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ΑΚΡΟΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

( Αναφορά 133/2012 και άλλες)

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, 9.30 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα JAN 4Q1

Οι πολίτες και κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν άργησαν να υποβάλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και να εκφράσουν την αγανάκτηση και τους φόβους τους αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες 
της οικονομικής κρίσης στην καθημερινή τους ζωή. Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχουν παρόμοιες 
αναφορές σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην προσωπική ζωή και στα δικαιώματα 
των αναφερόντων, ορισμένες αναφορές αποδείχθηκαν περισσότερο μελλοντοστραφείς ζητώντας τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών καθότι πλησιάζουν οι εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και, εν συνεχεία, η ενδεχομένη θέση σε εφαρμογή μιας νέας σύμβασης για την μελλοντική 
διακυβέρνηση της Ευρώπης. 
Στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από εκτενή συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών, στην οποία έλαβαν μέρος 
πιο συγκεκριμένα εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κινήματος, της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών και 
των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, ελήφθη η απόφαση να διοργανωθεί μια πολύ ευρύτερη ακρόαση 
στην οποία επρόκειτο να προσκληθούν ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αναφέροντες από όλη 
την Ευρώπη για να συμμετάσχουν παράλληλα με ορισμένους διαπρεπείς εμπειρογνώμονες, μάρτυρες και 



PE519.517v01-00 2/3 OJ\1003299EL.doc

EL

αναλυτές.

Η νομιμότητα και η λογοδοσία αποτελούν τον πυρήνα της δημοκρατίας. Εντούτοις, η οικονομική κρίση 
αποκάλυψε μια σαφή έλλειψη αποτελεσματικής και κατάλληλης διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Κυβερνήσεις φαίνονται ανίσχυρες να αντιμετωπίσουν τη δύναμη των παγκοσμίων χρηματοπιστωτικών 
αγορών. Επίσης κατέστη σαφές ότι στον σημερινό κόσμο, παρά τις πολλές προσπάθειες για την επίλυση 
της κρίσης σε επίπεδο ΕΕ και σε άλλα επίπεδα, όπως της G8 και της G20, πρέπει να ληφθούν 
καταλληλότερα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να προαχθούν και να προστατευτούν τα 
δικαιώματα των πολιτών που περιέρχονται σε όλο και πιο ευάλωτη θέση.
Για να αντιμετωπίσει τις αυριανές προκλήσεις, η Ευρώπη χρειάζεται αξιόπιστη, ορατή και υπόλογη 
οικονομική διακυβέρνηση. 

1. Εισαγωγή και καλωσόρισμα: 
Erminia Mazzoni, Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών    

2. ΓΙΑΤΙ;
Η οικονομική κρίση και η πολιτική λιτότητας οδήγησαν σε καταστροφική 
κοινωνική κρίση στην Ευρώπη και απειλούν να υπονομεύσουν τα κοινωνικά 
δικαιώματα των πολιτών (Άρθρο 3, παρ. 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση). Η Ευρώπη οφείλει να θεωρεί τους πολίτες της ως πρώτη 
προτεραιότητα και να καταβάλλει προσπάθειες για την ευημερία τους. 

Ομιλητές:   Adriana Cerretelli - Sole 24 Ore, Enrique Serbeto - ABC

Αναφέροντες:
Αναφορά 1698/2012, του Τ. Π., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 
28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Αναφορά 1255/2012 της κ. Antoni Barbarà Molina, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Dempeus per la Salut Pública», φέρουσα άλλες 1255 υπογραφές, σχετικά με τις περικοπές των 
δημοσίων δαπανών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Καταλονία και την Ισπανία

Αναφορά 0949/2012, του Sara Campuzano Casas, ισπανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 6 
υπογραφές, σχετικά με καταχρήσεις κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες 
ταμιευτηρίου

3. ΤΙ; 
Όχι μόνο ευρωπαϊκή οικονομική κυβέρνηση και κοινή οικονομική πολιτική 
αλλά και φορολογική αλληλεγγύη και δημοσιονομικός συντονισμός;

Ομιλητές:  Καθηγήτρια Elena Carletti  Università Bocconi- EUI Φλωρεντία,  
Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, 
Pauline Gessant Πρόεδρος των Νέων Φεντεραλιστών
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Αναφέροντες:
Αναφορά 1125/2011  του Θεόδωρου Πιτικάρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη μη 
τήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της νομοθεσίας της ΕΕ 
στο πλαίσιο της Τρόικας

Αναφορά 0591/2012 του Janez Vuk, σλοβενικής ιθαγένειας, σχετικά με την οικονομική κρίση

4. ΠΩΣ;
Βασιζόμενοι στα σημερινά επιτεύγματα, ενισχύοντάς τα και προβαίνοντας σε 
νέο ποιοτικό διάβημα μέσω περαιτέρω τροποποιήσεων των συνθηκών βάσει 
Σύμβασης, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΚ, σύμφωνα με το Άρθρο 48, παρ. 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επαφή με την κοινωνία των 
πολιτών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Ομιλητές: ΒΕΚ Jo Leinen, ΒΕΚ Andrew Duff, 
ΒΕΚ Gerald Häfner, 
Αναφέροντες


