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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή 

Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην 

πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει τον στόχο προτεραιότητας της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου για αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο και επιβεβαιώνει την ανάγκη για μια σαφή, 

απλή, αποτελεσματική και ισορροπημένη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία θα εξασφαλίζει 

υψηλό επίπεδο κοινωνικής, περιβαλλοντικής και επαγγελματικής προστασίας που θα 

είναι εύκολο να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί· 

2. σημειώνει ότι οι βελτιωμένες νομοθετικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ, με έγκαιρη και 

βαθύτερη διοργανική συνεργασία, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια πιο συνεκτική και 

εναρμονισμένη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· 

3. θεωρεί ότι η βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον 

αφορά την διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) και τη 

συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA), καθώς και της νομοθετικής 

διαδικασίας, και ο ενισχυμένος έλεγχος της υφιστάμενης νομοθεσίας πρέπει να είναι οι 

κατευθυντήριες αρχές για την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου· 

4. τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία αποχώρησης σύμφωνα με το 

άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγονται σε διοργανική βάση· 

υπενθυμίζει ότι το άρθρο 50 απλώς διευκρινίζει για τη συμμετοχή των μελών του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι δεν εμποδίζεται η 

συμμετοχή στις συζητήσεις και ψηφοφορίες στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου και 

επιτροπών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν το αποχωρούν 

κράτος μέλος· θεωρεί αναγκαίο να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις 

διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση τόσο σε επίπεδο Κοινοβουλίου όσο και σε 

διοργανικό επίπεδο· 

5. τονίζει τη σημασία να αναπτυχθεί και να προωθηθεί περαιτέρω ο ρόλος του 

Κοινοβουλίου ως συν-νομοθέτη και να εξασφαλισθεί ισότητα σε σχέση με το Συμβούλιο, 

καθώς και να ενισχυθεί ο ρόλος του ως οργάνου εποπτείας του συνόλου των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ· 

6. τονίζει ότι, όσον αφορά την εφαρμογή της, μια αποτελεσματική νομοθεσία της ΕΕ πρέπει 

να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί ανταποκρίνονται στον 

επιδιωκόμενο στόχο της επιμέρους νομοθεσίας, και ιδίως στον τελικό στόχο της 

προστασίας του περιβάλλοντος όταν πρόκειται για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού 

προστασίας του περιβάλλοντος· 

7. υπενθυμίζει τις πολυάριθμες αναφορές που ελήφθησαν σχετικά με την οικονομική και 

κοινωνική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 

στις νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο την αναζωογόνηση της οικονομίας, την 

αντιμετώπιση της ανεργίας και της επισφαλούς απασχόλησης, και την καταπολέμηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας· 
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8. αναγνωρίζει τη σημασία του έργου που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών για την 

αξιολόγηση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ σε ό, τι αφορά την υλοποίησή της στην 

πράξη, και ως βάση για τη βελτίωση των νομοθετικών κειμένων και διαδικασιών· 

σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μιας πραγματικής διοργανικής συνεργασίας με 

την Επιτροπή για να διασφαλιστεί η προσήκουσα εξέταση των αναφορών· 

9. ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας για την καλύτερη προστασία 

της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς της οικονομίας· 

10. αντιτίθεται σε οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία ή νομικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή 

οποιουδήποτε θεσμικού οργάνου της ΕΕ, εάν ενδέχεται να οδηγήσει σε πραγματική 

επισφάλεια της αγοράς εργασίας, αύξηση των ατόμων που πρακτικά θα βρίσκονται κάτω 

από το όριο της φτώχειας, ή που θα υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα που 

κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· 

11. επισημαίνει ότι στις εκτιμήσεις των επιπτώσεων των νέων νομοθετικών προτάσεων θα 

πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη οι πραγματικές επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων, σε στόχους όπως η διασφάλιση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, τα υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ένταξης, το 

κόστος της μη Ευρώπης και μορφές απασχόλησης που θα προστατεύουν πλήρως τα 

κοινωνικά και μισθολογικά δικαιώματα των πολιτών, καθώς και την αποτελεσματική 

προστασία του περιβάλλοντος· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να περιληφθεί μια 

δοκιμαστική εφαρμογή στις ΜΜΕ· είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η ΕΕ πρέπει να εγκρίνει 

νομοθεσία που θα επιδιώκει να εξασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα κοινωνικής 

δικαιοσύνης· θεωρεί, ως εκ τούτου, σημαντικό όλα τα μέτρα και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με συνέπεια και 

αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση της ανισότητας, της επισφαλούς 

απασχόλησης και του κοινωνικού αποκλεισμού· 

12. ζητεί εντατικότερη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σε πρώιμο στάδιο, και 

μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 

προβληματισμοί τους· 

13. επισημαίνει ότι η υιοθέτηση συστηματικών εκτιμήσεων των επιπτώσεων δεν πρέπει να 

οδηγήσει σε μια απο-πολιτικοποίηση της νομοθετικής διαδικασίας, επηρεάζοντας έτσι τον 

κεντρικό ρόλο του Κοινοβουλίου στην δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, ως τον 

πραγματικό εκπρόσωπο της άμεσης βούλησης και της διαφορετικότητας των πολιτών της 

ΕΕ, ούτε να αποδυναμώσει τη νομοθετική εξουσία του, μειώνοντας τη σημασία των 

συζητήσεών του ή καθιστώντας τις άνευ νοήματος, και αντικαθιστώντας τις πολιτικές 

αποφάσεις που λαμβάνει· 

14. τονίζει ότι, υπό το πρίσμα του σκοπού της διασφάλισης πλήρους διαφάνειας στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και κοινωνικής δικαιοσύνης υψηλού επιπέδου, οι 

διαβουλεύσεις και οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων θα πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο την 

πλήρη συμμετοχή του κοινού και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως κινητήρια 

δύναμη, και να προωθούν την έγκριση μιας νομοθεσίας που θα εγγυάται την πλήρη 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και την προστασία του 

περιβάλλοντος· θεωρεί ότι οι διαβουλεύσεις και οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων πρέπει να 
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αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού που οδηγεί στην άμεση 

συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ· 

15. πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου της 

Επιτροπής και ο ρόλος της να καθοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, και προτείνει τη 

δημιουργία ενός κοινού φορέα για τα τρία θεσμικά όργανα, όπως για παράδειγμα, ένα 

συμβουλευτικό σώμα για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου· 

16. χαιρετίζει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του ΕΚ στις συνεδριάσεις της επιτροπής 

ρυθμιστικού ελέγχου της Επιτροπής, τη συστηματική δημοσίευση σχεδίων κατ 

'εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών μέτρων και τη δημιουργία ενός μητρώου κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων· 

17. ζητεί να κληθεί το Κοινοβούλιο να παρίσταται στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων, και επιμένει να 

διαβιβάζονται οι ημερήσιες διατάξεις στο Κοινοβούλιο με δομημένο τρόπο.  
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