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Θέμα: Αναφορά 1773/2013 του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
χρήση της ιταλικής γλώσσας κατά την κατάρτιση εγγράφων στο πλαίσιο 
δημόσιων διαβουλεύσεων της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος σκοπεύει να συμμετάσχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕ, 
διερωτάται αν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται η ιταλική γλώσσα, όπως προβλέπεται 
σύμφωνα με το σύστημα της πολυγλωσσίας.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συχνά διαθέσιμα 
μόνο στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η επίσημη γλώσσα μίας χώρας που συμμετέχει εν 
μέρει μόνο σε δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι, για παράδειγμα, έχει 
επιλέξει να μην υιοθετήσει το ευρώ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή έχει αναλάβει πλήρως τη δέσμευση να τηρεί την αρχή της πολυγλωσσίας, και 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα γίνονται διακρίσεις μεταξύ των 
πολιτών λόγω γλώσσας. Εξασφαλίζει πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ, 
όπως αυτό κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, να έρχονται σε επαφή με και να λαμβάνουν 
απάντηση από οποιοδήποτε όργανο της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε απαντήσεις σε δημόσιες διαβουλεύσεις, 
ασχέτως της γλώσσας ή των γλωσσών δημοσίευσής τους.
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Ωστόσο, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι οι διαθέσιμοι πόροι στη μετάφραση είναι 
περιορισμένοι και απαιτούνται κυρίως για την εκπλήρωση των ίδιων υποχρεώσεων για τη 
μετάφραση νομικών και νομοθετικών κειμένων (ολόκληρη η νομοθεσία και τα έγγραφα 
πολιτικής σπουδαιότητας πρέπει να μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ). Ως 
εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να μεταφράζονται όλα τα έγγραφα δημόσιων διαβουλεύσεων σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Παρά ταύτα, επειδή η Επιτροπή είναι βαθύτατα πεπεισμένη για τη μεγάλη σημασία που έχουν 
οι διαβουλεύσεις στην χάραξη έξυπνων πολιτικών, προσπαθεί να καθιστά διαθέσιμες τις 
μεταφράσεις όσο το δυνατόν περισσοτέρων εγγράφων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη 
σημασία τους και τη στρατηγική τους φύση. Για παράδειγμα, τα Πράσινα Βιβλία και τα 
Λευκά Βιβλία μεταφράζονται, κατ' αρχήν, σε όλες τις επίσημες γλώσσες δεδομένου ότι 
λογίζονται ως πολιτική προτεραιότητα για τους σκοπούς των δημόσιων διαβουλεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αφιερωθεί προσοχή στην Ανακοίνωση "Καταλληλότητα του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ", την οποία ενέκρινε η Επιτροπή στα τέλη του 20121, και στο 
συνοδευτικό της έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που περιέχει τα αποτελέσματα μίας 
επανεξέτασης της πολιτικής διαβούλευσης της Επιτροπής2. Ενώ επιβεβαιώνεται η 
εγκυρότητα της πολιτικής διαβούλευσης της Επιτροπής και των συναφών μέσων, η 
αναθεώρηση κατέδειξε τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, να 
βελτιωθούν περαιτέρω, όπως κυρίως οι τρόποι για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των 
άμεσα ενδιαφερομένων, και η γλωσσική προσβασιμότητα συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, θετικό 
παράγοντα.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να λάβει σειρά μέτρων για την 
ενίσχυση και βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες διαβουλεύσεις που διοργανώνει. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη δημοσίευση προγράμματος των διαβουλεύσεων που έχουν 
προγραμματισθεί στον δικτυακό τόπο "Η φωνή σας στην Ευρώπη", τη δυνατή χρήση νέων 
εργαλείων διαβούλευσης και διαύλων επικοινωνίας των κρατών μελών, και τη βελτιωμένη 
ποιότητα της ανάδρασης πληροφορίας. Η Επιτροπή ανέλαβε επίσης τη δέσμευση να εξετάσει 
κατά πόσο τα έγγραφα των δημόσιων διαβουλεύσεων και οι περιλήψεις αυτών θα μπορούσαν 
να μεταφραστούν σε μεγαλύτερο βαθμό εντός των υφισταμένων δημοσιονομικών ορίων.

Ως επόμενο βήμα, η Επιτροπή διερευνά όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξασφάλιση 
ευρύτερης δυνατότητας γλωσσικής πρόσβασης στα έγγραφα των δημόσιων διαβουλεύσεων 
εντός των υφισταμένων δημοσιονομικών ορίων, όπως: σύνταξη και συντόμευση των 
εγγράφων των διαβουλεύσεων και των ερωτηματολογίων στο διαδίκτυο ώστε να 
απορροφούνται λιγότεροι πόροι για τη μετάφρασή τους· παροχή συμβουλευτικών 
κατευθυντήριων γραμμών για την παραγωγή σαφέστερων κειμένων και βέλτιστη γλωσσική 
κάλυψη· εξασφάλιση πιο συστηματικής παροχής συνδέσμων προς διαθέσιμες μεταφράσεις, 
εφόσον αυτές διατίθενται για παρεμφερή έγγραφα· χρήση μηχανικής μετάφρασης για 
ορισμένους τύπους εγγράφων, και αύξηση της επίγνωσης και της ευαισθητοποίησης των 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM(2012) 746 τελικό της 12ης Δεκεμβρίου
2012

2 SWD(2012) 422 ‘Επανεξέταση της πολιτικής διαβούλευσης της Επιτροπής’.
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σχετικών υπηρεσιών για τα διαθέσιμα μεταφραστικά εργαλεία και τα μέσα που διευκολύνουν 
την αποτελεσματική τους χρήση, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου σχεδιασμού, με 
στόχο την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πολυγλωσσίας. Ο εξορθολογισμός των 
διαδικασιών και η εξασφάλιση της ανάπτυξης εργαλείων σχεδιασμού θα συμβάλει επίσης 
στην καλύτερη εκτίμηση των αναγκών μετάφρασης για τις δημόσιες διαβουλεύσεις.


