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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Τονίζει ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί 
βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, το οποίο παρέχει τα μέσα για μια 
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και, ενόψει του γεγονότος αυτού, υπογραμμίζει τον ουσιώδη ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως ένα αποτελεσματικό συνδετικό κρίκο μεταξύ πολιτών, Κοινοβουλίου και 
Επιτροπής·

2. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει το ρόλο των αναφορών στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει 
ότι οι αναφορές αποτελούν μία από τις πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη προβλημάτων 
σχετικά με την ελλιπή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας·

3. επαναλαμβάνει τα παλαιότερα αιτήματά του, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να παρέχονται 
στην Επιτροπή Αναφορών σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα στάδια των διαδικασιών 
για παραβίαση των συνθηκών, οι οποίες αποτελούν επίσης αντικείμενο εκκρεμουσών 
αναφορών·

4. υπογραμμίζει το μεγάλο αριθμό των υποβληθεισών αναφορών σε ζητήματα συναφή με 
την οικονομική και κοινωνική κρίση και τα μέτρα λιτότητας, τα οποία απειλούν να 
υπονομεύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους πολίτες και να εργαστεί για την ευζωία τους·

5. φρονεί ότι, υπό το φως της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, οι νομοθετικές διατάξεις 
της ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές, να παρέχουν οφέλη 
με το μικρότερο δυνατό κόστος και να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις αρχές της 
επικουρικότητας και αναλογικότητας·

6. τονίζει ότι λόγω της αναποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, οι επιβαρύνσεις για 
τους πολίτες αυξάνονται συνεχώς· καλεί συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα αυτό προκειμένου να 
βελτιώσουν τη δημόσια διοίκηση και να μειώσουν τα κόστη·

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς 
προσβλέπουν σε ένα απλό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· επισημαίνει ότι οι 
υπερβολικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και 
επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, συνεπώς, ότι είναι απαραίτητο να 
μειωθεί η γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει 
τις νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να 
περιοριστεί·

8. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να αποφύγουν τις περιττές διοικητικές απαιτήσεις 
και επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και, για το σκοπό αυτό, να προσδιορίσουν με 
σαφήνεια τις δεσμευτικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα προτεινόμενα από τα 
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εθνικά κοινοβούλια μέτρα εφαρμογής τους και να διευκρινίσουν τους όρους για τη 
θέσπιση πρόσθετων διατάξεων (που δεν περιλαμβάνονται στο δίκαιο της ΕΕ)·

9. φρονεί ότι τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου στις εθνικές 
έννομες τάξεις, θα πρέπει είτε να μεταφέρουν επακριβώς από ποσοτικής πλευράς τις 
διατάξεις της οδηγίας ή να εξηγήσουν για ποιο λόγο είναι κατά την άποψή τους 
απαραίτητο να επεκταθούν οι προς μεταφορά διατάξεις περισσότερο από ό,τι επιβάλλουν 
οι σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ·

10. τονίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη 
αποτελούν οι απαιτήσεις νομικού τύπου κατά τη σύνταξη του σχεδίου, την επεξεργασία, 
το σχεδιασμό ή την έγκριση νομοθετικών πράξεων· σημειώνει ότι η διαδικασία 
μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου μπορεί να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο, εάν κατά 
τη διάρκεια των σταδίων αυτών αλλάξει η σύνθεση της κυβέρνησης, ενώ προβλήματα 
μπορεί επίσης να δημιουργήσει η έλλειψη συντονισμού ή συνεργασίας μεταξύ των 
τμημάτων των διοικητικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μεταφορά των 
διατάξεων των οδηγιών·

11. ζητεί μια λεπτομερή αξιολόγηση των αντικειμενικών πλεονεκτημάτων και δαπανών των 
μηχανισμών προσφυγής (EU Pilot, Solvit, κ.λπ.)·

12. τονίζει ότι η πρώτη δοκιμαστική φάση της πρωτοβουλίας «EU Pilot» έχει ήδη 
ολοκληρωθεί και αποτελεί πλέον μία δοκιμασμένη μέθοδο εργασίας, με την οποία η 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή και οι πολίτες 
μπορούν να επιτύχουν τα απαραίτητα αποτελέσματα· επισημαίνει ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή των προσφευγόντων στην πρωτοβουλία «EU Pilot» και η ελλιπής πρόσβαση 
του κοινού στα έγγραφα στο πλαίσιο του «EU Pilot» θεωρείται ως μια βασική αδυναμία 
του μέσου αυτού και ότι συνεπώς με την έγκριση νομικά δεσμευτικών μέτρων θα πρέπει 
να τεθούν σαφείς κανόνες για τη συμμετοχή των προσφευγόντων·

13. ζητεί τη βελτίωση της συνεργασίας και της αποδοτικότητας της πρωτοβουλίας «EU 
Pilot», προκειμένου να υπάρξει πρωτίστως μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις 
συμφωνηθείσες προσωρινές ρυθμίσεις και να βελτιωθεί η ποιότητα των ερωτήσεων της 
Επιτροπής και των απαντήσεων των κρατών μελών·

14. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα ανταγωνιστικά εθνικά όργανα προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη δέουσα μεταφορά και εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων, να 
προσδιορίσουν τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την έγκαιρη και 
ενδεδειγμένη εφαρμογή των νέων (ή εν μέρει τροποποιηθεισών) νομοθετικών διατάξεων 
καθώς και να συστήσουν τους παράγοντες μείωσης του κινδύνου στα σχέδια εφαρμογής 
που πρέπει να προβλεφθούν· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να μεριμνήσει περισσότερο για 
την ανάπτυξη της διμερούς επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών και της Επιτροπής 
καθώς και άλλων μορφών στήριξης των κρατών μελών·

15. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο κοινό, μέσω μιας φιλικής για το χρήστη βάσης 
δεδομένων, πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν διαδικασίες για παράβαση των 
συνθηκών και να διαθέσει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις που αφορούν 
συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ ή ένα κράτος μέλος·
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16. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει έναν κανονισμό σχετικά με την 
προδικασία καθώς και με την κύρια διαδικασία επί παραβάσει· επισημαίνει ότι η 
εκπόνηση των διατάξεων αυτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας διαβούλευσης που θα προηγηθεί της νομοθετικής διαδικασίας λήψης 
απόφασης·

17. επισημαίνει το γεγονός ότι ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που δεν 
ολοκληρώνονται βαίνει διαρκώς μειούμενος· εξαίρει τις προσπάθειες των κρατών μελών 
να διευθετούν υποθέσεις παράβασης των συνθηκών χωρίς δικαστικές διαδικασίες.


