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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί ότι η επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες της είναι σημαντική, 
αλλά αναγνωρίζει ότι η επικοινωνία δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ιδιαίτερα επιτυχής·

2. φρονεί ότι η πρώτη προϋπόθεση για τη βελτίωση της επικοινωνίας είναι η κατανόηση της 
φύσης της και η συνεκτίμηση της ιδέας «οι πράξεις είναι προτιμότερες από τα λόγια»·

3. δηλώνει ότι είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί το μήνυμα που μεταδίδεται μέσω των 
πράξεων και να διαπιστωθούν οι διαφορές του σε σχέση με το μήνυμα που επιθυμεί να 
μεταδώσει η ΕΕ στους πολίτες της·

4. δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 85% των ενηλίκων γνωρίζουν ότι 
έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρεί ότι οι 
αναφορές και το έργο της Επιτροπής Αναφορών συνιστούν βασικούς διαύλους άμεσης 
επικοινωνίας της ΕΕ με τους πολίτες της· επισημαίνει ότι αυτό αντανακλάται στην ταχεία 
αύξηση του αριθμού των αναφορών που υποβάλλουν οι πολίτες και πιστεύει ότι η 
σπουδαιότητα και ο αριθμός των αναφορών θα αυξηθούν περαιτέρω στο μέλλον·

5. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι το μοναδικό πολιτικό όργανο που λαμβάνει 
πληροφορίες και σχόλια από τους πολίτες σχετικά με τις καθημερινές ανησυχίες τους· 
προτείνει, ως εκ τούτου, να αποστείλει η ΕΕ προληπτικό μήνυμα στους πολίτες της 
τονίζοντας τη σημασία του έργου της Επιτροπής Αναφορών·

6. προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, προτείνει να αυξηθούν οι πόροι που παρέχονται στην 
ήδη υπερφορτωμένη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, ώστε ο τρόπος
αντιμετώπισης των αναφορών να αποστέλλει ένα σαφές μήνυμα για την Ευρώπη μέσω 
πράξεων ενώ η επικοινωνία βελτιώνεται μέσω δράσης·

7. επικροτεί τη μετάδοση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών μέσω διαδικτύου ως 
μια θετική εξέλιξη που θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην επικοινωνία και θα οδηγήσει 
κατά πάσα πιθανότητα σε αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και του αριθμού των 
αναφορών· θεωρεί ότι αυτή η προοπτική υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη χορήγησης 
πρόσθετων ανθρωπίνων πόρων στην Επιτροπή Αναφορών·

8. συνιστά στην Επιτροπή Αναφορών να βελτιώσει περαιτέρω την επικοινωνία της με τους 
πολίτες, ενθαρρύνοντας σθεναρά τη συμμετοχή εκπροσώπων κυβερνήσεων των κρατών 
μελών στις εργασίες της επιτροπής όπου κρίνεται απαραίτητο, ιδιαίτερα επί αναφορών 
που αφορούν ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος·

9. αναγνωρίζει τη μεγάλη προσοχή που δίνει η Επιτροπή Αναφορών σε όλες τις αναφορές, 
αλλά συνιστά έναν πιο προορατικό τρόπο ανταπόκρισης στις έγκυρες αναφορές μέσω της 
συμμετοχής της επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την οποία περνά μια 
αναφορά μέχρι την περάτωσή της· θεωρεί ότι αυτή η συστηματική και ενδελεχής 
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παρακολούθηση θα προβάλει την εικόνα του συγκεκριμένου διαύλου επικοινωνίας και 
θα αυξήσει την επικοινωνία μέσω πράξεων·

10. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην «Πρωτοβουλία των πολιτών»· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό το νέο μέσο συμμετοχής των πολιτών μπορεί να θεωρηθεί 
δημοκρατικό μόνο εάν η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις ως 
απάντηση στις πρωτοβουλίες που υπογράφουν ένα εκατομμύριο πολίτες· πιστεύει ακόμη 
ότι η «Πρωτοβουλία των πολιτών» πρέπει κατά κανόνα να αναφέρεται στην Επιτροπή 
Αναφορών.
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