχοι –άρθρο 2 ΣυνθΕΚ, στρατηγική
Λισαβόνας).
β) Γενικοί στόχοι EρέEει να είναι και «η κατα)ολέµηση της βίας
και της εµ)ορίας ανθρώ)ων», Πρόκειται για γνωστά και διαρκώς
οξυνόµενα Eροβλήµατα, Eου αEασχολούν Eολύ σοβαρά την ΄Ενωση και Eου
για την αEοτελεσµατική αντιµετώEισή τους είναι εEείγον να ληφθούν
νοµοθετικά µέτρα σε ευρωEαϊκό εEίEεδο. Τέλος, αναγκαίο είναι να
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Eεριληφθεί και η «κατα)ολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού».
Είναι τουλάχιστον Eαράδοξο το Σχέδιο, σε αντίθεση µε την ισχύουσα
ΣυνθΕΚ, να µην Eεριέχει Eουθενά τους όρους «ξενοφοβία» και «ρατσισµός».
γ) Θεωρούµε εEίσης αEαραίτητο να εEαναληφθεί, ως θεµελιώδες
κεκτηµένο, η διάταξη του άρθρου 3 Eαρ. 2 ΣυνθΕΚ, Eου ανακηρύσσει την
ισότητα των φύλων, και µάλιστα την ουσιαστική ισότητα, ως οριζόντιο
στόχο της ΄Ενωσης και εEιβάλλει στην ΄Ενωση τη θετική υ)οχρέωση να
εξαλείψει τις ανισότητες (δηλαδή όχι µόνον τις τυEικές διακρίσεις, αλλά
και τις διακρίσεις στην Eράξη) και να Eροωθεί την ουσιαστική ισότητα των
φύλων σε όλους τους τοµείς (mainstreaming).

Γ. ∆ιατάξεις σχετικές µε το εριβάλλον
α) Θεωρούµε αEαραίτητη την Eροσθήκη 7ης Eαραγράφου στο άρθρο 3,
Eου να καθιστά οριζόντιο στόχο της ΕΕ την Eροστασία και βελτίωση του
Eεριβάλλοντος (mainstreaming) και να κατοχυρώνει και συνταγµατικά την
αρχή της ενσωµάτωσης της Eεριβαλλοντικής Eροστασίας σε όλες τις
Eολιτικές και δράσεις της ΕΕ. Η αρχή της ενσωµάτωσης αEοτελεί µία αEό
τις Eιο σηµαντικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και ήδη Eεριλαµβάνεται
στο άρθρο 6 ΣυνθΕΚ. Η αρχή αυτή έχει την έννοια ότι EρέEει να
λαµβάνεται υEόψη η Eεριβαλλοντική Eροστασία ακόµη και στο Eλαίσιο της
εµEορικής και της Eεριφερειακής Eολιτικής, και όλων των άλλων Eολιτικών
και δράσεων, όEως εκείνης των µεταφορών, της ανάEτυξης, της γεωργίας
κλE.
Η Eροτεινόµενη διάταξη συνδυάζει την Eροστασία του Eεριβάλλοντος
µε

την

Eροστασία

της

υγείας

και

τη

γενικότερη

ανάEτυξη

της

EροσωEικότητας, Eεριλαµβάνοντας έτσι στην έννοια της Eεριβαλλοντικής
Eροστασίας τόσο την οικολογική όσο και την ανθρωEοκεντρική διάσταση.
Είναι

δε

αναγκαία

και

για

την

αEοτελεσµατική

εκEλήρωση

των

υEοχρεώσεων Eου ανέλαβε η ΄Ενωση µε την Eροσχώρηση στη διεθνή
σύµβαση του Aarhus.
β) Θεωρούµε εEίσης αEαραίτητο να κατοχυρωθεί ρητά το θεµελιώδες
δικαίωµα σ’ ένα υγιεινό και οικολογικά ισόρροEο Eεριβάλλον, Eου αEοτελεί
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σηµαντικό Eαράγοντα για την διαµόρφωση και την ανάEτυξη της
EροσωEικότητας του ατόµου και τη διασφάλιση ικανοEοιητικού εEιEέδου
Eοιότητας ζωής. Η σηµασία του δικαιώµατος αυτού έχει αναγνωριστεί µε
Eληθώρα διεθνών και Eεριφερειακών κειµένων. Προ Eαντός όµως η Eράξη,
ιδίως τα τελευταία χρόνια, αEέδειξε κατά τρόEο Eλέον σαφή τις ολέθριες
συνέEειες των βαρειών Eροσβολών του Eεριβάλλοντος στους φυσικούς όρους
διαβίωσης µε εEιEτώσεις Eροφανείς στις διεθνείς κλιµατολογικές συνθήκες,
στην υγεία των ανθρώEων και στις κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης.
Στη ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας τα Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ αναγνώρισαν
τη σηµασία της Eροστασίας του Eεριβάλλοντος.
Στο

Eλαίσιο

του

Συµβουλίου

της

ΕυρώEης,

το

Eεριβάλλον

αναγνωρίζεται ως αξία Eου EρέEει να Eροστατευθεί. Προς αυτή την
κατεύθυνση έχουν συναφθεί οι συµβάσεις αφ’ ενός του Λουγκάνο του 1993
Eερί αστικής ευθύνης για δραστηριότητες εEικίνδυνες για το Eεριβάλλον
και αφ’ ετέρου η Σύµβαση του Στρασβούργου του 1998 για την Eροστασία
του Eεριβάλλοντος µε τη βοήθεια του Eοινικού δικαίου, η οEοία δεν έχει
ακόµη τεθεί σε ισχύ.
Κατά τη ΣυνθΕΚ η εEίτευξη υψηλού εEιEέδου Eροστασίας και
βελτίωσης της Eοιότητας του Eεριβάλλοντος αEοτελεί αEοστολή της
Κοινότητας (άρθρο 2 ΣυνθΕΚ) ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΣυνθΕΚ οι
αEαιτήσεις της Eεριβαλλοντικής Eροστασίας EρέEει να ενταχθούν στον
καθορισµό και την εφαρµογή όλων των κοινοτικών Eολιτικών και δράσεων
(αρχή ενσωµάτωσης). Τα άρθρα 174 εE. αναφέρονται αναλυτικά στην
Eολιτική της κοινότητας στον τοµέα του Eεριβάλλοντος.
Σε εθνικό εEίEεδο, τα Eερισσότερα Κράτη-Μέλη της ΕΕ έχουν
συµEεριλάβει στα Συντάγµατά τους διατάξεις Eου κατοχυρώνουν το
δικαίωµα στο Eεριβάλλον και την Eροστασία του. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα
άρθρα 66 του Πορτογαλικού Συντάγµατος, 45 του ΙσEανικού, 24 του
Ελληνικού, 21 του Ολλανδικού, 23 του Βελγικού, 2 και 73-80 του
Ελβετικού, 20Α του Γερµανικού, 14Α του Φιλανδικού, 110Β του
Νορβηγικού. Ακόµη και όταν αυτό δεν EροβλέEεται ρητά σε εEίEεδο
Συντάγµατος, κατοχυρώνεται µε νοµοθετικές διατάξεις όEως E.χ. στο άρθρο
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L-110-2

του

Γαλλικού

Περιβαλλοντικού

Κώδικα.

Όλες

αυτές

οι

συνταγµατικές διατάξεις αναγνωρίζουν δικαίωµα των ατόµων να ζουν σε ένα
υγιεινό και οικολογικά ισόρροEο Eεριβάλλον.
Ο

εµEλουτισµός

της

Eεριβαλλοντικής

Eροστασίας

µε

ένα

συνταγµατικό θεµελιώδες δικαίωµα, σε εEίEεδο ΄Ενωσης, εEιτρέEει στα
άτοµα να Eροσφεύγουν στη δικαιοσύνη σε EερίEτωση Eου κινδυνεύουν να
υEοστούν

Eεριβαλλοντικές

βλάβες

ή

Eου

γενικότερα

κινδυνεύουν

Eεριβαλλοντικά αγαθά. Για την άσκηση αυτού του δικαιώµατος αEαραίτητη
βεβαίως είναι η ελεύθερη Eρόσβαση στις Eληροφορίες Eου αφορούν το
Eεριβάλλον, δικαίωµα Eου κατοχυρώνεται και µε την κοινοτική οδηγία
2003/4/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 2003.
Εξάλλου τόσο το δικαίωµα στην Eεριβαλλοντική Eληροφόρηση όσο
και αυτό στην Eρόσβαση στη δικαιοσύνη συνάδουν µε τις θεµελιώδεις αρχές
της Eρόληψης και της Eροφύλαξης οι οEοίες θεσEίζονται στο άρθρο 174 της
ΕυρωEαϊκής Συνθήκης. Τέλος υEογραµµίζεται ότι τα δικαιώµατα αυτά
ρυθµίζονται λεEτοµερώς στην διεθνή συνθήκη του Aarhus στην οEοία έχει
Eροσχωρήσει η ΕυρωEαϊκή Ένωση.
Σηµειώνουµε

ότι

οι

Eροτεινόµενες

διατάξεις

εγγυώνται

την

Eροστασία του Eεριβάλλοντος και µάλιστα ως αυτοτελούς ανθρωEίνου
δικαιώµατος.
Η Eροστασία του Eεριβάλλοντος ως µέσου για διαρκή (αειφόρο)
ανάEτυξη δεν θεωρούµε ότι είναι ικανοEοιητική, διότι συχνά στην
ανάEτυξη -ως µη όφειλε και Eαρά τις αντίθετες τάσεις - αEοδίδεται έννοια,
αν όχι αEοκλειστικά τουλάχιστον κυρίως, οικονοµική, µε αEοτέλεσµα το
Eεριβάλλον να µένει αEροστάτευτο όταν η Eροσβολή του εξυEηρετεί το
οικονοµικό κέρδος. Η Eραγµατικότητα είναι µάλιστα ότι όλες, σχεδόν, οι
αντιδράσεις κατά της αEοτελεσµατικής Eροστασίας του έχουν κίνητρα
κερδοσκοEικά, υEοκρυEτόµενα υEό τον «ευEρεEή» µανδύα της ανάEτυξης.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η ανάEτυξη στην Eράξη ακολουθεί Eορεία
διεύρυνσης και εµβάθυνσης του χάσµατος µεταξύ Eλουσίων και φτωχών
ατόµων και λαών. Το «Eεριβάλλον» EρέEει να Eαύσει να χρησιµοEοιείται ως
εξυEηρετικός της Eορείας αυτής Eαράγοντας.
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Τα EαραEάνω θεωρούµε ότι εEαρκώς αιτιολογούν την Eρότασή µας το
δικαίωµα στο Eεριβάλλον να Eροστατεύεται ως αυτοτελές ανθρώEινο
δικαίωµα, Eου να γίνεται σεβαστό σε όλες τις Eολιτικές και δράσεις της ΕΕ.
γ)

Για

την

αEοτελεσµατική

κατοχύρωση

του

Eροτεινόµενου

θεµελιώδους δικαιώµατος, Eροτείνουµε και σαφή νοµική βάση για τη λήψη
νοµοθετικών µέτρων αEό την Ένωση (σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του
Σχεδίου, οι «ευρωEαϊκοί νόµοι» θα αντιστοιχούν στους σηµερινούς
κανονισµούς, ενώ οι «ευρωEαϊκοί νόµοι-Eλαίσια» θα αντιστοιχούν στις
οδηγίες).
Οι

Eροτεινόµενες

διατάξεις

είναι

αναγκαίες

και

για

την

αEοτελεσµατική εκEλήρωση εκ µέρους της ΄Ενωσης των υEοχρεώσεων Eου
έχει αναλάβει µε την Eροσχώρηση στη διεθνή σύµβαση του Aarhus. Είναι
Eάντως Eροφανές, ότι τα σχετικά µε το Eεριβάλλον Eοικίλλα και Eολύ
σοβαρά Eροβλήµατα µόνο µε ευρωEαϊκούς νοµικούς κανόνες µEορούν να
αντιµετωEισθούν.

∆. Θεµελιώδη δικαιώµατα (άρθρο 5)
α) Θεωρούµε σκόEιµο ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων να
αEοκτήσει συνταγµατική ισχύ. Αυτό θα εEιτευχθεί είτε µε την ένταξή του
σε κεφάλαιο της Συνταγµατικής Συνθήκης, είτε µε την µεταφορά του
κειµένου του σε Eρωτόκολλο εEισυναEτόµενο σε αυτήν. Το άρθρο 5 του
Σχεδίου Eροτείνει εναλλακτικά τις δύο αυτές λύσεις, ορίζοντας ότι και στις
δύο EεριEτώσεις ο Χάρτης θα αEοκτήσει την ίδια ισχύ. Αυτό είναι σύµφωνο
και µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ σχετικά µε την ισχύ των Eρωτοκόλλων.3
ΥEοστηρίζεται αEό Eολλούς ειδήµονες ότι, αν υιοθετηθεί η δεύτερη λύση,
ενώ δεν θα µειωθεί η αξία του Χάρτη, υEάρχει ελEίδα, αφενός, να
αEοφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου σχετικά µε ορισµένα δικαιώµατα Eου
στον Χάρτη είναι Eεριορισµένα σε σύγκριση µε το κοινοτικό κεκτηµένο, και
αφετέρου, να αEοτραEούν οι «συντακτικές Eροσαρµογές» Eου Eρότεινε

Βλ. D. Simon, Le système juridique communautaire, 3e édition, PUF, Νο. 243, όEου και
σχετική νοµολογία του ∆ΕΚ.

3
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οµάδα εργασίας της Συνέλευσης, οι οEοίες θα δηµιουργήσουν σύγχυση και
κίνδυνο Eεραιτέρω Eεριορισµού του Eεδίου εφαρµογής του Χάρτη.4
Εκείνο Eάντως Eου έχει µεγάλη σηµασία είναι, µε όEοιον τρόEο και
αν ενσωµατωθεί ο Χάρτης, να µη γίνουν δεκτές οι «συντακτικές
ροσαρµογές» Eου Eρότεινε η αρµόδια οµάδα εργασίας της Συνέλευσης,
γιατί Eεριορίζουν το Eεδίο εφαρµογής του Χάρτη και δηµιουργούν σύγχυση
και

ανασφάλεια

δικαίου

Eου

υEάρχει

κίνδυνος

να

οδηγήσει

σε

οEισθοδροµήσεις στην Eροστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
β) Θεωρούµε εEίσης σκόEιµο να αEοκτήσει η Ε.Ε. δυνατότητα
Eροσχώρησης σε οEοιασδήEοτε διεθνή συνθήκη δικαιωµάτων του ανθρώEου,
και όχι µόνον στην ΕΣ∆Α.
γ) Είναι αναγκαίο να αναφέρονται στην 3η Eαρ. του άρθρου 5 όλες οι
Eηγές ανθρωEίνων δικαιωµάτων του δικαίου της ΄Ενωσης, ώστε να
διατηρηθεί ολόκληρο το κεκτηµένο.

Ε. Ααγόρευση κάθε διάκρισης - ειταγή για ίσες ευκαιρίες χωρίς
διάκριση (νέο άρθρο 6Α)
α) Θεωρούµε αEαραίτητο να Eεριληφθεί στη Συνταγµατική Συνθήκη,
κατά το EρότυEο των διεθνών συνθηκών δικαιωµάτων του ανθρώEου Eου
έχουν εEικυρώσει όλα τα Κράτη-Μέλη, άρθρο άµεσης εφαρµογής Eου να
αEαγορεύει κάθε διάκριση. Η αEαγόρευση όµως αυτή δεν αρκεί για την
αEοτελεσµατική εξάλειψη των διακρίσεων. Γι’ αυτό EρέEει να εEιτάσσεται
και η Eαροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους ανθρώEους, χωρίς καµία
διάκριση.
β) Η Συνταγµατική Συνθήκη EρέEει να Eεριλαµβάνει και νοµική
βάση για τη θέσEιση νοµοθεσίας της ΄Ενωσης για την εφαρµογή των
Eροαναφερόµενων διατάξεων (τελευταία Eαρ. του άρθρου, βλ. και Eιο Eάνω
Γ΄ (γ)).
4 Βλ. τα ΣυµEεράσµατα του Συνεδρίου Jean Monnet, Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2003, και την
αιτιολογία
τους:
http://www.europa.eu.int/comm/education/ajm/equality/index.html,
καθώς και τα ΣυµEεράσµατα του ΕυρωEαϊκού Συνεδρίου των Αθηνών, 2 ΑEριλίου 2003, µε
θέµα «Τα κοινωνικά δικαιώµατα, µοχλός για την ισότητα. Προτάσεις για το ΕυρωEαϊκό
Σύνταγµα», Eεριοδικό του Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας «Αγώνας της
Γυναίκας», τεύχος 74, Ιούνιος 2003.
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ΣΤ. ∆ιατάξεις για την ισότητα των φύλων, την ροστασία της
µητρότητας και ατρότητας και την εναρµόνιση οικογενειακής
και εαγγελµατικής ζωής (νέα άρθρα 6Β και 6Γ)
α) Θεωρούµε αEαραίτητο η Συνταγµατική Συνθήκη, κατά το EρότυEο
των διεθνών συνθηκών δικαιωµάτων του ανθρώEου και των Eερισσότερων
συνταγµάτων των Κρατών-Μελών, να κατοχυρώνει ρητά ίσα δικαιώµατα
ανδρών και γυναικών, σε όλους τους τοµείς, και να αναφέρει την
αναγκαιότητα λήψης θετικών µέτρων για την εξασφάλιση της ουσιαστικής
ισότητας, ιδίως υEέρ των γυναικών, Eου αEοτελούν και τα κύρια θύµατα
διακρίσεων και ανισοτήτων στην Eράξη. Την αναγκαιότητα τέτοιων µέτρων,
και το ότι αυτά δεν αEοτελούν διακρίσεις ή αEοκλίσεις αEό την αρχή της
ισότητας των φύλων, αλλά τουναντίον µέσα για την Eροώθηση της
ουσιαστικής ισότητας, αναγνωρίζει και το ∆ΕΚ, βάσει του ισχύοντος
κοινοτικού δικαίου,5 καθώς και η CEDAW και άλλες διεθνείς συνθήκες. Το
Eροτεινόµενο άρθρο αEοτελεί εφαρµογή του άρθρου 3 Eαρ. 2 ΣυνθΕΚ και
είναι εµEνευσµένο αEό το άρθρο 141 Eαρ. 4 ΣυνθΕΚ και τη συνηµµένη στη
Συνθήκη του Άµστερνταµ ∆ήλωση 28. Αντιστοιχεί σε διατάξεις διεθνών
συνθηκών εEικυρωµένων αEό όλα τα Κράτη-Μέλη6 και Eολλών εθνικών
Συνταγµάτων.7
β) ΑEαραίτητο εEίσης είναι να Eεριληφθεί άρθρο Eου να κατοχυρώνει
την Eροστασία της µητρότητας, της Eατρότητας και την εναρµόνιση
οικογενειακής και εEαγγελµατικής ζωής, Eου αEοτελούν συνακόλουθα της
ισότητας των φύλων και αναγκαίες EροϋEοθέσεις της ουσιαστικής ισότητας,
έχουν δε κεφαλαιώδη σηµασία για το µέλλον, γι΄ αυτήν την εEιβίωση της
ΕυρώEης και την Eοιότητα ζωής του Eληθυσµού της, συµEεριλαµβανοµένων
και των Eαιδιών.
γ) Η Συνταγµατική Συνθήκη EρέEει να Eεριλαµβάνει και νοµική
βάση για να µEορεί να θεσEίζεται νοµοθεσία της ΄Ενωσης για την εφαρµογή
5 Βλ. ιδίως ∆EK C-158/97, Badeck, Συλλ. 2000, Ι-1875, και C-409/95, Marschall, Συλλ.
1997, Ι-6363.
6 Άρθρο 3 Συµφώνου για τα ατοµικά και Eολιτικά δικαιώµατα, άρθρο 3 Συµφώνου για τα
οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα, άρθρο 4 Eαρ. 1 Σύµβασης για την
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW).
7 Βλ. υEοσηµ. 2.
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των Eροαναφερόµενων διατάξεων (τελευταία Eαράγρ. των δύο άρθρων, βλ.
και Eιο Eάνω Γ΄. γ).

Ζ. Συντρέχουσες αρµοδιότητες της ΄Ενωσης (άρθρο 12)
α) Για να µEορεί να νοµοθετεί η ΄Ενωση σε ό,τι αφορά την ισότητα
των φύλων, την )ροστασία της µητρότητας και της )ατρότητας και την
εναρµόνιση της οικογενειακής και της ε)αγγελµατικής ζωής καθώς και
την κατα)ολέµηση των διακρίσεων (Eροτεινόµενα άρθρα 6Α-6Β), EρέEει
τα ζητήµατα αυτά να ανήκουν στη συντρέχουσα αρµοδιότητά της.
β) Το Σχέδιο κατατάσσει την α)ασχόληση, µε τρόEο γενικό και
αEόλυτο, στους τοµείς των «υοστηρικτικών δράσεων» της ΄Ενωσης (άρθρο
15), όEου θα αEοκλείεται η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών. ΄Ετσι, θα
τεθεί τέρµα στη θέσEιση νοµοθεσίας της ΄Ενωσης Eου αEοτελεί Eηγή
δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Η δε υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία θα
Eαγώσει. ∆εν θα εEιδέχεται Eλέον βελτίωση, όEως γίνεται σήµερα, µε βάση
την εµEειρία αEό την εφαρµογή της και τη νοµολογία του ∆ΕΚ και θα
ανοίξει ο δρόµος για την αEορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Η
αEασχόληση EρέEει να Eεριληφθεί στους τοµείς της «συντρέχουσας
αρµοδιότητας», στους οEοίους η ΄Ενωση θα εξακολουθήσει να νοµοθετεί.
Μόνο µε ευρωEαϊκούς νοµικούς κανόνες µEορούν να αντιµετωEισθούν
αEοτελεσµατικά τα EολλαEλά Eροβλήµατα της αEασχόλησης. Αυτό δεν
αEοκλείει, βέβαια. τη λήψη και άλλων, µη νοµοθετικών µέτρων, όEως τη
θέσEιση κατευθυντηρίων γραµµών Eολιτικής της αEασχόλησης.

Μέρος ΙΙ
∆ιατάξεις σχετικές µε τη δηµόσια υγεία στις χώρες-µέλη της ΕΕ
Ενόψει των διαρκώς αυξανοµένων Eροβληµάτων υγείας, των οEοίων η
αντιµετώEιση, για να είναι αEοτελεσµατική, EρέEει να γίνεται σε
ευρωEαϊκό εEίEεδο, είναι αναγκαίο να αEαλειφθεί ο αEοκλεισµός της
εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών
µελών στο άρθρο Eου θα αντιστοιχεί στο ισχύον άρθρο 152 Eαρ. 4, στοιχ. (γ)
ΣυνθΕΚ.
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∆ε θεωρούµε σκόEιµο να αEοκλεισθεί και για το µέλλον η εναρµόνιση
των εθνικών νοµοθεσιών για το κεφαλαιώδους σηµασίας αυτό θέµα, και
έχουµε την EεEοίθηση ότι ενόψει των σοβαρών κινδύνων Eου EρέEει να
αντιµετωEισθούν, οι δυσχέρειες Eου τυχόν εµφανίζονται σήµερα θα
υEερνικηθούν.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΑΡΧΩΝ

ΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Το

ισχύον

Πρωτόκολλο

για

την

εφαρµογή

των

αρχών

της

εEικουρικότητας και της αναλογικότητας, Eου είναι συνηµµένο στη
Συνθήκη του Άµστερνταµ, αEαιτεί κατά την εφαρµογή των αρχών αυτών να
µη θίγεται το κοινοτικό κεκτηµένο και θέτει κριτήρια για την εφαρµογή
τους. Το Πρωτόκολλο Eου Eεριλαµβάνεται στο Σχέδιο, καθορίζει µόνο τις
διαδικασίες για την εφαρµογή των αρχών αυτών και δεν αναφέρεται
καθόλου στο κοινοτικό κεκτηµένο, ούτε Eεριλαµβάνει κριτήρια για την
εφαρµογή

των

δύο

οEισθοδρόµησης

και

αρχών.

Αυτό

αEορύθµισης

συνεEάγεται

σοβαρούς

σε

τοµείς.

Eολλούς

κινδύνους
Γιαυτό,

το

Πρωτόκολλο θα EρέEει να εEαναλαµβάνει τα κριτήρια του ισχύοντος
Πρωτοκόλλου και να κατοχυρώνει το κοινοτικό κεκτηµένο.

Καθ. Αλίκη ΓιωτοEούλου-ΜαραγκοEούλου, Πρόεδρος της ΕΕ∆Α
Σοφία Κουκούλη-ΣEηλιωτοEούλου, Μέλος της ΕΕ∆Α

Αθήνα, 23 Μαΐου 2003
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