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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 ένα 
αμιγώς διακοσμητικό μέσο, το οποίο αποσκοπεί να προσδώσει επίφαση δημοκρατικής 
νομιμότητας στην ιδέα της «Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας» και συνεπώς στα κατά βάση μη 
δημοκρατικά και ανεξέλεγκτα θεσμικά όργανα της ΕΕ και υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης που διεξάγονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο σχετικά 
με το πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν αδικαιολόγητη 
προπαγάνδα υπέρ μιας διαρκώς επιδεινούμενης στα μάτια των πολιτών εικόνας του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

2. 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·

3. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι σήμερα ο αριθμός των αναφορών σκιάζει 
αρνητικά τόσο τη νομοθεσία της ΕΕ όσο και την εφαρμογή της·

4. φρονεί ότι, υπό το φως της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και του εξαιρετικά 
υψηλού  κόστους της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ένα 
δραστικό περιορισμό του κοινοτικού κεκτημένου, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης·

5. τονίζει ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς προσβλέπουν 
σε ένα απλό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· επισημαίνει, 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·

6. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη το 2011 ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν στην εσωτερική 
τους νομοθεσία 131 οδηγίες · τονίζει ότι οι εθνικές διοικήσεις, οι οποίες τελούν ήδη υπό 
πίεση, αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες να ανταποκριθούν στη μεταφορά 
ενός μεγάλου αριθμού νομοθετικών ρυθμίσεων· επισημαίνει επίσης ότι οι νομοθετικές 
διατάξεις της ΕΕ αυξάνονται ταχύτερα από όσο εκείνες που μπορούν να διαβαστούν, να 
κατανοηθούν ή να εφαρμοστούν·

7. ζητεί μια λεπτομερή αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και δαπανών που συναρτώνται 
σήμερα με τους μηχανισμούς προσφυγής·

8. εκφράζει τη λύπη του για την άκαμπτη και πεισματική στάση της Επιτροπής και των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην Ισπανία, στην οποία ευρωπαίοι πολίτες από πολλές 
χώρες στερούνται επί σειρά ετών βασικών ιδιοκτησιακών και συμβατικών δικαιωμάτων, 
το ζήτημα δε αυτό έχει τεθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ενώπιον της 
Επιτροπής Αναφορών, χωρίς ωστόσο η Επιτροπή και η ισπανική κυβέρνηση να λάβουν 
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αποτελεσματικά μέτρα ή να παράσχουν ένδικα βοηθήματα.


