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1. Εισαγωγή

Κατά την παρουσίαση της σηµερινής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον
Φεβρουάριο του 2000, ο πρόεδρος κ. Romano Prodi χαρακτήρισε την προώθηση
νέων µορφών διακυβέρνησης ως έναν από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους
που πρέπει να επιτύχει η παρούσα Επιτροπή στη διάρκεια της θητείας της (1).

Στις 25 Ιουλίου 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε µία Λευκή Βίβλο για την
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση η οποία είναι διαθέσιµη στο κοινό µέσω ∆ιαδικτύου (2)
και διανέµεται επίσης ευρέως µε τη µορφή φυλλαδίου. Έχει ήδη αποτελέσει θέµα
δηµόσιων συζητήσεων, σεµιναρίων, άρθρων και µελετών.

Οι δηµόσιες διαβουλεύσεις που ολοκληρώθηκαν στις 31 Μαρτίου 2002 έδωσαν τη
δυνατότητα στο κοινό να διατυπώσει τα σχόλιά του. Στη Λευκή Βίβλο η Επιτρο-
πή ανακοινώνει ότι πριν από τα τέλη του 2002 θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε την
πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά τις πρωτοβουλίες διακυβέρνησης, αντλώ-
ντας παράλληλα τα διδάγµατα από τις δηµόσιες διαβουλεύσεις. Η Επιτροπή θεώ-
ρησε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω συνεργασία µετα-
ξύ των θεσµικών οργάνων στο θέµα της µεταρρύθµισης της ευρωπαϊκής διακυ-
βέρνησης στο πλαίσιο των υπαρχουσών συνθηκών. Ωστόσο, όπως η ίδια ανέφερε,
προτίθεται να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στο έργο αφενός της Συνέλευσης για το
µέλλον της Ένωσης και αφετέρου της προσεχούς διακυβερνητικής διάσκεψης
(∆∆), στις οποίες έχει ανατεθεί το καθήκον επινόησης µιας νέας συνθήκης. Έχο-
ντας θέσει αυτόν το στόχο, η Επιτροπή θα αντλήσει έµπνευση από τις εµπειρίες
που αποκόµισε κατά την εφαρµογή της Λευκής Βίβλου.

Η προώθηση νέων µορφών διακυβέρνησης δεν είναι µε κανέναν τρόπο αποκλει-
στική αρµοδιότητα των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, και ακόµα λιγότερο της
Επιτροπής. Είναι αρµοδιότητα των δηµόσιων αρχών όλων των επιπέδων, των
ιδιωτικών επιχειρήσεων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών· και αυτό
γιατί η ορθή διακυβέρνηση ―διαφάνεια, συµµετοχή, λογοδότηση, αποτελεσµατι-
κότητα και συνοχή― είναι αυτό που αναµένει το κοινό στις αρχές του 21ου
αιώνα. Συνεπώς η Λευκή Βίβλος δεν µπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές του θέµα-
τος. Άλλος ένας περιορισµός είναι η απόφαση που έλαβε η Επιτροπή το 2001 να
υποβάλλει µόνον εκείνες τις προτάσεις που µπορούν να εφαρµοστούν µέσα στο
υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, δηλαδή βάσει των Συνθηκών όπως αυτές έχουν. Αυτή
η επιλογή ήταν η µόνη διαθέσιµη από τη στιγµή που, ύστερα από την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 2000, είναι αρµο-
διότητα µιας νέας ∆∆, στην οποία θα συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι
παράγοντες, να διαµορφώσει ένα νέο πλαίσιο για τα θεσµικά όργανα το 2004.
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(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ― Στρατηγικοί στόχοι 2000-2005, Φεβρουάριος 2000
― COM(2000) 154.

(2) http://europa.eu.int/comm/governance/ index_en.htm.
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Ωστόσο, η διάκριση µεταξύ του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου και ενός µελλο-
ντικού, αναθεωρηµένου θεσµικού πλαισίου δεν µπορεί να ερµηνευθεί πολύ
αυστηρά, όσον αφορά τα δηµόσια σχόλια για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
Πολλά άτοµα που ανταποκρίθηκαν στη Λευκή Βίβλο εξέθεσαν τις ιδέες τους και
για τη µελλοντική συνθήκη.

Η Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση ξεχωριστές εισηγήσεις µε θέµα τη µεταρ-
ρύθµιση των Συνθηκών, οι οποίες επίσης βασίζονται στο περιεχόµενο και τις δια-
δικασίες που ξεκίνησαν µε τη Λευκή Βίβλο. Με τον τρόπο αυτόν καθιερώνεται ο
αναγκαίος δεσµός µε το έργο της Συνέλευσης και µε τη διακυβερνητική διάσκεψη.
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2. ∆ιδάγµατα που αποκοµίζονται 
από τις αντιδράσεις στη Λευκή Βίβλο

2.1. Η δηµόσια διαβούλευση

Η διαδικασία κατά την οποία το κοινό διατύπωσε τις απόψεις και τα σχόλιά του
σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο για τη διακυβέρνηση διήρκεσε οκτώ µήνες, από τις 25
Ιουλίου 2001 έως τις 31 Μαρτίου 2002. Στο παράρτηµα παρατίθενται πληροφορίες
σχετικά µε τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας και των βασικών µηνυµάτων που
παρελήφθησαν (1).

Η αντίδραση στη δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπής για τη Λευκή Βίβλο ήταν
περιορισµένη σε αριθµό (260 παρεµβάσεις) αλλά πλούσια σε περιεχόµενο. Ο τρό-
πος µε τον οποίο το κοινό υποδέχθηκε τη Λευκή Βίβλο ήταν πολύπτυχος και
παρείχε πραγµατική προστιθέµενη αξία στο επακόλουθο έργο της Επιτροπής για
τη χάραξη πολιτικής. Ακόµα παρότρυνε την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις θέσεις
των διαφόρων συντελεστών στην περαιτέρω διαµόρφωση της ευρωπαϊκής διακυ-
βέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της καθυστέρησης ή της εγκατάλειψης των
ενεργειών που δεν συγκεντρώνουν επαρκή υποστήριξη.

Η αντίδραση του κοινού υποστήριξε σε µεγάλο βαθµό τον ορισµό που περιέχει η
Λευκή Βίβλος για τις θεµελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, δηλαδή
τη διαφάνεια, τη συµµετοχή, τη λογοδότηση, την αποτελεσµατικότητα και τη
συνοχή, ενώ αρχές όπως η δηµοκρατική νοµιµότητα και η επικουρικότητα προ-
τάθηκαν ως προσθήκες.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µερικά θεσµικά όργανα της ΕΕ και διάφορα κράτη µέλη
δεν συνέβαλαν στη δηµόσια διαβούλευση. Αντίστοιχα, παρατηρήθηκε µία γεω-
γραφική ανισορροπία όσον αφορά τις παρεµβάσεις από το ένα κράτος µέλος στο
άλλο, γεγονός που αντανακλά τις διαφορές στην παιδεία και την παράδοση της
δηµόσιας έκφρασης των πολιτών. Ακόµα, τα σχόλια που παρελήφθησαν αποκά-
λυψαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται
αντιληπτή η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Με άλλα λόγια, οι συµµετέχοντες στη δια-
βούλευση σχολίασαν τα θέµατα και τις προσεγγίσεις που προτείνονται στη Λευκή
Βίβλο ανάλογα µε το πρίσµα υπό το οποίο αντιλαµβάνονται την έννοια της ευρω-
παϊκής διακυβέρνησης ― σε αυτήν περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων ανησυχίες για
τη δηµοκρατική νοµιµότητα, συνταγµατικές ή θεσµικές πτυχές, κριτήρια αποτελε-
σµατικότητας, ακόµα και σκέψεις που συνδέονται µε την πολιτική σκοπιµότητα.
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(1) Πλήρεις λεπτοµέρειες για τα αποτελέσµατα των δηµόσιων διαβουλεύσεων, συµπεριλαµβανοµένης µιας πιο
ενδελεχούς ανάλυσης της συσχέτισης µεταξύ των ατόµων που διατύπωσαν τη γνώµη τους και το θέµα που
έθιξαν ή τους προσανατολισµούς που πρότειναν, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που είναι αφιερωµένη στη διακυβέρνηση: http://europa.eu.int/comm/governance/ index_en.htm.
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2.2. Τα κυριότερα διδάγµατα από τη δηµόσια διαβούλευση

Παρότι η αποδοχή από µέρους των πολιτών δεν ήταν απόλυτη, η Επιτροπή
εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η δηµόσια αυτή διαβούλευση
υποστήριξε τις εξής βασικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση:

• Πρέπει να βελτιωθεί η συµµετοχή «της βάσης» στη χάραξη και την εφαρµογή
της πολιτικής της ΕΕ

Οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου για «µεγαλύτερη συµµετοχή» και για τη γνωµο-
δότηση της κοινωνίας των πολιτών προσέλκυσαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από
οποιοδήποτε άλλο θέµα. Ευρύ φάσµα ατόµων σχολίασε τη Λευκή Βίβλο, εξετά-
ζοντας ειδικότερα το θέµα της µικρής συµµετοχής των πολιτών στις κοινοτικές
δραστηριότητες, και επανέλαβε τη θεµελιώδη προθυµία του να προβεί σε διάλο-
γο και να συµµετάσχει στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ.

Οι αντιδράσεις επιβεβαιώνουν ότι είναι εις όφελος της ΕΕ να καθιερωθεί περισ-
σότερη διαφάνεια και καλύτερες διαδικασίες για τη διατύπωση της γνώµης των
πολιτών, τόσο άµεσα όσο και µακροπρόθεσµα, όχι µόνον για τη διαµόρφωση
καλύτερων πολιτικών αλλά και για την καλύτερη εφαρµογή τους. Η αποτελεσµα-
τική διαφάνεια απαιτεί µία προορατική προσέγγιση και δεν µπορεί να περιοριστεί
στην πρόσβαση σε έγγραφα. Στη χάραξη πολιτικής πρέπει επίσης να συµµετά-
σχουν οι εθνικές και οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές καθώς και ένα ευρύ
φάσµα µη κυβερνητικών ενδιαφερόµενων φορέων. Οι δηµόσιες αντιδράσεις επι-
βεβαιώνουν την ανάγκη να αναθεωρηθεί ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερει-
ών και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη
συµµετοχή τους, ήδη από τα πρώτα στάδια, στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής, µε
την καλύτερη εκπροσώπηση των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και της κοινωνίας των πολιτών, και µε έναν ευρύτερο προορατικό διάλογο µε
τους δήµους και τις κοινότητες, πέραν των εκάστοτε ειδικών διαβουλεύσεων.

• Πρέπει να διευρυνθεί η επιλογή των µέσων ανταπόκρισης σε νέες προκλήσεις
όσον αφορά τη διακυβέρνηση

Υποστηρίζεται η πεποίθηση της Επιτροπής ότι χρειάζονται πιο ποικίλα και πιο
ευέλικτα µέσα χάραξης πολιτικής µέσα στην παραδοσιακή νοµοθεσία και παράλ-
ληλα µε αυτήν. Τα µέσα που διαθέτει η Κοινότητα πρέπει να επιδέχονται καλύτε-
ρη εφαρµογή. Έτσι, µε τη βελτίωση των πολιτικών και του ρυθµιστικού πλαισίου
διαµορφώνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι νοµοθετικές, καθώς και οι
εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως η από κοινού ρύθµιση ή η ανοικτή µέθοδος
συντονισµού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν πιο κατάλληλα και πιο αποτελεσµα-
τικά.

Επιπλέον, η επιλογή των κατάλληλων µέσων πρέπει να βασίζεται περισσότερο
στα γεγονότα. Για το σκοπό αυτόν πρέπει να διεξάγονται εκ των προτέρων αξιο-
λογήσεις του αντικτύπου του εκάστοτε µέσου, στις οποίες θα περιλαµβάνεται η
εκτίµηση των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών, µία
δοµηµένη προσέγγιση όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση της εµπειρογνωµο-
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σύνης, ενώ παράλληλα θα ζητείται η γνώµη του κοινού και των ενδιαφερόµενων
συντελεστών. Όλα αυτά πρέπει να διενεργούνται µε διαφάνεια έτσι ώστε να µπο-
ρεί το κοινό να τα ελέγξει.

• Χρειάζονται πιο εστιασµένα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα µε σαφέστερες αρµο-
διότητες

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι µέσα από τις δηµόσιες διαβουλεύσεις καταδεικνύε-
ται η ανάγκη για σαφέστερη, πιο διαφανή και πιο ελέγξιµη κατανοµή αρµοδιοτή-
των µεταξύ των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, όπως και η ίδια υποστήριξε στη
Λευκή Βίβλο και ενώπιον της Συνέλευσης. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται ένας
σαφέστερος διαχωρισµός µεταξύ νοµοθετικών και εκτελεστικών καθηκόντων, και
η διασαφήνιση και επιβεβαίωση των εκτελεστικών καθηκόντων της Επιτροπής
απέναντι στα κράτη µέλη.

Η Επιτροπή υποβάλλει σχετικές προτάσεις στη Συνέλευση αποβλέποντας στην
προσαρµογή της Συνθήκης. Επιπλέον, εν αναµονή των πιθανών µελλοντικών
αλλαγών της Συνθήκης, η Επιτροπή προτείνει µέτρα για την επιδίωξη των στόχων
αυτών, µε την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στην παρούσα
Συνθήκη. Ειδικότερα, προτείνει τροποποιήσεις στο γενικό σύστηµα των επιτρο-
πών που αποτελούνται από εκπροσώπους των κρατών µελών και επικουρούν την
Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της καθηκόντων (η επονοµαζόµε-
νη «επιτροπολογία»), καθώς και ένα πλαίσιο για τη δηµιουργία ρυθµιστικών
φορέων σε κοινοτικό επίπεδο.

Επιπλέον, σύµφωνα µε το βασικό καθήκον της Επιτροπής να εξασφαλίζει την
εφαρµογή και την επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας, προβλέπεται µία νέα και
πιο αποτελεσµατική προσέγγιση για την αντιµετώπιση πιθανών παραβάσεων των
κοινοτικών νόµων.

2.3. Προς µία κοινή αντίληψη της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης

Μέρος του κοινού που συµµετείχε στη διαβούλευση διαπιστώνει µε λύπη του τους
περιορισµούς που υπάρχουν στη Λευκή Βίβλο όσον αφορά το περιεχόµενο της
έννοιας «διακυβέρνηση», η οποία εστιάζεται κυρίως στην αποτελεσµατικότητα
και την αποδοτικότητα του κοινοτικού συστήµατος λήψης αποφάσεων, ενώ αγνο-
εί ζητήµατα δηµοκρατικής νοµιµότητας και δηµοκρατικού ελλείµµατος στην
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα οποία εκλαµβάνονται ως πιο σηµαντικά.

Η Επιτροπή έχει υπογραµµίσει ότι το πρόγραµµα εργασίας που αφορά την ευρω-
παϊκή διακυβέρνηση δεν πρέπει να περιοριστεί στη Λευκή Βίβλο ή στα θέµατα
που αυτή θέτει. Η Λευκή Βίβλος αποσκοπούσε στο να προωθήσει την ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, εστιάζοντας σε επιλεγµένα θέµατα υπό ορισµέ-
νες συνθήκες. Ειδικότερα, η Λευκή Βίβλος υπέθετε ένα σταθερό θεσµικό πλαίσιο
και µία σταθερή Συνθήκη µε πυρήνα µία ενισχυµένη κοινοτική µέθοδο. Έτσι οι
αλλαγές της Συνθήκης όσον αφορά τις δυνατότητες διακυβέρνησης επαφίονται
γενικά στην ξεχωριστή διαδικασία που έχει σήµερα δροµολογήσει η Συνέλευση
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ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης του 2004. Επιπλέον, κατά την εξέταση του
ρόλου της ίδιας της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η Λευκή Βίβλος
εστιάστηκε στη βελτίωση του ρόλου αυτού όσον αφορά τα εκτελεστικά καθήκο-
ντα και τη χάραξη πολιτικής, αλλά πολύ λιγότερο στο ρόλο της Επιτροπής ως
ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης (η οποία υπόκειται στο τρέχον πρόγραµµα
µεταρρύθµισης). Τέτοιου είδους περιορισµοί στη Λευκή Βίβλο οδήγησαν ενδεχο-
µένως σε µη ηθεληµένες ερµηνείες µιας στενής ατζέντας διακυβέρνησης, η οποία
στην ουσία είναι αντίθετη µε την επιθυµία της Επιτροπής να διατηρήσει µία
ευρεία προοπτική για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
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3. Εφαρµογή της Λευκής Βίβλου

Η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση διατύπωσε βασικές προτάσεις
για αλλαγή σε τέσσερις ευρείς τοµείς δράσης: «µεγαλύτερη συµµετοχή», «καλύτε-
ρες πολιτικές, ρυθµίσεις και αποτελέσµατα», «η συµβολή της ΕΕ στην παγκόσµια
διακυβέρνηση» και «επαναπροσδιορισµός των πολιτικών και των οργάνων».

3.1. Μεγαλύτερη συµµετοχή

Οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου για µεγαλύτερη συµµετοχή των µη θεσµικών
συντελεστών στη χάραξη πολιτικής και ―έως έναν συγκεκριµένο βαθµό― στην
εφαρµογή της πολιτικής, βρίσκονται σαφώς στο επίκεντρο της µεταρρύθµισης της
διακυβέρνησης, η οποία αποσκοπεί στο να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντύ-
τερα στους πολίτες της. Αντικατοπτρίζοντας την επίγνωση της Επιτροπής ότι οι
πολίτες αντιλαµβάνονται την ΕΕ ως πολύ «µακρινή», αλλά κυρίως εκφράζοντας
την πραγµατική δέσµευση για εµπλουτισµό των διαδικασιών χάραξης πολιτικής,
η Λευκή Βίβλος προτείνει τη συµµετοχή της «βάσης» στην ευρωπαϊκή διακυβέρ-
νηση, µέσω διαφόρων διαδικασιών και παραγόντων.

3.1.1. Πρώτος άξονας δράσης: πληροφόρηση και επικοινωνία για να γίνει πιο ανοικτός ο
τρόπος λειτουργίας της Ένωσης

1. Η Λευκή Βίβλος ζητά τη βελτίωση της πληροφόρησης, τη βελτίωση της αµεσό-
τητας και της διαφάνειας και την εξασφάλιση µιας πιο προορατικής επικοινω-
νίας µεταξύ των παραγόντων του δηµόσιου τοµέα (θεσµικά όργανα, κράτη
µέλη κλπ.) και των πολιτών της Ευρώπης. Όσον αφορά την επικοινωνία, η Επι-
τροπή επιβεβαιώνει την προσήλωσή της σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον. Προ-
τείνει στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να εξακολουθήσουν και το 2002 να ανα-
πτύσσουν την ηλεκτρονική εφαρµογή EUR-Lex, ως ενιαίο πολύγλωσσο κόµβο
σε απευθείας σύνδεση, όπου το κοινό θα µπορεί να παρακολουθήσει την
πορεία των προτάσεων πολιτικής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρέπει να παρέ-
χουν πιο γρήγορα πληροφορίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας συναπόφα-
σης, ιδίως όσον αφορά την τελική «φάση του συµβιβασµού». Τέλος, η Λευκή
Βίβλος καλεί τα κράτη µέλη να προωθήσουν τον δηµόσιο διάλογο για τις
ευρωπαϊκές υποθέσεις.

2. Όπως ανακοινώθηκε και στη Λευκή Βίβλο, η ανακοίνωση της Επιτροπής για
ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας σε δραστηριότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στον τοµέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας (1) αποδεικνύει
την επιθυµία της Επιτροπής να ενηµερώνει πιο ενεργά το ευρύ κοινό για τις
ευρωπαϊκές υποθέσεις, σε µόνιµη συνεργασία µε άλλα όργανα-εταίρους. Το
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Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο χαιρέτισαν αυτή την πρωτοβουλία. Η Επιτρο-
πή εξέδωσε µία δεύτερη ανακοίνωση σχετικά µε το περιεχόµενο και την προ-
σέγγιση της προτεινόµενης δράσης, µε τίτλο «Μία στρατηγική πληροφόρησης
και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (1), στην οποία διαµορφώνεται
µία νέα, δισχιδής προσέγγιση:

• πρέπει να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ικανότητα να διατυπώνει και να
διαδίδει µηνύµατα προσαρµοσµένα και εστιασµένα στα θέµατα προτεραιό-
τητάς της. Αυτή η ικανότητα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο σφαιρικό και
συνεκτικό και να βασίζεται σε σαφείς στόχους που έχουν θέσει τα ίδια τα
θεσµικά όργανα·

• πρέπει να καθιερωθεί µία εθελοντική εταιρική σχέση συνεργασίας µε τα
κράτη µέλη, η οποία να στηρίξει την πραγµατική αλληλεπίδραση µεταξύ
αφενός των δοµών και της τεχνογνωσίας τους και αφετέρου των δραστηριο-
τήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η κεντρική υπηρεσία, Europe Direct (2), η οποία είναι προσπελάσιµη και τηλε-
φωνικώς και µέσω του ∆ιαδικτύου, εξακολουθεί να απαντά σε µεγάλο αριθµό
αιτηµάτων για ενηµέρωση γενικής φύσης. Το 2002 λειτούργησε εκ νέου η Υπη-
ρεσία Προσανατολισµού για τους Πολίτες (Citizens Signpost Service) (3) η
οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα των πολιτών και µε τα
προβλήµατα που προκύπτουν στην εσωτερική αγορά. Οι χρήστες (οι οποίοι
επικοινωνούν µέσω δωρεάν τηλεφωνικής γραµµής ή µέσω ∆ιαδικτύου) µπο-
ρούν να χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε από τις έντεκα επίσηµες γλώσσες της
Ένωσης, και οι εµπειρογνώµονες που είναι επιφορτισµένοι µε τη διεκπεραίω-
ση των ερωτηµάτων πρέπει να απαντήσουν εντός τριών εργάσιµων ηµερών.
Ένα δίκτυο που απευθύνεται ειδικά στις επιχειρήσεις, Solvit (4), άρχισε να λει-
τουργεί σε απευθείας σύνδεση τον Ιούλιο 2002, βασιζόµενο στα κέντρα συντο-
νισµού των κρατών µελών που από το 1997 και εξής είναι αρµόδια για τη διεκ-
περαίωση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ενιαία
αγορά. Η δικτυακή εργασία αυτής της υπηρεσίας θα εντείνει την αµοιβαία
πίεση µεταξύ οµοτίµων και θα δηµιουργήσει αλληλεπιδράσεις µε τις οποίες θα
βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και θα παρασχεθούν πληροφορίες σχετι-
κά µε αυτές. Οι ιστοσελίδες «∆ιάλογος µε τους πολίτες» και «∆ιάλογος µε τις
επιχειρήσεις» (5) παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα δικαι-
ώµατα του ατόµου και των επιχειρήσεων µέσα στην εσωτερική αγορά και
παράλληλα βοηθούν στην επίλυση των προβληµάτων.

4. Η αµφίδροµη επικοινωνία που προσφέρεται στους πολίτες έχει αναπτυχθεί
σηµαντικά από την έκδοση της Λευκής Βίβλου τον Ιούλιο 2001. Ο ιστοχώρος
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Futurum (1), τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή και ο επίσηµος ιστοχώρος της
Συνέλευσης προσφέρουν σε όλους την ευκαιρία να διατυπώσουν την άποψή
τους και να συµβάλουν µε προτάσεις στη συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης.
Ο ιστοχώρος της διακυβέρνησης έδωσε τη δυνατότητα για διάλογο πριν και
µετά την έκδοση της Λευκής Βίβλου. Ο ιστοχώρος που είναι γνωστός µε το
όνοµα «Η φωνή σας στην Ευρώπη» (2), ως µέρος της πρωτοβουλίας «∆ιαλογι-
κή χάραξη πολιτικών» (Interactive Policy Making ― IPM), ήδη προσφέρει
στους πολίτες, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να δια-
δραµατίσουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία διαµόρφωσης της πολιτικής της Επι-
τροπής. Στο πλαίσιο του ανανεωµένου εξυπηρετητή «Europa» (3), οι αµφίδρο-
µες διαλογικές διαδικασίες θα γίνουν κοινή πρακτική.

5. Η διαφάνεια του έργου των θεσµικών οργάνων έχει βελτιωθεί κατά πολύ.
Έχει τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου (4) για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Η Επιτροπή τροποποίησε τους
διαδικαστικούς κανόνες της (5). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτρο-
πής είναι διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτυο ήδη από τον Ιανουάριο 2002. Ένα δηµόσιο
µητρώο εγγράφων της Επιτροπής είναι επίσης διαθέσιµο µέσω ∆ιαδικτύου από
τον Ιούνιο, ενώ παράλληλα διατίθεται ευρέως ένας οδηγός του πολίτη για την
πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα βάσει των διατάξεων των νέου κανονισµού. Για
την εφαρµογή του προαναφερθέντος κανονισµού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έλαβε έναν αριθµό εσωτερικών µέτρων (τροποποίηση των διαδικαστικών
κανόνων του και των υποχρεώσεων των µόνιµων υπαλλήλων και του λοιπού
προσωπικού του) και έθεσε στη διάθεση του κοινού το επίσηµο µητρώο του
τον Ιούνιο 2002. Το µητρώο του Συµβουλίου, το οποίο είναι προσπελάσιµο από
το ∆ιαδίκτυο, περιέχει παραποµπές σε έγγραφα του Συµβουλίου που παρή-
χθησαν από το 1999 και εξής. Μεταξύ αυτών, τα έγγραφα που είναι διαθέσιµα
στο κοινό είτε µπορούν να ανοιχτούν άµεσα από τη βάση δεδοµένων ή παρέ-
χονται από την υπηρεσία πρόσβασης στα έγγραφα του Συµβουλίου.

Η διαφάνεια του νοµοθετικού έργου του Συµβουλίου αναφέρθηκε στο Ευρω-
παϊκό Συµβούλιο της Βαρκελόνης τον Μάρτιο σε µία παραποµπή που έγινε σε
έκθεση της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου. Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Σεβίλλης αποφάσισε να καταστήσει τις συνεδριάσεις του Συµ-
βουλίου ανοικτές στο κοινό σε διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης απο-
φάσεων. Ο κατάλογος των σχετικών προτάσεων καταρτίζεται από το Συµβού-
λιο στις αρχές κάθε εξαµήνου και στο τελικό στάδιο της διαδικασίας το κοινό
έχει πρόσβαση στην ψηφοφορία και στις σχετικές εξηγήσεις.
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6. Η πύλη EUR-Lex στον εξυπηρετητή Europa παρέχει πρόσβαση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έτσι στους πολίτες τη δυνατό-
τητα να µελετήσουν την κοινοτική νοµοθεσία σε όλους τους τοµείς. Από την
έναρξη λειτουργίας της τον Ιούνιο του 2001, η πύλη έχει υποστεί πολλές βελ-
τιώσεις που την κατέστησαν πιο προσιτή και φιλική προς τους χρήστες. Από
τον Ιανουάριο 2002 και εξής, όλα τα επίσηµα έγγραφα που είναι καταχωρηµέ-
να στην EUR-Lex διατίθενται στο κοινό δωρεάν, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για
έγγραφα που έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα, ασχέτως της ηµε-
ροµηνίας έγκρισης ή δηµοσίευσής τους και σε όλους τους µορφότυπους. Η
πρόσβαση στην επαγγελµατική βάση δεδοµένων CELEX εξακολουθεί να
παρέχεται µε πληρωµή (µε συνδροµή ή ανά περίοδο χρήσης). Από τον Απρί-
λιο 2002, η EUR-Lex παρέχει µία εναρµονισµένη παρουσίαση όλων των ιστο-
σελίδων της και είναι προσπελάσιµη από τον εξυπηρετητή Europa και από
τους ιστοχώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η βάση
δεδοµένων PreLex της Επιτροπής παρέχει πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες
σχετικά µε την πρόοδο της νοµοθετικής διαδικασίας για την εκάστοτε νοµοθε-
τική πράξη, καθώς και συνδέσµους στα σχετικά κείµενα και στο OEIL, το
νοµοθετικό παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτόν τον
τρόπο, οι πολίτες µπορούν να βρουν πληροφορίες για τη νοµοθετική διαδικα-
σία, τις νοµοθετικές προτάσεις που εγκρίνει η Επιτροπή, τα δελτία τύπου,
καθώς και το τελικό κείµενο που εγκρίνεται. Εξακολουθούν επίσης οι προ-
σπάθειες για να εισαχθούν σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων οι κοινές θέσεις του
Συµβουλίου, τα νοµοθετικά και τα δηµοσιονοµικά ψηφίσµατα, οι πρωτοβου-
λίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.

3.1.2. ∆εύτερος άξονας δράσης: προσέγγιση των πολιτών µέσω της περιφερειακής 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε στη Λευκή Βίβλο ότι προτίθεται να καθιερώσει ένα
συστηµατικότερο διάλογο, ήδη από τα πρώτα στάδια της διαµόρφωσης των
πολιτικών, µε ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις των περιφερειακών και τοπικών
διοικήσεων και να εγκαινιάσει δοκιµαστικές «τριµερείς, στοχοθετηµένες συµ-
βάσεις» σε ορισµένους σαφώς καθορισµένους τοµείς. Με αυτόν τον τρόπο θα
απλοποιηθούν τα νοµοθετικά και εκτελεστικά καθήκοντα και οι πολιτικές που
έχουν άµεση επιρροή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ακόµα, η Επιτροπή κάλεσε την Επιτροπή των Περιφερειών να διαδραµατίσει
έναν πιο προορατικό ρόλο στην εξέταση των πολιτικών, για παράδειγµα µέσω
της σύνταξης διερευνητικών εκθέσεων πριν από την υποβολή της εκάστοτε
πρότασης από την Επιτροπή. Ζήτησε επίσης από την Επιτροπή των Περιφε-
ρειών να διοργανώσει την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών που αφορούν τη
συµµετοχή των αρχών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο προπα-
ρασκευαστικό στάδιο των ευρωπαϊκών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε
εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή έχει απευθύνει έκκληση στα κράτη µέλη να εξε-
τάσουν τρόπους για να βελτιώσουν τη συµµετοχή των τοπικών και περιφερει-
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ακών παραγόντων στη χάραξη των κοινοτικών πολιτικών και να ενθαρρύνουν
τη χρήση συµβατικών ρυθµίσεων µε τις περιφέρειες, τους δήµους και τις κοι-
νότητές τους, χωρίς παράλληλα να θίγονται τα συνταγµατικά συστήµατά τους.

2. Εκτός από τις ευρείες διαβουλεύσεις µε το κοινό, η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο
για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, αναγνώρισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι
σχέσεις µε τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης µέσα από τις
εθνικές και ευρωπαϊκές τους ενώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες της Επι-
τροπής συντάσσουν έγγραφο εργασίας µε σκοπό να προσδιορίσουν εκείνα τα
µέτρα που θα επιτρέψουν τη δηµιουργία δεσµών µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές
ενώσεις τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και να καθορίσουν τόσο την
εµβέλεια όσο και τις προϋποθέσεις ενός τέτοιου διαλόγου.

Η Επιτροπή θα θέσει το εν λόγω έγγραφο στη διάθεση του κοινού στο ∆ιαδί-
κτυο και θα το διαβιβάσει στις κυριότερες διαπεριφερειακές και τοπικές ενώ-
σεις, για να διατυπώσουν τη γνώµη τους όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Θα ζητη-
θεί επίσης η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περι-
φερειών και των κρατών µελών. Ύστερα από αυτό το στάδιο των διαβουλεύ-
σεων, η Επιτροπή θα είναι σε θέση, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003, να εκδώ-
σει ανακοίνωση, η οποία θα τεθεί σε εφαρµογή από όλες τις υπηρεσίες της.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το µέρος της
Λευκής Βίβλου που ασχολείται µε την περιφερειακή και την τοπική δηµοκρα-
τία. Η Λευκή Βίβλος αποτέλεσε αντικείµενο γνωµοδότησης τον Μάρτιο 2002,
στην οποία η Επιτροπή των Περιφερειών χαιρετίζει το έγγραφο αυτό, µε ιδιαί-
τερη αναφορά στα τµήµατα εκείνα που πραγµατεύονται την αποκέντρωση ή
τη συνεργασία µε τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην
ίδια γνωµοδότηση η Επιτροπή των Περιφερειών αναφέρεται στις αλλαγές των
µεθόδων εργασίας της που θα απαιτηθούν προκειµένου να είναι σε θέση να
διαδραµατίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση της κοινοτικής δράσης.
Η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε αφενός να της παραχωρηθούν ελεγκτι-
κές αρµοδιότητες ώστε να µπορεί να επαληθεύει τη συµµόρφωση ως προς την
αρχή της επικουρικότητας και αφετέρου να της δοθεί εντολή για να εποπτεύει
τον αντίκτυπο των οδηγιών και των κανονισµών σε επίπεδο περιφερειακής και
τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πρόεδροι των δύο οργάνων, της Επιτροπής και της
Επιτροπής των Περιφερειών, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο,
αντικατοπτρίζοντας τις αρχές της διακυβέρνησης, καθορίζει τις διαδικασίες
συνεργασίας µεταξύ των δύο οργάνων. Το εν λόγω πρωτόκολλο αποσκοπεί
στο να βελτιώσει την εκτέλεση των συµβουλευτικών καθηκόντων της Επιτρο-
πής των Περιφερειών, αυξάνοντας τη συµµετοχή της στην πολιτική συζήτηση
και τη συνεργασία σε θέµατα ενηµερωτικής και επικοινωνιακής πολιτικής.

3.1.3. Τρίτος άξονας δράσης: συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Πιο αποτελεσµατικές
και πιο ανοικτές διαβουλεύσεις για τη διαµόρφωση των κοινοτικών πολιτικών

1. Η Λευκή Βίβλος απευθύνει έκκληση για µεγαλύτερη διαφάνεια και διαβου-
λεύσεις µε τους συντελεστές της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διαµόρφωση
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των κοινοτικών πολιτικών. Η προτεινόµενη συµµετοχή και η γνωµοδότηση της
κοινωνίας των πολιτών διαφέρει από τον διοργανικό διάλογο (µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, και την Επι-
τροπή των Περιφερειών) και από τον κοινωνικό διάλογο µεταξύ των εργοδοτών
και των εργαζοµένων βάσει των άρθρων 137 έως 139 της συνθήκης για την ΕΚ.

Λόγω του ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα τους, οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις και οι ενώσεις των εργοδοτών κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη δια-
µόρφωση της κοινωνικής πολιτικής. Σε κοινοτικό επίπεδο, η συνθήκη για την
ΕΚ απαιτεί από την Επιτροπή να ζητά τη γνώµη των εργοδοτών και των εργα-
ζοµένων κατά την εκπόνηση προτάσεων στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής.
Κάτω από ορισµένες συνθήκες, τα δύο αυτά µέρη µπορούν να καταλήξουν σε
δεσµευτικές συµφωνίες που στη συνέχεια µετατρέπονται σε κοινοτική νοµοθε-
σία. Αυτός ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι καλά εδραιωµένος.

2. Ως αποτέλεσµα του έργου για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, οι σχέσεις της
Επιτροπής µε την κοινωνία των πολιτών έχουν τώρα πλέον επισηµοποιηθεί και
είναι πιο διαφανείς. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει γενικές αρχές και ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διαβουλεύσεις µε µη θεσµικά ενδιαφερόµενα µέρη (1)
σε σχέση µε τις κυριότερες πρωτοβουλίες πολιτικής που προτείνει. Οι ελάχιστες
αυτές προδιαγραφές θα ισχύσουν από το 2003. Αναµένεται ότι µε την εφαρµο-
γή τους θα µπορούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι παράγοντες να γνωρίζουν ακρι-
βώς ποιος πρέπει να επικοινωνήσει µε ποιον όταν διαµορφώνεται µία νέα
πολιτική, έτσι ώστε όλα τα µέρη που επηρεάζονται από την πρόταση να συµ-
µετάσχουν περισσότερο και σε πιο δίκαιη βάση στη διαδικασία. Η Επιτροπή
θα εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που χρειάζονται οι ενδιαφερόµενοι για να
διατυπώσουν τα σχόλια και τις αντιδράσεις τους θα διατίθενται ευρέως σε
πύλες πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Οι ελάχιστες προδιαγραφές προβλέπουν
µεταξύ άλλων µία περίοδο τουλάχιστον οκτώ εβδοµάδων για αντιδράσεις, ένα
µηχανισµό επιβεβαίωσης της παραλαβής τους, καθώς και την παρουσίαση στο
∆ιαδίκτυο των αποτελεσµάτων των δηµόσιων αυτών διαβουλεύσεων.

Ένα σχετικό συµβουλευτικό έγγραφο αποτέλεσε αντικείµενο δηµόσιων δια-
βουλεύσεων µέχρι τις 31 Ιουλίου 2002 (2). Ως συνέπειά του, η τελική δέσµη γενι-
κών αρχών και ελάχιστων προδιαγραφών αποκτά σαφέστερη ευκρίνεια, αλλά
και συνδέεται στενά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης του αντικτύπου της Επι-
τροπής. Επίσης αναλύονται λεπτοµερέστερα οι λειτουργικές συνέπειες αυτών
των γενικών αρχών και η χρήση κριτηρίων επιλογής για στοχοθετηµένες δια-
βουλεύσεις. Καθορίζοντας µία οµάδα-στόχο, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι
τα ενδιαφερόµενα µέρη θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους.
Ακόµα, η Επιτροπή εξηγεί την προσέγγισή της, η οποία συνίσταται στη µη ανά-
πτυξη νοµικά δεσµευτικών διαδικασιών διαβούλευσης και στο σεβασµό της
διαχωριστικής γραµµής µεταξύ των διαβουλεύσεων αυτών και των επίσηµων
διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
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3. Η ιδέα της σύναψης πιο εκτεταµένων συµφωνιών σύµπραξης µε διάφορους
τοµείς της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών εξετάζεται ακόµα από την
Επιτροπή. ∆εδοµένων των παρατηρήσεων που δέχθηκε κατά τις διαβουλεύ-
σεις για τη Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή προτιµά µια ρεαλιστική προσέγγιση µε
την οποία να εξασφαλίζεται η επιτυχία της τήρησης γενικών προδιαγραφών.
Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι διττός: πρώτον
να επιτρέψει στην Επιτροπή να ζητήσει τη γνώµη των τοµέων-εταίρων της σε
πιο ευρεία βάση από ό,τι απαιτούν οι ελάχιστες προδιαγραφές· και δεύτερον
να ενθαρρύνει, βάσει αυτών των συµφωνιών σύµπραξης, τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών να κάνουν ορθολογικότερες τις εσωτερικές τους δοµές,
να δώσουν εγγυήσεις διαφάνειας και αντιπροσωπευτικότητας και να επιβεβαι-
ώσουν την ικανότητά τους να µεταδίδουν πληροφορίες ή να διεξάγουν συζη-
τήσεις στα κράτη µέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι προτιµά να µη
δοθεί στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ένας ρόλος που, είτε πλήρως
είτε εν µέρει, ανήκει σε εκείνους που έχουν πολιτική ευθύνη και που εκλέγονται
µε καθολική ψηφοφορία. Επίσης, ορισµένα τµήµατα της κοινωνίας των πολι-
τών εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ότι έτσι θα καθιερωνόταν ένα de facto
καθεστώς προνοµιούχων ενώσεων.

4. Η βάση δεδοµένων Coneccs (∆ιαβούλευση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινω-
νία των Πολιτών), η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών που δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και µε τις διαδικα-
σίες διαβούλευσης µεταξύ Επιτροπής και της κοινωνίας των πολιτών, τέθηκε
πλήρως σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2002. Ο ιστοχώρος Coneccs στο ∆ιαδί-
κτυο (1) παρέχει στο κοινό πληροφόρηση σχετικά µε τις µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις που δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και σχετικά µε τις επι-
τροπές και άλλους συµβουλευτικούς φορείς που χρησιµοποιεί η Επιτροπή
κατά τις επίσηµες ή τις διαρθρωµένες διαβουλεύσεις της µε την κοινωνία των
πολιτών. Ο µόνος σκοπός του ευρετηρίου των οργανώσεων, το οποίο καταρτί-
στηκε σε εθελοντική βάση, είναι να παρέχει πληροφορίες και όχι να χρησιµεύ-
ει ως εργαλείο για την εξασφάλιση συγκατάθεσης. Είναι ένα δυναµικό εργα-
λείο που συνεχώς βελτιώνεται και το οποίο εντάχθηκε στην οργανωµένη συµ-
βουλευτική διαδικασία για τις ελάχιστες προδιαγραφές των διαβουλεύσεων, µε
την προϋπόθεση ότι δεν θα αποτελέσει σύστηµα διαπίστευσης ορισµένων
οργανώσεων ενώπιον της Επιτροπής.

5. Εκτός από αυτό το γενικό εργαλείο, υπάρχουν υπηρεσίες σε απευθείας σύν-
δεση που απευθύνονται σε ορισµένα τµήµατα της κοινωνίας των πολιτών που
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για ένα συγκεκριµένο θέµα (διεθνές εµπόριο, εκπαί-
δευση και πολιτισµός κλπ.). Αυτές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δηµιουργήθηκαν
από τις διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι αρµόδιες για την εκάστοτε σχετι-
κή πολιτική.

6. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων υποδέχθηκε µε ικανοποίηση τη Λευκή Βίβλο. Στη γνωµοδότησή της
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του Μαρτίου 2002 µε θέµα τη Λευκή Βίβλο, υπογράµµισε την ύπαρξη στενού
δεσµού µεταξύ του εν λόγω εγγράφου και της Συνέλευσης για το µέλλον της
Ένωσης. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να εξα-
σφαλιστεί ότι τηρείται η οριζόντια και κάθετη επικουρικότητα και να καθορι-
στούν κριτήρια µε τα οποία να εξασφαλίζεται ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών είναι όντως αντιπροσωπευτικές. Επίσης φρονεί ότι θα µπορούσε
η ίδια να διαδραµατίσει κρίσιµο ρόλο στη διαµόρφωση και τη διάρθρωση του
διαλόγου µε τους πολίτες και τονίζει τη σηµασία που έχει η αύξηση των πλη-
ροφοριών που διατίθενται στους πολίτες σχετικά µε τα θεµελιώδη χαρακτηρι-
στικά της Ένωσης καθώς και η µεγαλύτερη χρήση άλλων µέσων πλην της
νοµοθεσίας. Υπεγράφη πρωτόκολλο µε το οποίο η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αναγνωρίζουν επίσηµα ότι, στο πλαίσιο
της καθιέρωσης νέων µορφών διακυβέρνησης, η ΕΟΚΕ είναι ιδιαίτερα κατάλ-
ληλη ως µεσάζοντας µεταξύ των θεσµικών οργάνων της Ένωσης και της οργα-
νωµένης κοινωνίας των πολιτών. Ακόµα το πρωτόκολλο προβλέπει ρητά ότι η
Επιτροπή πρέπει να καλεί την ΕΟΚΕ να διατυπώνει «διερευνητικές γνωµοδο-
τήσεις» και ότι αυτή η τελευταία πρέπει να εντείνει τις σχέσεις της µε την οργα-
νωµένη κοινωνία των πολιτών.

3.1.4. Τέταρτος άξονας δράσης: διασύνδεση µέσω δικτύων

1. Η Λευκή Βίβλος κατέγραψε και ανέλυσε, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
την αυξανόµενη κοινωνική και πολιτική σηµασία των δικτύων, τα οποία νοού-
νται ως σχέσεις ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης µεταξύ ατόµων ή/και οργα-
νώσεων (κοινότητες, αρχής περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχει-
ρήσεις, διοικητικές υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα, κλπ.) κατά τρόπο µη ιεραρ-
χικό, όπου ο κάθε συµµετέχων είναι υπεύθυνος για µέρος των πόρων που απαι-
τούνται για την επίτευξη του κοινού στόχου· ως µέσο επαφής, η ηλεκτρονική
επικοινωνία προτιµάται ιδιαίτερα. Συνεπώς η Επιτροπή είχε την πρόθεση να
διαµορφώσει µια πιο συστηµατική και προορατική προσέγγιση για την εργασία
µε ορισµένα σηµαντικά δίκτυα, έτσι ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να συµ-
µετάσχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης των αποφάσεων και εφαρµογής των
πολιτικών. Παράλληλα προσπάθησε να εξετάσει πώς το πλαίσιο για τη δια-
κρατική συνεργασία των τοπικών ή των περιφερειακών συντελεστών µπορεί
να στηριχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ µε σκοπό την υποβολή προτάσεων.

2. Οι οικονοµικοί συντελεστές οργανώνονται όλο και περισσότερο σε δίκτυα,
γεγονός που έχει αναγνωρίσει η Επιτροπή. Κατά γενικό κανόνα, ζητείται η
γνώµη των οριζόντιων ευρωπαϊκών οµοσπονδιών για όλα τα ζητήµατα, ενώ η
γνώµη των επαγγελµατικών οργανώσεων ζητείται µόνον για θέµατα που άπτο-
νται του κλάδου τους. Οι δίαυλοι που χρησιµοποιούνται από αυτές τις οργα-
νώσεις για να συνδέουν τις εθνικές και τις τοπικές τους βάσεις είναι όλο και
περισσότερο ηλεκτρονικοί, λόγω του ότι αυτοί επιτρέπουν την προηγµένη δια-
λογική συµµετοχή. Αυτή η διαλογική επικοινωνία προωθείται από τα εργαλεία
που η ίδια η Επιτροπή έχει θέσει στη διάθεση των διαφόρων συντελεστών.
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Η Επιτροπή έχει διαµορφώσει την ηλεκτρονική πρωτοβουλία διαλογική
χάραξη πολιτικών (IPM) (1), για να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµε-
νους παράγοντες να αντιδράσουν άµεσα, σε απευθείας σύνδεση, στις πληρο-
φορίες και τις προτάσεις της. Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Κατανα-
λωτών (ECC Network), το οποίο συµµετέχει στην πρωτοβουλία IPM, είναι
σηµαντικός κόµβος επαφής µεταξύ της Επιτροπής και των ευρωπαίων κατα-
ναλωτών. Ο ρόλος του δικτύου αυτού είναι να βοηθά τους ευρωπαίους κατα-
ναλωτές να ωφελούνται καλύτερα από την εσωτερική αγορά και να παρέχει
στην Επιτροπή σηµαντικές επιτόπιες πληροφορίες. Αυτή τη στιγµή, το δίκτυο
ECC συνδέει 14 ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών σε δώδεκα κράτη µέλη και
θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρη-
σης (Euro-info Centres), αποτελούµενο αυτή τη στιγµή από 258 κέντρα (ευρω-
θυρίδες) τα οποία παρέχουν βοήθεια στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε τοπικό
επίπεδο (εκ των οποίων 50 βρίσκονται στις υποψήφιες χώρες), λειτουργεί τόσο
κάθετα προς τις δύο κατευθύνσεις (Βρυξέλλες ― τοπικό επίπεδο και αντί-
στροφα) όσο και οριζόντια, µεταξύ των εµπλεκόµενων εταίρων. Αυτή η συνε-
χής παροχή πληροφοριών, που αφορούν ιδιαίτερα συγκεκριµένες περιπτώσεις
σε αντιδιαστολή µε τη γενικότερη εφαρµογή της νοµοθεσίας, θα βοηθήσει την
εφαρµογή ή τον αναπροσδιορισµό των πολιτικών. Οι πρωτοβουλίες που ανα-
λαµβάνουν τα ίδια τα δίκτυα, όπως η ετήσια Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο ή οι
Netdays στα σχολεία γνωρίζουν όλο και µεγαλύτερη επιτυχία.

3. Η Επιτροπή έχει εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης ως συνέχεια του σχεδίου eEurope
2002, το οποίο ονοµάζεται eEurope 2005 και αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τις
ασφαλείς υπηρεσίες, εφαρµογές και τα περιεχόµενα, βάσει µιας ευρύτερα δια-
δεδοµένης και ασφαλούς υποδοµής ευρείας ζώνης, ενώ παράλληλα εξασφαλί-
ζει τη συµµετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας.

4. Παράλληλα µε την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης στις εφαρµογές Solvit και
IPM, το πρόγραµµα «Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων» (ή IDA)
διαµόρφωσε µία υπηρεσία που απευθύνεται στο κοινό, την Πύλη πρόσβασης
στις διοικητικές υπηρεσίες της ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε δοκιµαστικό στάδιο.
Φιλοδοξώντας να στηρίξει τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες στην προσπάθειά
τους να παράσχουν υπηρεσίες οι οποίες να ενέχουν µία διακρατική διάσταση
σε απευθείας σύνδεση, η πύλη αυτή σκοπεύει να αποτελέσει ένα ενιαίο σηµείο
πρόσβασης για όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες και υπηρεσίες προς το κοινό,
έτσι ώστε να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης στις δια-
κρατικές τους συναλλαγές.

3.2. Καλύτερες πολιτικές, ρυθµίσεις και αποτελέσµατα

Έχει σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά τις δεσµεύσεις της Λευκής
Βίβλου για καλύτερες πολιτικές, ρυθµίσεις και αποτελέσµατα. Η Επιτροπή έχει
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(1) http://europa.eu.int/yourvoice/index_el.htm.
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αναλάβει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν σε βελτιώσεις του κύκλου χάραξης της
πολιτικής: σχεδιασµός της πολιτικής, επιλογή των µέσων, ρυθµιστική εφαρµογή
και επιβολή τους. Για την ανάληψη αυτών των πρωτοβουλιών η Επιτροπή ενθαρ-
ρύνθηκε και εµπνεύστηκε από το σηµαντικό έργο που έχει επιτελεστεί από τα
κράτη µέλη και τις διεθνείς οργανώσεις, καθώς και από τη γενικότερη θετική αντί-
δραση των ενδιαφερόµενων µερών όσον αφορά τις βασικές γραµµές της Λευκής
Βίβλου.

3.2.1. Καλύτερη ρύθµιση

1. Όπως ανακοινώθηκε και στη Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή πρότεινε τον Ιούνιο
2002 ένα ευρύ σχέδιο δράσης για την απλούστευση και τη βελτίωση του ρυθ-
µιστικού περιβάλλοντος (1), µε τον γενικότερο στόχο να αναπτύξει µια νέα
κοινή νοµοθετική παιδεία στο εσωτερικό της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης για την
καλύτερη ρύθµιση αντλεί ιδέες από τη Λευκή Βίβλο και αναπτύσσει πρωτο-
βουλίες που αφορούν µεταξύ άλλων: την καλύτερη χάραξη των πολιτικών, η
οποία θα επιτευχθεί µε τη βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών διαβούλευ-
σης και αξιολόγησης του αντικτύπου· την επέκταση της εµβέλειας των διαφό-
ρων µέσων χάραξης και εφαρµογής των πολιτικών· τον περιορισµό των προ-
τάσεων σε θέµατα ουσίας (προβλέποντας παράλληλα µεγαλύτερες δυνατότη-
τες για τα εκτελεστικά µέτρα που θα συµπληρώνουν τις τεχνικές λεπτοµέρειες)·
και την έναρξη προγράµµατος για την απλούστευση της κοινοτικής νοµοθε-
σίας.

Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιλαµβάνει ενέργειες µε τις οποίες θα εξασφαλι-
στεί η αποτελεσµατική µεταφορά και εφαρµογή της νοµοθεσίας από τα κράτη
µέλη. Επιπλέον, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο να
αναλάβουν ενέργειες µε την ιδιότητά τους ως κοινοτικών νοµοθετών. Ακόµα,
συστήνει τη στενή νοµοθετική συνεργασία µεταξύ των οργάνων· την ετήσια
αξιολόγηση της ποιότητας της νοµοθεσίας και την καλύτερη δηµόσια πρόσβα-
ση στην προτεινόµενη και την εγκριθείσα νοµοθεσία, µέσω της ηλεκτρονικής
πύλης EUR-Lex· την καταλληλότερη χρήση των νοµοθετικών µέσων· την
απλοποίηση και τη µείωση του όγκου της κοινοτικής νοµοθεσίας· και τέλος την
εξασφάλιση της ποιότητας της εγκρινόµενης νοµοθεσίας. Όσον αφορά τα
κράτη µέλη, το σχέδιο δράσης προβλέπει την ηλεκτρονική διαβίβαση και διά-
δοση των εθνικών κοινοποιήσεων, των διαβουλεύσεων και των αξιολογήσεων
του αντικτύπου, καθώς και τη στενότερη συνεργασία για τη µεταφορά της κοι-
νοτικής νοµοθεσίας. Συνεπώς η Επιτροπή απηύθυνε έκκληση για την απαραί-
τητη συνεργασία του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και των κρατών µελών.
Στη συνέχεια, ξεκίνησαν διοργανικές διαπραγµατεύσεις µε σκοπό να συναφθεί
µία διοργανική συµφωνία για την καλύτερη ρύθµιση (2).
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(1) COM(2002) 278. 
(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης κάλεσε τα κοινοτικά όργανα να συνάψουν διοργανική συµφωνία πριν

από τα τέλη του 2002. 
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2. Από την πλευρά της, η Επιτροπή έχει καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για
να βελτιώσει την προετοιµασία των πρωτοβουλιών της, ειδικότερα µέσω του
πλαισίου για τις διαβουλεύσεις µε το κοινό (βλέπε ανωτέρω), µέσω κατευθυ-
ντήριων γραµµών για τη χρήση της εµπειρογνωµοσύνης και του πλαισίου για
την αξιολόγηση του αντικτύπου που θα έχουν οι προβλεπόµενες πρωτοβου-
λίες. Οι αρχές που στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες πρέπει να αποτελέσουν
αναπόσπαστο µέρος της καλής διοικητικής συµπεριφοράς, τόσο για τα άλλα
κοινοτικά όργανα και τους οργανισµούς όσο και για τα κράτη µέλη.

3. Στην ανακοίνωσή της µε θέµα τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση της εµπει-
ρογνωµοσύνης (1), η Επιτροπή καθορίζει βασικές αρχές και εσωτερικές κατευ-
θυντήριες γραµµές για τις υπηρεσίες της όσον αφορά τη συλλογή και τη χρησι-
µοποίηση των συµβουλών που παρέχουν οι εµπειρογνώµονες, σε όλα τα στά-
δια χάραξης των πολιτικών από την Επιτροπή. Αυτή η πρωτοβουλία στηρίζε-
ται στις υπάρχουσες ορθές πρακτικές εντός και εκτός της Επιτροπής, και παρέ-
χει ένα γενικό πλαίσιο για την προώθηση τέτοιων πρακτικών σε όλους τους
σχετικούς τοµείς. Οι προτεινόµενες αρχές και κατευθυντήριες γραµµές έχουν
έναν διττό στόχο:

• να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζητούν και χρησιµοποιούν
την πιο κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη, για να δηµιουργήσουν µία σταθερή
γνωστική βάση για καλύτερες πολιτικές και

• να εδραιώσουν στον τοµέα αυτόν τις βασικές αρχές της Επιτροπής, δηλαδή
την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα.

Οι κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής αφορούν τη συλλογή και τη χρήση
εµπειρογνωµοσύνης και τεχνογνωσίας µε την ευρύτερη έννοια των όρων, και
όχι µόνον επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης. Οι εν λόγω κατευθυντήριες
γραµµές θα εφαρµοστούν και στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται µεταξύ των
οµάδων εµπειρογνωµόνων που έχει συγκροτήσει η ίδια η Επιτροπή, οι οποίες
όµως δεν συµµετέχουν στις επίσηµες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που καθο-
ρίζονται στη Συνθήκη, ή στη θέσπιση του παράγωγου δικαίου. Θα αρχίσουν να
ισχύουν από το 2003 και θα υπόκεινται σε συνεχή εποπτεία καθώς και σε αξιο-
λόγηση, το τρίτο έτος ύστερα από την έναρξη ισχύος τους. Όπως επισηµαίνε-
ται στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η Επιτροπή θα εξετά-
σει κατά πόσον οι δικές της κατευθυντήριες γραµµές θα µπορέσουν να αποτε-
λέσουν τη βάση για µία κοινή προσέγγιση όλων των κοινοτικών οργάνων και
των κρατών µελών στον τοµέα αυτόν.

4. Στην ανακοίνωσή της µε θέµα την αξιολόγηση του αντικτύπου (2), η Επιτροπή
δεσµεύεται ―ξεκινώντας από το 2003― να διεξαγάγει σταδιακά αξιολογήσεις
του αντικτύπου όλων των σηµαντικών νοµοθετικών και πολιτικών πρωτοβου-
λιών, οι οποίες να καλύπτουν την αξιολόγηση του αντικτύπου στο ρυθµιστικό
πεδίο αλλά και στη βιώσιµη ανάπτυξη (στους τοµείς της οικονοµίας, της κοι-
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(1) COM(2002) 713. 
(2) COM(2002) 276. 
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νωνίας και του περιβάλλοντος). Η αξιολόγηση αυτή θα καταστήσει ευκολότε-
ρη την απόφαση για την ενδεχόµενη ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο,
σύµφωνα µε τη Συνθήκη και το πρωτόκολλο περί εφαρµογής των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει να βελ-
τιωθεί η ποιότητα και η συνεκτικότητα των κοινοτικών πολιτικών.

Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση του αντικτύπου
σηµατοδοτεί µία σηµαντική στροφή προς µία νέα ρυθµιστική παιδεία, η οποία
θα ενσωµατώνει όλες τις υπάρχουσες τοµεακές αξιολογήσεις του άµεσου και
του έµµεσου αντικτύπου των προτεινόµενων µέτρων σε ένα ενιαίο εργαλείο.
Αυτή τη στιγµή καταρτίζονται λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές για τη διε-
ξαγωγή αυτών των αξιολογήσεων από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει προτείνει και στα άλλα θεσµικά όργανα να αναλάβουν τη διε-
ξαγωγή αξιολογήσεων όσον αφορά τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν
σηµαντικές τροποποιήσεις στις προτάσεις της Επιτροπής. Αυτό το θέµα εξετά-
ζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για µία διοργανι-
κή συµφωνία σχετικά µε την καλύτερη ρύθµιση. Ανάλογα, η Επιτροπή κάλεσε
τα κράτη µέλη να διεξαγάγουν αξιολογήσεις του αντικτύπου, έτσι ώστε να βελ-
τιώσουν την ποιότητα των εθνικών µέτρων µεταφοράς, ειδικότερα για τυχόν
συµπληρωµατικές διατάξεις που προστίθενται στις νοµοθετικές πράξεις καθώς
και για τα µέτρα που κοινοποιούνται στην Επιτροπή δυνάµει της οδηγίας
98/34/ΕΚ (1).

Μία συγκεκριµένη πρωτοβουλία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει τον αντί-
κτυπο των προτεινόµενων νοµοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών είναι η
Ευρωπαϊκή ∆οκιµαστική Οµάδα των Επιχειρήσεων (European Business Test
Panel). Με τη χρήση των µέσων που παρέχει η πρωτοβουλία της διαλογικής
χάραξης πολιτικής (IPM) και µε τη βοήθεια των κρατών µελών, η Επιτροπή
αυτή τη στιγµή συγκροτεί την εν λόγω δοκιµαστική οµάδα, η οποία απαρτίζε-
ται από 4 000 επιχειρήσεις όλων των µεγεθών και όλων των κλάδων.

5. Το σχέδιο δράσης για την καλύτερη ρύθµιση έθεσε επίσης το ευρύτερο θέµα
της επιλογής των κατάλληλων µέσων για την κοινοτική δράση, για το οποίο η
Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να υποβάλλει συµπληρωµατι-
κές προτάσεις, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών της Συνέλευσης για το
µέλλον της Ένωσης (2).

Η Επιτροπή ανέφερε ότι οι κανονισµοί και οι οδηγίες πρέπει να χρησιµοποι-
ούνται σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα της συνθήκης για την ΕΚ: οι
κανονισµοί πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον για δράση που απαιτεί οµοιό-
µορφη εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη· οι οδηγίες, σύµφωνα µε τον αρχικό
ορισµό τους στη Συνθήκη, πρέπει να αποτελούν νοµοθετικό µέσο για τη θέσπι-
ση νοµικού πλαισίου και στόχων προς επίτευξη.
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(1) Οδηγία 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων
και κανονισµών.

(2) COM(2002) 275. 
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Η Επιτροπή σκοπεύει να εξασφαλίσει στο βαθµό του δυνατού ότι οι οδηγίες
είναι γενικής φύσης και καλύπτουν τους στόχους, τις περιόδους ισχύος και τις
ουσιαστικές πτυχές της νοµοθεσίας. Είναι ευθύνη του νοµοθέτη να αποφασίσει
ποια µορφή θα λάβουν αυτές οι ουσιαστικές πτυχές, µε απόφαση πολιτικής,
και να εξασφαλίσει ότι τα τεχνικά θέµατα και οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν
από τα σχετικά εκτελεστικά µέτρα. Αυτός ο περιορισµός των οδηγιών µε την
πρόθεση ―µεταξύ άλλων― να απλοποιηθεί η νοµοθεσία δεν πρέπει να θίξει
τις νοµοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου·
αντίθετα, θα τους δώσει τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν στις θεµελιώδεις
πτυχές της νοµοθέτησης.

6. Στη Λευκή Βίβλο και στη συνέχεια στο σχέδιο δράσης της για καλύτερες ρυθ-
µίσεις, η Επιτροπή προτείνει να γίνεται µεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών λύσε-
ων αντί της παραδοσιακής νοµοθεσίας χωρίς να υπονοµεύονται οι διατάξεις
της Συνθήκης ή τα προνόµια του νοµοθέτη. Υπενθυµίζει επίσης ότι η συνθήκη
για την ΕΚ προβλέπει ήδη ειδικές µορφές από κοινού ρύθµισης, παραπέµπο-
ντας στα άρθρα 138 και 139 της συνθήκης για την ΕΚ σύµφωνα µε τα οποία οι
κοινωνικοί εταίροι µπορούν να συνάπτουν νοµικά δεσµευτικές συµφωνίες σε
κοινοτικό επίπεδο.

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ειδικές
περιπτώσεις για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης απλουστεύοντας ταυ-
τόχρονα τις νοµοθετικές δραστηριότητες και την ίδια τη νοµοθεσία (από κοι-
νού ρύθµιση, αυτορρύθµιση, ανοιχτή µέθοδος συντονισµού).

Στο πλαίσιο µιας νοµοθετικής πράξης, η από κοινού ρύθµιση επιτρέπει την
υλοποίηση των στόχων που καθορίζει ο νοµοθέτης µέσω µέτρων που εφαρµό-
ζονται από δραστήριες και αναγνωρισµένες πλευρές στον εν λόγω τοµέα. Η
Επιτροπή παραµένει πεπεισµένη ότι η από κοινού ρύθµιση είναι µια επιλογή
για την εστίαση του νοµοθετικού έργου στα ουσιώδη στοιχεία και για την
απλούστευση και βελτίωση της εφαρµογής ― που περιορίζεται από κριτήρια
που θα καθοριστούν σε µια µελλοντική διοργανική συµφωνία για καλύτερες
ρυθµίσεις. Η αυτορρύθµιση αφορά πολυάριθµες πρακτικές, κοινούς κανόνες,
δεοντολογικούς κώδικες και εθελοντικές συµφωνίες που οι οικονοµικοί φορείς,
οι κοινωνικοί παράγοντες, οι ΜΚΟ και οι οργανωµένες οµάδες καθορίζουν
εθελοντικά για τη ρύθµιση και οργάνωση των δραστηριοτήτων τους. Αντίθετα
µε την από κοινού ρύθµιση, η αυτορρύθµιση δεν προϋποθέτει νοµοθετική
πράξη. Η Επιτροπή έχει προτείνει κριτήρια και τρόπους χρήσης αυτών και
παρόµοιων εναλλακτικών µέσων για την επιδίωξη των στόχων της Συνθήκης,
και επί του παρόντος αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων για µια διορ-
γανική συµφωνία. Στη Λευκή Βίβλο η Επιτροπή πρότεινε προσανατολισµούς
για το ρόλο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και στην Ετήσια Στρατηγική
Πολιτικής για το 2003 προσδοκεί να διεξάγει στρατηγική αξιολόγηση του κατά
πόσο είναι αποτελεσµατική η µέθοδος στους τοµείς όπου εφαρµόστηκε αρχικά.

7. Η Επιτροπή πρότεινε να γίνει σηµαντική προσπάθεια απλούστευσης του
σώµατος της κοινοτικής νοµοθεσίας και µείωσης του όγκου της, µε την υπο-
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στήριξη του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή
προτείνει τα όργανα να καθορίσουν από κοινού ένα πρόγραµµα για την
απλούστευση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τους
τοµείς προτεραιότητας που χρειάζονται απλούστευση και θα ενηµερώσει ανά-
λογα το νοµοθέτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, τα οποία ως
νοµοθέτης θα πρέπει να εγκρίνουν τελικά τις προτάσεις για τις απλουστευµέ-
νες νοµοθετικές πράξεις, θα πρέπει να προσαρµόσουν τις µεθόδους εργασίας
τους για να επιτύχουν ταχύτερες και πιο αποτελεσµατικές διαδικασίες απλού-
στευσης της κοινοτικής νοµοθεσίας. Η Επιτροπή θεωρεί πολύ σηµαντικό η
διοργανική συµφωνία για καλύτερες ρυθµίσεις να καλύπτει την άποψη αυτή
και να ενσωµατώνει και να ενισχύει το συνεχιζόµενο έργο σχετικά µε το πρό-
γραµµα κωδικοποίησης που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Νοέµβριο του 2001 (1)
καθώς και το έργο για την αναδιατύπωση (2).

3.2.2. Καλύτερη εφαρµογή

1. Με βάση τη γενική περιγραφή των καλύτερων ρυθµίσεων και του επαναπροσ-
διορισµού των πολιτικών και των οργάνων στη Λευκή Βίβλο καθώς και τις
πρωτοβουλίες της Επιτροπής για µεγαλύτερη συµµετοχή και καλύτερες πολιτι-
κές, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης αρκετές σηµαντικές προτάσεις για την καλύ-
τερη εφαρµογή της κοινοτικής δράσης.

2. Το άρθρο 202 της συνθήκης για την ΕΚ παρέχει µια σηµαντική βάση για τον
εκτελεστικό ρόλο της Επιτροπής. Η εφαρµογή του, που διέπεται από το συνα-
φές παράγωγο δίκαιο για τους όρους άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτή-
των [η επονοµαζόµενη «επιτροπολογία» (3)], έχει εποµένως ζωτική σηµασία
για τις προσπάθειες επαναπροσδιορισµού των οργάνων και την επίτευξη των
επιθυµητών βελτιώσεων της νοµιµότητας, της αποτελεσµατικότητας και της
αξιοπιστίας της Κοινότητας.

Η Επιτροπή υποστηρίζει στη Λευκή Βίβλο ότι ο στόχος του επαναπροσδιορι-
σµού των οργάνων θα δικαιολογούσε την επανεξέταση, εάν όχι την κατάργη-
ση, των υφιστάµενων διαδικασιών διαχείρισης και ρύθµισης. Αυτό πρέπει να
συνδυαστεί µε τη νέα εξισορρόπηση των αρµοδιοτήτων των θεσµικών οργά-
νων, περιορίζοντας την Επιτροπή στην κύρια αρµοδιότητα της εκτελεστικής
νοµοθεσίας, και την ενίσχυση της δυνατότητας των δύο κλάδων του κοινοτι-
κού νοµοθέτη (Κοινοβούλιο και Συµβούλιο) να ελέγχουν την άσκηση των εκτε-
λεστικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής, τουλάχιστον στους τοµείς που υπόκει-
νται σε διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης για την ΕΚ).

Σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς αυτούς, και διατηρώντας την πρόσβαση
στην αναγκαία εµπειρογνωµοσύνη των εκπροσώπων των κρατών µελών, η
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(1) COM(2001) 645.
(2) ∆ιοργανική συµφωνία της 28ης Νοεµβρίου 2001 για µια πιο συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της ανα-

διατύπωσης των νοµικών πράξεων. ∆ηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 77 της 28.3.2002 (σ. 1-3).
(3) Απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου. 
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Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/EΚ (1) του Συµ-
βουλίου. Συγκεκριµένα προτείνει την αναθεώρηση της υφιστάµενης ρυθµιστι-
κής διαδικασίας για την εφαρµογή µέτρων σύµφωνα µε τη διαδικασία συνα-
πόφασης εισάγοντας δύο ξεχωριστές φάσεις. Κατά την αρχική εκτελεστική
φάση, η Επιτροπή θα υποβάλλει τα σχέδια µέτρων σε µια επιτροπή εκπροσώ-
πων των κρατών µελών. Εάν έως τη λήξη της προθεσµίας που θα καθοριστεί
από την Επιτροπή η επιτροπή εκφράσει αντίθεση στο σχέδιο µέτρου, θα δοθεί
επιπλέον χρόνος στην Επιτροπή για την εξεύρεση λύσης. Το σχέδιο µέτρου της
Επιτροπής θα προωθηθεί στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη φάση ελέγχου, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Οποιοδήποτε από τα όργανα
αυτά, εντός καθορισµένης προθεσµίας, µπορεί να εκφράσει την αντίθεσή του
στο σχέδιο µέτρου εφαρµογής της Επιτροπής και στην περίπτωση αυτή η Επι-
τροπή µπορεί είτε να υποβάλλει νοµοθετική πρόταση ή να προχωρήσει στην
έγκριση του µέτρου εφαρµογής, ενδεχοµένως τροποποιηµένου σύµφωνα µε τις
θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η διαδικασία αυτή συµπληρώ-
νεται µε µια επείγουσα διαδικασία, που επιτρέπει τη θέση σε ισχύ των µέτρων
εφαρµογής προτού γίνουν οι έλεγχοι του νοµοθέτη. Αυτή η αλλαγή των διαδι-
κασιών «επιτροπολογίας» θα έχει µεταβατική φύση, εν αναµονή ενός νέου
συστήµατος εκχώρησης εκτελεστικών αρµοδιοτήτων βάσει της αναθεώρησης
των Συνθηκών (βλέπε το σηµείο 3.4).

3. Η Λευκή Βίβλος υποστήριξε ότι η δηµιουργία ρυθµιστικών οργανισµών µε
σαφώς καθορισµένους τοµείς αρµοδιότητας θα βοηθούσε στη βελτίωση του
τρόπου εφαρµογής και επιβολής των κανόνων σε ολόκληρη την ΕΚ. Προβλέ-
ποντας ένα διαρκώς µεγαλύτερο ρόλο για τους ρυθµιστικούς οργανισµούς, η
Λευκή Βίβλος πρότεινε ορισµένες προϋποθέσεις για τους οργανισµούς αυτούς
και ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα υπέβαλε λεπτοµερές πλαίσιο για τη δηµι-
ουργία, τη λειτουργία και την εποπτεία των µελλοντικών ρυθµιστικών οργανι-
σµών.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση που καθορίζει το
πλαίσιο των ρυθµιστικών οργανισµών (2) για να διευκολύνει τη δηµιουργία
των οργανισµών αυτών διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ενότητα και την ακε-
ραιότητα της εκτελεστικής λειτουργίας σε επίπεδο ΕΚ. Το λεπτοµερές πλαίσιο
προβλέπει κριτήρια για τη δηµιουργία ρυθµιστικών οργανισµών (ιδρυτική
πράξη, νοµική υπόσταση, τόπος), τη λειτουργία τους (πεδίο αρµοδιοτήτων,
διευθυντικά όργανα, καθεστώς του διευθυντή, δυνατότητες προσφυγής, διοι-
κητικές και προϋπολογιστικές διαδικασίες) και τους µηχανισµούς της Κοινό-
τητας για τον έλεγχο των οργανισµών αυτών (διοικητικοί, πολιτικοί, οικονοµι-
κοί και νοµικοί έλεγχοι). Η Επιτροπή κάλεσε το Κοινοβούλιο και το Συµβού-
λιο να επισηµοποιήσουν το πλαίσιο για τη δηµιουργία ρυθµιστικών οργανι-
σµών βάσει των αρχών που καθορίζονται στην ανακοίνωσή της.
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(1) COM(2002) 719.
(2) COM(2002) 718.



ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

4. Η Λευκή Βίβλος περιέγραψε σύντοµα την ιδέα των στοχοθετηµένων τριµερών
συµβάσεων για να αποκτήσουν µεγαλύτερη ευελιξία τα νοµοθετικά καθήκοντα
και τα καθήκοντα εφαρµογής και οι πολιτικές µε έντονο περιφερειακό αντί-
κτυπο. Κατά τη δηµόσια διαβούλευση, πολλοί περιφερειακοί φορείς (περιφέ-
ρειες ή δήµοι) εξέφρασαν ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στη σύναψη συµβάσε-
ων µόλις η Επιτροπή διευκρινίσει τους στόχους, τη φύση και το πεδίο εφαρµο-
γής τους. Αυτό οδήγησε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα πλαίσιο στο-
χοθετηµένων τριµερών συµβάσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των
κρατών µελών και περιφερειακών αρχών (1). ∆ιακρίνοντας ανάµεσα στις στο-
χοθετηµένες τριµερείς συµβάσεις (που συνάπτονται µε άµεση εφαρµογή της
βασικής κοινοτικής νοµοθεσίας) και στις στοχοθετηµένες τριµερείς συµφωνίες
(που συνάπτονται εκτός του πλαισίου της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ανάµεσα
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που εκπροσωπείται από την Επιτροπή, ένα κρά-
τος µέλος και τις περιφερειακές αρχές), η ανακοίνωση αυτή περιγράφει τους
σκοπούς και το πεδίο εφαρµογής τους. Όσον αφορά τις διαδικασίες εφαρµο-
γής, η ανακοίνωση προτείνει να συµπεριληφθεί στην πρόταση κανονισµού,
οδηγίας ή απόφασης µια ρήτρα εξουσιοδότησης για τριµερείς συµβάσεις µαζί
µε τα βασικά στοιχεία ενός υποδείγµατος τριµερούς σύµβασης ή συµφωνίας. Η
Επιτροπή προβλέπει αρχικά τη δοκιµαστική δροµολόγηση θεσµοθετηµένων
τριµερών συµφωνιών (2). Μόνον ύστερα από την αξιολόγηση αυτών των δοκι-
µαστικών σχεδίων η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόταση θεσµοθετηµένων τρι-
µερών συµβάσεων.

Η ανακοίνωση επαναλαµβάνει επίσης ότι οι κυβερνήσεις των κρατών µελών
υποδεικνύουν την αρµόδια περιφερειακή ή τοπική αρχή και ότι οι στοχοθετη-
µένες τριµερείς συµβάσεις ή συµφωνίες δεν µπορούν να στρεβλώνουν τους
ίσους όρους ανταγωνισµού της ενιαίας αγοράς.

5. Καταγγελίες και παραβάσεις: Η διαδικασία συλλογής συνεισφορών σχετικά
µε το θέµα της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία ξεκίνησε µε τη
Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, στηρίχθηκε στην επιθυµία να
βελτιωθεί η ποιότητα της κοινοτικής νοµοθεσίας και της εφαρµογής της.

Η πρώτη άποψη καλύπτεται από τo πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για
καλύτερες κανονιστικές ρυθµίσεις. Η δεύτερη αφορά την εφαρµογή, ουσιαστι-
κά µέσω διαδικασιών κατά παράβασης και δράσεων για τη µη τήρηση των
υποχρεώσεων και θέτει δύο κύρια ερωτήµατα:

• Σε ποιο βαθµό η δράση για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας µέσω
διαδικασιών κατά παράβασης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις από την
άποψη της αποτελεσµατικότητας (το αποτέλεσµα της ορθής διακυβέρνησης);
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(1) COM(2002) 568. 
(2) Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης παρόµοιων δοκιµαστικών θεσµοθετηµένων συµ-

φωνιών βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 2 του νέου οικονοµικού κανονισµού, που ενσωµατώνει το περιε-
χόµενο της διοργανικής συµφωνίας για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία του Μαΐου του 1999. 
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• Πώς µπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα αυτή; Πρέπει να επιταχύνει
την πρωτοβουλία της η Επιτροπή; Μπορεί η άσκηση της διακριτικής ευχέ-
ρειας της Επιτροπής να κινεί διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσµατική;

Όσον αφορά τη θέση προτεραιοτήτων της Επιτροπής κατά τη διερεύνηση
πιθανών παραβάσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, η ανακοίνωση της Επιτρο-
πής (1) για την αντιµετώπιση πιθανών παραβάσεων θεµελιώνει µια νέα, πιο
αποτελεσµατική προσέγγιση. ∆ιευκρινίζει πότε κινείται επίσηµη διαδικασία
κατά παράβασης από την Επιτροπή και πότε προβλέπονται εναλλακτικές
προσεγγίσεις για τις παραβάσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Η ανακοίνωση
προβλέπει επίσης σηµαντική ενίσχυση της προληπτικής προσέγγισης της Επι-
τροπής και αυξηµένη διοικητική συνεργασία µε τα κράτη µέλη, καθώς και µια
πρόταση για την εξασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε επίπεδο κρά-
τους µέλους.

Αναγνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο που παίζει ο καταγγέλλων στον εντοπι-
σµό των παραβάσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, η Επιτροπή εξέδωσε ανα-
κοίνωση (2) όσον αφορά τις σχέσεις µε τον καταγγέλλοντα στον τοµέα των
παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου. Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του
Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή, ο οδηγός αυτός κωδικοποιεί τα διάφορα διοικη-
τικά στάδια στην εξέταση µιας καταγγελίας από την Επιτροπή και προβλέπει
την ενηµέρωση του καταγγέλλοντα σχετικά µε το αποτέλεσµα της εξέτασης της
Επιτροπής.

6. Στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η Επιτροπή, αξιοποιώντας
την εµπειρία που απέκτησε µε τις υποψήφιες χώρες, ανακοίνωσε ότι θα πρό-
τεινε συµφωνίες αδελφοποίησης µεταξύ των εθνικών αρχών για να ενθαρρύ-
νει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα µέτρα εφαρµογής σε
συγκεκριµένους τοµείς και να προωθήσει την ευαισθητοποίηση των εθνικών
δικαστηρίων και των νοµικών στην κοινοτική νοµοθεσία. Η Επιτροπή σκοπεύ-
ει να προτείνει συµφωνίες αδελφοποίησης το 2003 προκειµένου να τροποποιή-
σει το πρόγραµµα «αδελφοποίησης» (3) που εφαρµόζεται τώρα κατά τη διάρ-
κεια µεταβατικής περιόδου.

3.3. Συνεισφορά της ΕΕ στην παγκόσµια διακυβέρνηση

1. Η Λευκή Βίβλος υπογράµµισε ότι χρειάζεται επιτυχηµένη µεταρρύθµιση της
διακυβέρνησης στο εσωτερικό ώστε να µπορεί η ΕΕ να υποστηρίξει πειστικά
την αλλαγή σε παγκόσµιο επίπεδο, για την οποία θα αναλάµβανε την ίδια
δέσµευση.
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(1) COM(2002) 725.
(2) COM(2002) 141.
(3) Η διαχείρισή του γίνεται µε την υποστήριξη του ταµείου Phare.
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2. Η δράση της Επιτροπής στον διεθνή στίβο πρέπει να καθοδηγείται από τη συµ-
µόρφωσή της µε τα δικαιώµατα και τις αρχές που περιέχονται στο χάρτη των
θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ που διακηρύχθηκε στη σύνοδο της Νίκαιας
τον ∆εκέµβριο 2000. Ο χάρτης καθιστά πιο ορατή στους πολίτες της ΕΕ την
πρωτεύουσα σηµασία και συνάφεια των θεµελιωδών δικαιωµάτων και θα προ-
ωθήσει επίσης τη συνέπεια ανάµεσα στην εσωτερική και την εξωτερική προ-
σέγγιση της EΕ. Το 2002, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοινώσεις προς µια παγκό-
σµια σύµπραξη για αειφόρο ανάπτυξη (1), για την αντιµετώπιση των προκλή-
σεων της παγκοσµιοποίησης (2) και σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύ-
νη (3). Εντελώς φανερά, η ΕΕ προωθεί σε διεθνές επίπεδο τις αρχές διακυβέρ-
νησης στις οποίες εµµένει στο εσωτερικό της. Η ΕΕ επιδιώκει µια πιο περιεκτι-
κή ατζέντα παγκοσµιοποίησης, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ότι η απελευθέ-
ρωση της αγοράς πραγµατοποιείται µέσα σε ένα ευρύτερο κανονιστικό πλαί-
σιο (συνεδρίαση του ΠΟΕ στην Doha, Νοέµβριος του 2001). Συνεισέφερε στην
παγκόσµια διάσκεψη κατά του ρατσισµού (Durban, Αύγουστος-Σεπτέµβριος
2001), επιδίωξε την αύξηση της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας και υπο-
γράµµισε την ανάγκη διεύρυνσης και ενίσχυσης της συµµετοχής των αναπτυσ-
σόµενων χωρών και των χωρών µε οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο στη διεθνή
οικονοµική λήψη αποφάσεων και τον καθορισµό των κανόνων (∆ιεθνής ∆ιά-
σκεψη για τη Χρηµατοδότηση για την Ανάπτυξη, Monterrey, Μάρτιος του
2002) και εκτίµησε και διακήρυξε εκ νέου τη δέσµευσή της για την εφαρµογή
των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων της παγκόσµιας βιώσιµης ανά-
πτυξης µέσω µιας πολυδιάστατης προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό η εκρίζωση
της φτώχειας και η αλλαγή των µη βιώσιµων προτύπων παραγωγής και κατα-
νάλωσης είναι γενικοί στόχοι (Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής των Ηνωµένων
Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ― Γιοχάνεσµπουργκ, Αύγουστος-Σεπτέµ-
βριος 2002).

Η ΕΕ ανέπτυξε επίσης δράση για να εξασφαλίσει ότι καµιά γενοκτονία, πολε-
µικό έγκληµα ή άλλο έγκληµα κατά της ανθρωπότητας δεν θα ξαναµείνει ατι-
µώρητο, επικροτώντας τη θέση σε ισχύ (τον Ιούλιο του 2002) του Καταστατι-
κού της Ρώµης (4), του προβλέπει τη δηµιουργία του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικα-
στηρίου (∆Π∆). Η ΕΕ (5) επιβεβαίωσε ότι υποστηρίζει την έγκαιρη ίδρυση και
την αποτελεσµατική λειτουργία του ∆Π∆, καθώς και ότι είναι αποφασισµένη
να ενισχύσει την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξή του. Το τελευταίο µέλη-
µα οδήγησε την ΕΕ να προτείνει την ανάπτυξη ευρύτερου διαλόγου ανάµεσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωµένες Πολιτείες σχετικά µε το θέµα αυτό.
Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων αρχών της προς τα κράτη µέλη που εξετά-
ζουν την ανάγκη και το πεδίο εφαρµογής πιθανών ρυθµίσεων µε τις Ηνωµένες
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(1) COM(2002) 82.
(2) COM(2002) 81.
(3) COM(2002) 347.
(4) Εγκρίθηκε στις 17 Ιουλίου 1998 ― ∆ιπλωµατική διάσκεψη πληρεξούσιων των Ηνωµένων Εθνών για την

ίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου (139 υπογράφοντες).
(5) Συµβούλιο «Γενικές υποθέσεις» και «Εξωτερικές σχέσεις», 30.9.2002. 
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Πολιτείες, εκφράζει την επιθυµία να συµµετάσχουν εκ νέου οι ΗΠΑ στη δια-
δικασία του ∆Π∆.

3. Λιγότερο φανερά, η Επιτροπή αναπτύσσει διάλογο µε κυβερνητικούς και µη
κυβερνητικούς φορείς τρίτων χωρών σχετικά µε τη χρήση νέων εργαλείων σε
παγκόσµιο επίπεδο συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις της διεθνούς νοµοθε-
σίας και την προώθηση της συζήτησης σχετικά µε το πώς µπορεί να συµβάλλει
η ΕΕ στην εκτεταµένη µεταρρύθµιση των πολυµερών οργανισµών. Με τον
τρόπο αυτό θέτει σταδιακά τα θεµέλια της µελλοντικής προόδου στους µηχα-
νισµούς και τη συνεργασία για την παγκόσµια διακυβέρνηση. Το θέµα του εάν
και κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι κυβερνητικοί και οι µη κυβερνητικοί
φορείς των τρίτων χωρών θα έπρεπε να αναµειχθούν στην ανάπτυξη προτάσε-
ων πολιτικής της EΕ συζητήθηκε σε διεθνές σεµινάριο που διοργάνωσε η Επι-
τροπή (1). Οι προσανατολισµοί από τις συζητήσεις µε φορείς τρίτων χωρών
όσον αφορά το βαθµό στον οποίο η συµµετοχή των κυβερνήσεων, της βιοµη-
χανίας και της κοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών στις διαδικασίες διαβού-
λευσης της ΕΕ είναι νόµιµη ή επιθυµητή επιβεβαίωσαν την άποψη που αναφέ-
ρεται στη Λευκή Βίβλο για τη διακυβέρνηση. Το ισχυρότερο επιχείρηµα υπέρ
της συµµετοχής των απόψεων των φορέων τρίτων χωρών στη διαδικασία δια-
βούλευσης της ΕΕ είναι ότι θα µπορούσαν να συνεισφέρουν σε καλύτερες
αποφάσεις και να προσδώσουν µεγαλύτερο κύρος και αξιοπιστία στη δράση
της ΕΕ. Ταυτόχρονα, τόσο η ΕΕ όσο και οι φορείς τρίτων χωρών δέχονται τα
όρια που υπάρχουν ανάµεσα στη διαδικασία διαβούλευσης και τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Την ισορροπία αυτή αντικατόπτρισε πρόσφατα ένα έγγρα-
φο που ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τον εκπρόσωπο
του εµπορίου των Ηνωµένων Πολιτειών. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την
κανονιστική συνεργασία και διαφάνεια παρέχουν πολιτική υποστήριξη για την
εθελοντική συνεργασία ανάµεσα στους ρυθµιστές στις δύο πλευρές του Ατλα-
ντικού (2).

4. Στο πλαίσιο των συζητήσεων για εναλλακτικές κανονιστικές λύσεις στη χάρα-
ξη πολιτικής της ΕΕ, η Επιτροπή (3) εξέτασε επίσης το πεδίο εφαρµογής των
προσεγγίσεων «ελαστικής νοµοθεσίας» σε διεθνές επίπεδο. Με βάση τα αρχι-
κά αποτελέσµατα η Επιτροπή κρίνει ότι το παγκόσµιο περιβάλλον και οι τοµείς
πολιτικής είναι λιγότερο ασφαλείς και διαφανείς από το περιβάλλον της ΕΕ
και χρειάζονται πιο «δεσµευτική νοµοθεσία» που να παρέχει την απαραίτητη
ασφάλεια και διαφάνεια. Η Επιτροπή θεωρεί ωστόσο ότι τα µέσα «ελαστικής
νοµοθεσίας» θα µπορούσαν ενδεχοµένως να αποτελέσουν ένα καινοτόµο
συµπλήρωµα της δεσµευτικής νοµοθεσίας, όχι όµως να την υποκαταστήσουν.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, µιας
έννοιας που θα µπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω ως πιθανή επιτυχηµένη
επιχειρηµατική επιλογή.
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(1) «Εµπόριο, κυβέρνηση και βιώσιµη ανάπτυξη», Βρυξέλλες, 24-25 Ιουνίου 2002.
(2) Οι κατευθυντήριες γραµµές για τη ρυθµιστική συνεργασία και διαφάνεια καθορίστηκαν στο πλαίσιο της

∆ιατλαντικής Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης (TEP), µιας εµπορικής πρωτοβουλίας της ΕΕ και των ΗΠΑ.
(3) «Εµπόριο, κυβέρνηση και βιώσιµη ανάπτυξη» αυτόθι. 
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5. Όσον αφορά τη συµβολή της Ένωσης στην ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση των
πολυµερών οργανισµών και τη βελτίωση της συνεργασίας, η Επιτροπή χαράσ-
σει µια πιο ολοκληρωµένη και στρατηγική προσέγγιση τόσο για την ίδια όσο και
για την ΕΕ στις σχέσεις τους µε το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών και τους
οργανισµούς του Bretton Woods. Η Επιτροπή επιδιώκει να εδραιώσει και να
ενισχύσει το συστηµατικό συντονισµό της ΕΕ σε όλο το φάσµα του συστήµατος
του ΟΗΕ. Προτείνει τη σταδιακή ενίσχυση της εκπροσώπησης της ΕΕ στους
οργανισµούς του Bretton Woods και τη στήριξη της συνοχής µεταξύ της πολιτι-
κής του ΟΗΕ, του ΠΟΕ και των οργανισµών του Bretton Woods. Η ΕΕ µπορεί
σαφώς να διαδραµατίσει ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των
οργανισµών µε βάση τα νέα µοντέλα που έχουν ως αποστολή να ανταποκρι-
θούν σε έναν ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο. Όµως ο ρόλος της δεν θα έπρεπε
να περιορίζεται στην οικοδόµηση διαδικασιών. Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να διορ-
θώσει την ανεπαρκή συµµετοχή των αναπτυσσόµενων χωρών, η οποία συχνά
αµφισβητεί τη νοµιµότητα των διεθνών οργανισµών. Σχετικά µε τα παραπάνω
ζητήµατα, η Επιτροπή µελετά τη δηµιουργία ενός µη γραφειοκρατικού χώρου
συζήτησης των πολιτικών προκειµένου να ενθαρρύνει την απρόσκοπτη ανταλ-
λαγή απόψεων πέρα από την καθιερωµένη µέθοδο διαπραγµατεύσεων.

6. Προκειµένου να αναλάβει τις ευθύνες της ως παγκόσµια δύναµη και να συνει-
σφέρει στην παγκόσµια διακυβέρνηση, η ΕΕ θα χρειαστεί να µιλάει συχνότε-
ρα µε µία φωνή. Όσον αφορά την επανεξέταση (µε βάση τις ισχύουσες Συν-
θήκες) της διεθνούς εκπροσώπησης της ΕΕ η Επιτροπή παρουσίασε τις αρχι-
κές της θέσεις στη Συνέλευση (1). Στις θέσεις αυτές προτείνει τη σύσφιγξη της
συνεργασίας ανάµεσα στον ύπατο εκπρόσωπο και την Επιτροπή, την οικοδό-
µηση του πολιτικού ρόλου των εξωτερικών αντιπροσωπειών της Επιτροπής
καθώς και την από κοινού συµµετοχή σε ορισµένες από τις εργασίες της Επι-
τροπής και του Συµβουλίου. Επίσης, προτείνει τη συντονισµένη συµµετοχή στις
συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ακόµα και την παρουσίαση πρω-
τοβουλιών και εγγράφων από κοινού. Στη δεύτερη εισήγησή της προς τη Συνέ-
λευση, η Επιτροπή (2) πρότεινε την πραγµατοποίηση αρχικών θεσµικών αλλα-
γών µέσω της δηµιουργίας του αξιώµατος του Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως αντιπροέδρου της Επιτροπής µε ειδικό καθεστώς. Ο Γραµµατέας
της Ένωσης, που θα διορίζεται κατόπιν συµφωνίας του Ευρωπαϊκού Συµβου-
λίου και του διορισµένου προέδρου της Επιτροπής, θα έχει ως αποστολή την
εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρίτων σε θέµατα εξωτερικής
πολιτικής και την εφαρµογή κοινών αποφάσεων.

3.4. Επαναπροσδιορισµός πολιτικών και οργάνων

1. Στη Λευκή Βίβλο, που βασίστηκε στην υπόθεση ότι δεν θα άλλαζε η Συνθήκη,
η Επιτροπή πρότεινε να κάνει χρήση του δικαιώµατος πρωτοβουλίας που δια-
θέτει για να επικεντρώσει περισσότερο την προσοχή της στη συνοχή των πολι-
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(1) COM(2002) 247.
(2) COM(2002) 728. 
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τικών και τον καθορισµό µακροπρόθεσµων στόχων, µε βάση τους υφιστάµε-
νους µηχανισµούς στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Επίσης
εξήγγειλε προτάσεις για την προσεχή διακυβερνητική διάσκεψη, οι οποίες
αποσκοπούν στον επαναπροσδιορισµό του εκτελεστικού ρόλου της Επιτρο-
πής, ενώ παράλληλα βελτιστοποιούν και διευκολύνουν τον έλεγχο του νοµο-
θέτη σχετικά µε τον τρόπο άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της.

2. Στην πρότασή της για τη δηµιουργία ρυθµιστικών οργανισµών σε κοινοτικό
επίπεδο, η Επιτροπή προσπάθησε να βελτιώσει την εφαρµογή και την εκτέλε-
ση των κοινοτικών κανόνων τονίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της ενότη-
τας και της ακεραιότητας της εκτελεστικής λειτουργίας σε επίπεδο ΕΕ. Στην
πρότασή της η Επιτροπή καθορίζει σαφώς τις ευθύνες της για την άσκηση της
εκτελεστικής λειτουργίας, και τους όρους για τη δηµιουργία, τη λειτουργία και
τον έλεγχο των ρυθµιστικών οργανισµών σύµφωνα µε τη δηµόσια αποστολή
τους και τη λειτουργική αυτονοµία τους.

Εντός του πεδίου εφαρµογής της ισχύουσας Συνθήκης, στην πρότασή της σχε-
τικά µε την αναθεώρηση των διαδικασιών επιτροπολογίας, η Επιτροπή επι-
διώκει να εξισορροπήσει και να ενισχύσει την παρακολούθηση της εκτελεστι-
κής λειτουργίας της Επιτροπής από τους δύο κλάδους του κοινοτικού νοµο-
θέτη (το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο), διαχωρίζοντας σαφέστερα την εκτε-
λεστική από την ελεγκτική λειτουργία.

Παρόµοιοι στόχοι διέπουν επίσης τη δεύτερη εισήγηση της Επιτροπής στη
Συνέλευση (1), η οποία προτείνει αλλαγές στη Συνθήκη που θα επιτρέψουν τον
σαφέστερο διαχωρισµό ανάµεσα στον νοµοθετικό και τον εκτελεστικό ρόλο
των θεσµικών οργάνων και θα περιορίσουν την Επιτροπή στην κύρια αρµο-
διότητα της εκτέλεσης της νοµοθεσίας υπό τον πολιτικό έλεγχο του νοµοθέτη.

3. Η Επιτροπή ενέκρινε και εφάρµοσε έναν νέο κύκλο στρατηγικού σχεδιασµού
και προγραµµατισµού, ο οποίος προβλεπόταν ήδη στη Λευκή Βίβλο για τη
µεταρρύθµιση της Επιτροπής (2). Στην αρχή του έτους η Επιτροπή εγκρίνει την
ετήσια στρατηγική πολιτικής (ΕΣΠ) που καθορίζει τις πολιτικές προτεραιότη-
τες για το επόµενο έτος και προσδιορίζει τις πιο σηµαντικές πρωτοβουλίες που
θα συµβάλλουν στην επίτευξή τους. Έτσι καθίσταται δυνατή η χάραξη δηµο-
σιονοµικών κατευθυντήριων γραµµών για το εν λόγω έτος. Η στρατηγική αυτή,
η οποία προορίζεται να συζητηθεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµ-
βούλιο, χρησιµοποιείται για την προετοιµασία του προκαταρκτικού σχεδίου
προϋπολογισµού και του νοµοθετικού προγράµµατος και του προγράµµατος
εργασίας της Επιτροπής και των άλλων οργάνων για το συγκεκριµένο έτος.

Με σκοπό την καλύτερη διάρθρωση και το συντονισµό των πολιτικών προτε-
ραιοτήτων και την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε αυτές, η ετήσια στρατη-
γική πολιτικής για το 2003 (3) αποτελεί παράδειγµα της εφαρµογής αυτού του
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(2) COM(2000) 200.
(3) SEC(2002) 217. 



νέου κύκλου σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της Λευκής Βίβλου για τη διακυβέρ-
νηση. Το Συµβούλιο «Γενικές υποθέσεις» χαιρετίζει τις προτεραιότητες που
καθόρισε η Επιτροπή και την ευκαιρία που παρέχει η ΕΣΠ για τη συνέχιση του
διαλόγου για το στρατηγικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό. Αν και οι δια-
βουλεύσεις αυτές πρέπει να γίνονται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος πρω-
τοβουλίας της Επιτροπής, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει υπόψη
της τις παρατηρήσεις των κρατών µελών, ιδίως κατά την κατάρτιση του νοµο-
θετικού της προγράµµατος και του προγράµµατος εργασίας της. Για πρώτη
φορά η Επιτροπή προέβη σε ενδιάµεση αξιολόγηση της ΕΣΠ της, υπό το φως
του διαρθρωµένου διαλόγου που πραγµατοποίησε επιτυχώς µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (1). Tο νοµοθετικό πρόγραµµα και το πρόγραµ-
µα εργασίας για το 2003 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του
2002.

4. Στη Λευκή Βίβλο η Επιτροπή κάλεσε το Συµβούλιο να βελτιώσει το συντονι-
σµό ανάµεσα στις διάφορες συνθέσεις και να ενισχύσει την πολιτική του καθο-
δήγηση και συνέπεια ανάµεσα στα µέτρα της ΕΕ και των κρατών µελών. Κάλε-
σε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικεντρώσει στους στρατηγικούς
στόχους, και το Ευρωπαϊκό και τα εθνικά κοινοβούλια να αναλάβουν ρόλο
υποκινητή στη δηµόσια συζήτηση για το µέλλον της ευρωπαϊκής και της κοι-
νοτικής πολιτικής. Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Σεβίλλη ενέ-
κρινε µέτρα σχετικά µε τη δοµή και τη λειτουργία του Συµβουλίου που ενι-
σχύουν τη διεκπεραίωση θεσµικών και οριζόντιων θεµάτων και την παρακο-
λούθηση των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων. Ο αριθµός των συνθέσεων του Συµ-
βουλίου µειώθηκε και έτσι ενισχύθηκε ο συντονισµός τους, όπως και το πεδίο
εφαρµογής του Συµβουλίου για πολιτική ανάµειξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Σεβίλλης αποφάσισε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει να έχει
πιο στρατηγικές ηµερήσιες διατάξεις. Με βάση κοινή πρόταση των ενδιαφε-
ρόµενων προεδριών, που εκπονήθηκε κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή
και ύστερα από σύσταση του Συµβουλίου «Γενικές υποθέσεις», το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο θα εγκρίνει ένα πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα για την επόµενη
τριετία. Το πρώτο στρατηγικό πρόγραµµα θα εγκριθεί τον ∆εκέµβριο του 2003.
Παράλληλα, στη δεύτερη εισήγησή της προς τη Συνέλευση, η Επιτροπή πρό-
τεινε η µελλοντική συνταγµατική Συνθήκη να δηµιουργήσει ένα επίσηµο όργα-
νο λήψης αποφάσεων για τα κράτη µέλη που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ το
οποίο θα λειτουργεί ως το «Συµβούλιο της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
ζώνης του ευρώ».

(1) COM(2002) 427, ανακοίνωση «Καταγραφή των ενεργειών που απορρέουν από την ετήσια στρατηγική πολι-
τικής για το 2003». 
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4. Συµπέρασµα

Με τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση το 2001, η Επιτροπή ήθελε
να προκαλέσει ευρεία συζήτηση και να εµπνεύσει δράση για την επίτευξη των
βασικών στόχων και αρχών που διέπουν την ορθή διακυβέρνηση στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση συνίσταται στις αρχές και τα εργαλεία λήψης απο-
φάσεων στο πλαίσιο των πολλαπλών επιπέδων παραγόντων και φορέων που λαµ-
βάνουν αποφάσεις στην Ευρώπη ― Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κράτη µέλη, περιφε-
ρειακές και τοπικές αρχές και µεµονωµένα άτοµα. Η συνύπαρξη και η ανάµειξη
αρκετών επιπέδων διακυβέρνησης αποτελούν σαφώς προκλήσεις άνευ προηγου-
µένου.

Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη σχετικά µε τη σηµασία της βελτίωσης της ευρωπαϊ-
κής διακυβέρνησης και θεωρεί ότι οι βασικοί στόχοι και οι προσεγγίσεις της Λευ-
κής Βίβλου υποστήριξαν ιδίως την ανάγκη:

• να βελτιωθεί η συµµετοχή από τη βάση στη διαµόρφωση και την εφαρµογή της
πολιτικής της ΕΕ,

• να διευρυνθεί το φάσµα των ρυθµιστικών µέσων που ανταποκρίνονται στις προ-
κλήσεις της διακυβέρνησης,

• τα ευρωπαϊκά όργανα να είναι πιο εστιασµένα και να έχουν πιο σαφείς αρµο-
διότητες.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την πρόοδο που σηµειώθηκε τους τελευταίους 16
µήνες. ∆είχνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη αναπτύξει και δροµολογήσει τις περισσό-
τερες από τις δράσεις που πρότεινε στη Λευκή Βίβλο. Ορισµένα καίρια ζητήµατα
που θίχθηκαν κατά τη δηµόσια διαβούλευση, όπως π.χ. η δηµοκρατική νοµιµότη-
τα των οργάνων της ΕΕ, θα συζητηθούν περαιτέρω στη Συνέλευση.

Ωστόσο, το δυναµικό της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης δεν µπορεί να αξιοποιηθεί
πλήρως εάν δεν αναγνωριστεί το µέγεθος των προκλήσεων. Συγκεκριµένα:

• Η Λευκή Βίβλος υπογράµµισε ότι η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση πρέπει να
αποτελεί κοινή προσπάθεια όλων των παραγόντων. Η Επιτροπή παραπέµπει
εποµένως στις προηγούµενες εκκλήσεις της για δράση από τα άλλα όργανα και
τους φορείς, καθώς και από τα κράτη µέλη και άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς. Από τη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου η Επιτροπή επαναλαµβάνει
αυτό το αίτηµα για πιο συγκεκριµένες ενέργειες, ιδίως στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών της για «καλύτερες ρυθµίσεις» όπου επιδιώκεται µια διοργανική
συµφωνία.

• Η ατζέντα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης δεν µπορεί να περιοριστεί στη Λευκή
Βίβλο της Επιτροπής. Η Λευκή Βίβλος δεν ήταν παρά µία συνεισφορά, που
αναφερόταν στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και τις συνθήκες που
επικρατούσαν όταν παρουσιάστηκε. Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη για την
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ορθότητα των ζητηµάτων που έθιξε και του βασικού σχεδίου που πρότεινε στη
Λευκή Βίβλο. Αυτά πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω µε διαρκές έργο σχετικά
µε τη διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης προετοιµασίας της
µεταρρύθµισης της Συνθήκης.

Το 2003 και στη συνέχεια η Επιτροπή σκοπεύει να επιδιώξει την ατζέντα που
καθορίζεται στη Λευκή Βίβλο υπό το φως των αποτελεσµάτων της δηµόσιας δια-
βούλευσης. Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να επιτύχει συµφωνία σχετικά µε τις
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δροµολογηθεί και να συνεισφέρει περαιτέρω στη
διακυβέρνηση στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των Συνθηκών. 
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Παράρτηµα I 

Η δηµόσια διαβούλευση

Η δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο για τη διακυβέρνηση διήρκε-
σε οκτώ µήνες, από τις 25 Ιουλίου 2001 ώς τις 31 Μαρτίου 2002. Ως αποτέλεσµα
της διαδικασίας διαβούλευσης λάβαµε 260 γραπτές συνεισφορές (1).

Ο περιορισµένος αριθµός συνεισφορών µπορεί να συνδέεται σε κάποιο βαθµό µε
το γεγονός ότι η «διαδικασία πολιτικής» (µέσα καθοδήγησης και µηχανισµοί
λήψης αποφάσεων) δεν είναι παρά η µία πλευρά του νοµίσµατος της διακυβέρ-
νησης ― η άλλη είναι η ίδια η πολιτική της ΕΕ. Ορισµένες από τις συνεισφορές
αµφισβήτησαν από την άποψη αυτή την αφαίρεση που έγινε στη Λευκή Βίβλο,
καθώς ανάµεναν να ασχοληθεί µε σηµαντικούς τοµείς πολιτικής της EΚ/EΕ όπως
η εξωτερική πολιτική, η διεύρυνση ή η οικονοµική και νοµισµατική ένωση (ΟΝΕ).

Αυτή καθεαυτή η έννοια της διακυβέρνησης στη Λευκή Βίβλο απέσπασε περίπου
τον ίδιο αριθµό αντιδράσεων από τις δηµόσιες/πολιτικές αρχές (27 %), την οργα-
νωµένη κοινωνία των πολιτών (22 %) και κοινωνικοοικονοµικούς φορείς (22 %).
Υπήρξαν επίσης αρκετές αντιδράσεις από την ακαδηµαϊκή κοινότητα (16 %), ενώ
οι ατοµικές συνεισφορές ανήλθαν σε 13 %. Τα διαγράµµατα 1-2 παρουσιάζουν τις
αντιδράσεις ανάλογα µε την προέλευση σε απόλυτους αριθµούς και σε ποσοστά.
Οι αντιδράσεις των δηµόσιων/πολιτικών αρχών συνίστανται σχεδόν στο σύνολό
τους σε συνεισφορές από τοπικές και περιφερειακές αρχές (2).

Η γεωγραφική κατανοµή των αντιδράσεων ήταν ακόµα πιο άνιση. Εάν εξαιρέ-
σουµε τις διακρατικές απαντήσεις (29 %), κυριάρχησαν οι απαντήσεις από το
Ηνωµένο Βασίλειο (23 %). Οι απαντήσεις από τα άλλα κράτη µέλη κυµάνθηκαν
από 0 έως 11 %, ενώ οι απαντήσεις από µη κράτη µέλη ανήλθαν σε 8 %. Τα δια-
γράµµατα 3-4 παρουσιάζουν τις απαντήσεις από τα κράτη µέλη σε απόλυτους
αριθµούς και σε ποσοστά.

Η θεσµική απόκριση ήταν ανάµεικτη. Οι κυβερνήσεις της ∆ανίας, της Φινλανδίας,
της Γαλλίας, της Γερµανίας, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας και του Ηνωµένου
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(1) Οι συνεισφορές διατίθενται στον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διακυβέρνηση: http://euro-
pa.eu.int/comm/governance/index_en.htm. Επιπλέον, λάβαµε αντιδράσεις και ανταλλαγές απόψεων σχετικά
µε θέµατα που συνδέονται µε τη διακυβέρνηση, µέσω του εργαλείου διαλογικής χάραξης πολιτικών (Inter-
active Policy Making ― IPM) και του ιστοχώρου «Η φωνή σας» (Your Voice) καθώς και τη διαδραστική
ανοικτή συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης στον ιστοχώρο «Futurum».

(2) Για το σκοπό της παρούσας έκθεσης η κατηγορία κοινωνία των πολιτών περιλαµβάνει τις οργανώσεις των
πολιτών: ΜΚΟ, οργανώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οµάδες, πολιτιστικές οµάδες, εθελοντικές
οργανώσεις, εκκλησίες κλπ., ενώ η κοινωνικοοικονοµική κατηγορία περιλαµβάνει τους κοινωνικούς
εταίρους («διοίκηση» και «εργαζόµενοι»), επαγγελµατικές οργανώσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
και εµπορικά επιµελητήρια. Η κατηγορία δηµόσιοι/πολιτικοί περιλαµβάνει τους δηµόσιους φορείς: κυρίως
τις περιφέρειες, τους δήµους καθώς και τις οργανώσεις των περιφερειών και των δήµων, καθώς και τα κράτη
µέλη, ενώ η ακαδηµαϊκή κατηγορία περιλαµβάνει τόσο τις συνεισφορές των πανεπιστηµίων όσο και
µεµονωµένες συνεισφορές ακαδηµαϊκών. 
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Βασιλείου υπέβαλαν γραπτώς τις θέσεις τους, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερει-
ών διαβίβασαν τις γνώµες τους. Το Συµβούλιο και οκτώ κυβερνήσεις κρατών
µελών δεν υπέβαλαν τις θέσεις τους.

Οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου για «µεγαλύτερη συµµετοχή» απέσπασαν το
44 % των παρατηρήσεων, ενώ οι προτάσεις για «καλύτερες πολιτικές, καλύτερες
ρυθµίσεις και αποτελέσµατα» απέσπασαν το 32 %. Το 19 % των παρατηρήσεων
αφορούσαν το θέµα του «επαναπροσδιορισµού των πολιτικών και οργάνων της
ΕΕ» και το 5 % αφορούσαν το θέµα της «συνεισφοράς της ΕΕ στην παγκόσµια
διακυβέρνηση» (1). Τα διαγράµµατα 5-6 παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις σε
σχέση µε τα διάφορα θέµατα της Λευκής Βίβλου σε απόλυτους αριθµούς και σε
ποσοστά.

Οι παρατηρήσεις επικεντρώθηκαν στη διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών
(το 48 % των παρατηρήσεων αναφέρονταν στη «µεγαλύτερη συµµετοχή»), την
προσέγγιση των περιφερειακών και τοπικών αρχών (το 26 % των παρατηρήσεων
αφορούσαν την «καλύτερη συµµετοχή»), και τις καλύτερες ρυθµίσεις (το 49 %
των παρατηρήσεων αφορούσαν τις «καλύτερες πολιτικές, ρυθµίσεις και αποτελέ-
σµατα»). Ορισµένα ζητήµατα έλαβαν απαντήσεις από διάφορες πλευρές, ενώ
άλλα από ορισµένες µόνο. Για παράδειγµα, το ζήτηµα της διαβούλευσης της κοι-
νωνίας των πολιτών σχολιάστηκε από διάφορες πλευρές, ενώ οι παρατηρήσεις
σχετικά µε την προσέγγιση των περιφερειακών και τοπικών αρχών προέρχονταν
σχεδόν αποκλειστικά από τις δηµόσιες/πολιτικές αρχές, δηλαδή τα κράτη µέλη
και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Το διάγραµµα 7 παρουσιάζει την κατα-
νοµή των παρατηρήσεων ανάλογα µε την προέλευσή τους.

Τα σπουδαιότερα µηνύµατα της δηµόσιας διαβούλευσης

Τα κυριότερα µηνύµατα της δηµόσιας διαβούλευσης αναλύθηκαν ως προς το
«περιεχόµενο» παρά ως προς την «προέλευσή» τους (2).

• Η απόκριση του κοινού υποστηρίζει ευρέως την άποψη της Λευκής Βίβλου ότι
οι αρχές που διέπουν τη διακυβέρνηση της ΕΕ, δηλαδή η διαφάνεια, η
συµµετοχή, η λογοδότηση, η αποτελεσµατικότητα και η συνοχή, αποτελούν τις
αρχές της ορθής διακυβέρνησης. Ορισµένες συνεισφορές πρότειναν επιπλέον
αρχές, όπως τη δηµοκρατική νοµιµότητα και την επικουρικότητα.

36

(1) Οι περισσότερες από τις 260 συνεισφορές που ελήφθησαν περιλάµβαναν παρατηρήσεις για περισσότερες από
µία από τις προτεινόµενες δράσεις. Χρησιµοποιήσαµε το σύνολο των παρατηρήσεων σχετικά µε όλες τις προ-
τεινόµενες δράσεις για να υπολογίσουµε τη σχετική ανταπόκριση στα διάφορα θέµατα της Λευκής Βίβλου.

(2) Όλες οι πληροφορίες για τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης, που περιλαµβάνουν µια πιο λεπτοµε-
ρή ανάλυση της σχέσης ανάµεσα στους αποκρινόµενους και το θέµα το οποίο ασχολήθηκαν καθώς και τους
προσανατολισµούς που πρότειναν, διατίθενται στη διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/governance/
index_en.htm, τον ιστοχώρο της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ― Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

• Ορισµένες συνεισφορές επιδοκιµάζουν την αναφορά της Λευκής Βίβλου στο
θέµα της χαµηλής συµµετοχής και ανάµειξης των πολιτών εντός της ΕΕ,
θεωρώντας ωστόσο ότι τα αίτια των δυσκολιών δεν συζητούνται επαρκώς και οι
λύσεις που προτείνονται είναι ανεπαρκείς.

• Εκφράζονται ανησυχίες ότι η ανάλυση και η προσέγγιση της Λευκής Βίβλου
αντανακλούν µια άποψη που καθορίζεται από το θεσµικό προσωπικό
συµφέρον της Επιτροπής και το ρόλο του εκτελεστή.

• Ορισµένοι από τους αποκρινόµενους θεωρούν το πεδίο εφαρµογής της
ατζέντας για τη διακυβέρνηση που προτείνεται στη Λευκή Βίβλο
περιορισµένο, καθώς εστιάζει κυρίως στην αποτελεσµατικότητα και την
αποδοτικότητα του συστήµατος λήψης αποφάσεων. Η αντίληψη ότι η Λευκή
Βίβλος υπεραπλουστεύει εξισώνοντας τη συζήτηση για τη διακυβέρνηση µε τη
συζήτηση για το δηµοκρατικό έλλειµµα πυροδότησε σηµαντική µερίδα
συνεισφορών σχετικά µε τη δηµοκρατική νοµιµότητα σε σχέση µε τα θεσµικά
όργανα και ορισµένες από τις προσεγγίσεις της Λευκής Βίβλου.

• Υποστηρίζεται ο (επανα)προσδιορισµός των κύριων λειτουργιών και µια
Επιτροπή που προσανατολίζεται προς τα καθήκοντά της.

• Υπάρχει διάθεση για διαβούλευση και συµµετοχή στη διαµόρφωση της
πολιτικής της ΕΕ που συνοδεύεται από το σαφές αίτηµα της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών και τοπικών φορέων για
συγκεκριµένη δράση από την Επιτροπή.

Μέσω της διαφάνειας ευρύτερη συµµετοχή στη διαµόρφωση πολιτικής της ΕΕ

• Η ενηµέρωση αποτελεί προϋπόθεση: Πολλές από τις συνεισφορές ισχυρίστηκαν
πως για να υπάρξει µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών πρέπει να προηγηθεί
περισσότερη και καλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε και από τα όργανα της ΕΕ. Ο
κανονισµός για την πρόσβαση στα έγγραφα (EΚ 2001/1049) γενικά είναι
ευπρόσδεκτος, αλλά η πρόσβαση στα έγγραφα δεν συνεπάγεται απαραίτητα
επαρκή πληροφόρηση για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Απαιτείται
µεγάλη προσπάθεια για να ενηµερωθούν οι πολίτες, η οποία θα συνεισφέρει
στην καταπολέµηση της αποξένωσης και την αύξηση της συµµετοχής.

• Σαφήνεια όσον αφορά τη φύση της «µεγαλύτερης συµµετοχής»: Η εξασφάλιση
µεγαλύτερης διαφάνειας και συµµετοχής υποστηρίχθηκε ευρέως. Θεωρείται
µέσο ενίσχυσης της λογοδότησης και εποµένως ενισχύει και τονώνει τα όργανα
της ΕΕ. Ωστόσο, διακρίνεται από την αυξηµένη δηµοκρατική νοµιµότητα της
ΕΕ και των οργάνων της.

• Η διαβούλευση και συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών δεν πρέπει να
υποσκάπτουν τα συστήµατα εκπροσώπησης: Ένα µεγάλο µέρος των
απαντήσεων θεωρεί ευνόητο και υπογραµµίζει πως η διαβούλευση και η
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών δεν πρέπει να υποσκάπτουν τα
συστήµατα εκπροσώπησης.
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• Η κοινωνία των πολιτών ― θέµατα αντιπροσωπευτικότητας και ευθύνης: Η
πλειονότητα συνειδητοποιεί ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή προϋποθέτει και
συνδέεται µε µεγαλύτερη ευθύνη και λογοδότηση των φορέων της κοινωνίας
των πολιτών. Εκφράζεται έντονη αντίθεση όσον αφορά τις πιθανές απαιτήσεις
για την εσωτερική διάρθρωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι
φορείς της κοινωνίας των πολιτών θεωρούν ότι η Επιτροπή πρέπει να
διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα λαµβάνοντας υπόψη το πλήρες φάσµα
των απόψεών τους.

• Ανάγκη να αναγνωριστεί η πολυεπίπεδη φύση της ευρωπαϊκής κοινωνίας των
πολιτών: Η Επιτροπή δεν πρέπει να εστιάζει µόνο σε διακρατικές δοµές. Οι
σχετικές συνεισφορές υπογράµµισαν τον κίνδυνο της δυναµικής διάβρωσης των
εγχώριων νοµιµοποιητικών και συµµετοχικών δοµών υπέρ νέων διακρατικών
οµάδων.

• Προσέγγιση των περιφερειακών και τοπικών δηµόσιων αρχών: συνταγµατικοί
περιορισµοί έναντι της διάθεσης για συµµετοχή: Οι προτάσεις για µεγαλύτερη
συµµετοχή του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου τόσο στη διαµόρφωση
πολιτικής (διάλογος µε τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές) όσο και στην
εφαρµογή της πολιτικής (στοχοθετηµένες τριµερείς συµβάσεις) απέσπασαν
παρατηρήσεις από ορισµένες οµάδες που εκφράζουν ενδιαφέρον, αλλά γενικά
ζητούν τη διασαφήνιση των ιδεών της Επιτροπής. Οι απαντήσεις διχάζονται
ανάµεσα αφενός στην επικριτική ή δύσπιστη αποδοχή από τις εθνικές
κυβερνήσεις (η Συνθήκη ρυθµίζει µόνον τη σχέση ανάµεσα στις εθνικές αρχές
και τα ευρωπαϊκά όργανα ― εποµένως η συµµετοχή των περιφερειακών και
τοπικών αρχών στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ γίνεται αντιληπτή ως ανάµειξη
στην εσωτερική οργάνωση των κρατών µελών) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
και αφετέρου το θετικό ενδιαφέρον από τις περισσότερες περιφέρειες και
περιοχές. Ορισµένες συνεισφορές ζητούν άµεσο µόνιµο και διαρθρωµένο
διάλογο µε την ΕΕ, παρά µέσω ευρωπαϊκών και εθνικών οργανώσεων.

• Απαίτηση για «κάθετη επικουρικότητα» από τους περιφερειακούς και
τοπικούς φορείς: Μια σηµαντική µερίδα απαντήσεων από τις περιφερειακές και
τοπικές αρχές πρότεινε την έννοια της «κάθετης επικουρικότητας». Αν και αυτή
η κάθετη επικουρικότητα θα πρέπει υποχρεωτικά να κατοχυρώνεται στη νέα
συνθήκη, εκφράζονται επίσης ανησυχίες ότι το «καθεστώς ειδικής συνθήκης»
για τις περιφέρειες που θεσπίζονται από το σύνταγµα θα οδηγήσει σε ακόµη
µεγαλύτερη ανισότητα ανάµεσα στις περιφέρειες.

• Ανώτερο καθεστώς για την Επιτροπή των περιφερειών έναντι της
µεταρρύθµισης: Οι παρατηρήσεις σχετικά µε τον πιθανό ρόλο της Επιτροπής
των Περιφερειών διχάζονται. Ορισµένοι από τους αποκρινόµενους
υποστήριξαν την άποψη να αυξηθεί το καθεστώς της Επιτροπής των
Περιφερειών ενώ άλλοι προέβαλαν την ανάγκη πλήρους επανεξέτασης των
θεσµικών οργάνων προκειµένου η Επιτροπή να εκπροσωπεί καλύτερα τις
«περιφέρειες» και να είναι πιο προενεργή.
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Καλύτερη πολιτική και νοµοθέτηση στην ΕΕ

• Καλύτερες πολιτικές και ρυθµίσεις: αποτελεσµατικότητα αντί για υπεροχή των
θεσµικών οργάνων: Η διεύρυνση του φάσµατος των µέσων πολιτικής της ΕΕ
και η αυξηµένη χρήση µη νοµοθετικών µέτρων υποστηρίχθηκαν ευρέως στις
απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις δείχνουν επίσης την ανάγκη συµβιβασµού
δύο συµφερόντων. Αφενός, υπάρχει η άποψη ότι τα εναλλακτικά ρυθµιστικά
µοντέλα και τα µη νοµοθετικά µέσα συχνά αποδείχθηκαν πιο αποτελεσµατικά
και αποδοτικά από την παραδοσιακή νοµοθεσία. Αφετέρου, υπάρχει η γνώµη
ότι η αυξηµένη αποδοτικότητα δεν µπορεί να δικαιολογήσει τη µεταβίβαση της
αρµοδιότητας για τη λήψη αποφάσεων στα ενδιαφερόµενα µέρη που δεν θα
ήταν δηµοκρατικά υπόλογα.

• Καλύτερη προετοιµασία των ρυθµίσεων: Η δέσµευση για τη δηµοσίευση
κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη χρήση της εµπειρογνωµοσύνης της
Επιτροπής είχε θετική αποδοχή. Οι αποκρινόµενοι υποστήριξαν την ανάγκη
εύλογης επιστηµονικής υποστήριξης των προτάσεων πολιτικής και τόνισαν τη
σηµασία των ανεξάρτητων και αναγνωρίσιµων συµβουλών. Οι αποκρινόµενοι
παραδέχθηκαν επίσης ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση του αντικτύπου θα
συνεισφέρει στην ισορροπία και ποιότητα της λήψης αποφάσεων.

• Όσον αφορά την επιλογή µέσου πολιτικής, οι γνώµες διχάζονται. Ενώ µια
µερίδα ―για λόγους σαφήνειας― προτιµά σταθερούς κανόνες για τοµείς
πολιτικής και τα µέσα που συνδέονται µε αυτούς, άλλοι προτιµούν ―για λόγους
ευελιξίας― το µέσο πολιτικής να επιλέγεται ανάλογα µε την περίπτωση.

• Εναλλακτικά ρυθµιστικά µέσα (από κοινού ρύθµιση, αυτορρύθµιση, ανοικτή
µέθοδος συντονισµού): Μεγάλο µέρος των απαντήσεων του κοινού, ιδίως από
τους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς, τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης όλων των
µέσων πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των νέων εναλλακτικών λύσεων, επί
ίσοις όροις. Οι θεσµικοί φορείς (ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) είναι πιο
συγκρατηµένοι και θεωρούν ότι το θέµα χρειάζεται περαιτέρω µελέτη.

• Επιτροπολογία: ερωτήµατα σχετικά µε την πιθανή µεταρρύθµιση: Οι
απαντήσεις από ακαδηµαϊκούς και από θεσµικούς φορείς είναι κατά της
πρότασης της Επιτροπής να καταργήσει τις διαδικασίες των επιτροπών
ρύθµισης και διαχείρισης και να διατηρήσει µόνο τις συµβουλευτικές
διαδικασίες. Οι αποκρινόµενοι θεωρούν ότι η Λευκή Βίβλος δεν προσφέρει
εναλλακτική λύση για τον έλεγχο της εκτελεστικής αρµοδιότητας της Επιτροπής
από το Συµβούλιο. Θεωρούν ότι η µεταβίβαση της εκτελεστικής αρµοδιότητας
της ΕΕ θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της δηµοκρατικής νοµιµότητας των
αποφάσεων που λαµβάνονται. Ισχυρίζονται επίσης ότι η κατάργηση των
επιτροπών ρύθµισης και διαχείρισης θα σήµαινε την αντικατάσταση των
διαδικασιών επιδίωξης οµοφωνίας µε ανεξέλεγκτες εξουσίες για την Επιτροπή.
Υποστηρίζουν επίσης ότι η µεταρρύθµιση της επιτροπολογίας προχωράει πιο
πέρα από το πλαίσιο διακυβέρνησης, άρα απαιτείται µεταρρύθµιση της
Συνθήκης (άρθρο 202 της συνθήκης για την ΕΚ).

39



ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

• Ρυθµιστικοί οργανισµοί: επιφυλάξεις σχετικά µε την αποκεντρωµένη λήψη
αποφάσεων: Η µεγαλύτερη µερίδα των απαντήσεων στη Λευκή Βίβλο εξέφρασε
επιφυλάξεις σχετικά µε τη δηµιουργία ρυθµιστικών οργανισµών σε επίπεδο ΕΚ.
Ορισµένοι επισήµαναν ότι η Συνθήκη παρέχει διοικητικές εξουσίες στην ΕΚ
µόνον για ορισµένους τοµείς όπου η κοινοτική διοίκηση θεωρείται ως το µόνο
αποτελεσµατικό µέσο εφαρµογής. Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόµα
πειστικά επιχειρήµατα υπέρ των ρυθµιστικών οργανισµών σε επίπεδο ΕΚ.
Άλλες απαντήσεις θίγουν το θέµα της διαφάνειας και του δηµοκρατικού
ελέγχου. Ορισµένοι αµφισβητούν την προστιθέµενη αξία των «επιπλέον»
επιπέδων που παρεµβαίνουν και επισηµαίνουν τον κίνδυνο ακόµα λιγότερο
κατανοητής λήψης αποφάσεων στα µάτια των πολιτών.

• Σεβασµός του κοινοτικού δικαίου: η κύρια πρόκληση είναι η διεύρυνση: Η
δέσµευση της Επιτροπής να κωδικοποιήσει τη διαδικασία καταγγελίας
επικροτείται, αλλά ορισµένοι εκφράζουν ανησυχίες σχετικά µε την
προβλεπόµενη αποκεντρωµένη διαχείριση της διαδικασίας κατά παράβασης.
Υπογραµµίζονται τα προβλήµατα της ανεπαρκούς ενηµέρωσης των νοµικών
στα κράτη µέλη σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο και ο κίνδυνος αντικρουόµενων
αποφάσεων, τα οποία υποσκάπτουν την ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού
δικαίου. Οι απαντήσεις υποδεικνύουν ότι, όσον αφορά τη µεταφορά στην
εθνική νοµοθεσία και την πολιτική σχετικά µε τις παραβάσεις, η µεγαλύτερη
πρόκληση φαίνεται να είναι η προσεχής διεύρυνση.

∆ηµοκρατικά, αποδοτικά θεσµικά όργανα και οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής

• Η κοινοτική µέθοδος: Η εµµονή της Λευκής Βίβλου στην κοινοτική µέθοδο
υποστηρίχθηκε ευρέως. Η προταθείσα επικέντρωση του νοµοθετικού ρόλου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σε βασικές αρχές, αφήνοντας
τις τεχνικές λεπτοµέρειες και την εκτέλεση στην Επιτροπή, απέσπασε πολλές
απαντήσεις, αλλά και ερωτήµατα. Προτάθηκε ότι ο προβλεπόµενος ευρύτερος
ρόλος της Επιτροπής θα κάλυπτε πολλές επιλογές πολιτικής κάτω από το
επίπεδο των «βασικών αρχών» οι οποίες, ωστόσο, µπορεί να παραµείνουν
έντονα πολιτικές.

• Προειδοποίηση κατά των στρατηγικών αντιπαράθεσης: Οι αποκρινόµενοι
αµφισβήτησαν την ιδέα της Λευκής Βίβλου ότι «το Συµβούλιο πρέπει να ψηφίζει
αµέσως όταν επιτυγχάνεται η ειδική πλειοψηφία και να µη συνεχίζει τις
συζητήσεις επιδιώκοντας την οµοφωνία». Παροµοίως, επισήµαναν τους
κινδύνους της κοινοτικής µεθόδου µε την αυξηµένη χρήση από την Επιτροπή
του προνοµίου της να αποσύρει τις προτάσεις που «υποσκάπτονται» από τις
διοργανικές διαπραγµατεύσεις.

• Επαναπροσδιορισµός των πολιτικών και των οργάνων: οι στόχοι και οι
αρµοδιότητες πρέπει να είναι σαφείς: Μια σηµαντική µερίδα θεωρεί ότι οι
στόχοι και οι αρµοδιότητες της ΕΕ πρέπει να εξηγηθούν λεπτοµερώς σε ένα
βασικό δεσµευτικό κείµενο που θα καθορίζει την κατανοµή των αρµοδιοτήτων,
αφενός ανάµεσα στους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και αφετέρου
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ανάµεσα στα κράτη µέλη και τις περιφέρειές τους. Το αίτηµα της Επιτροπής για
τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου των κοινοτικών οργάνων και η πρόταση να
επικεντρωθεί η Επιτροπή σε βασικές λειτουργίες ως διαχειριστής του κοινού
συµφέροντος στο πλαίσιο της κοινοτικής µεθόδου υποστηρίζονται. Στο πλαίσιο
αυτό, οι αποκρινόµενοι ισχυρίστηκαν επίσης ότι χρειάζονται θεσµικές λύσεις
αντί για τις λειτουργικές λύσεις της Λευκής Βίβλου.

• ∆ιακυβέρνηση της ΕΕ: δηµοκρατική νοµιµότητα των θεσµικών οργάνων της
ΕΕ: Αναγνωρίζεται ευρέως ότι οι αρχές της ορθής διακυβέρνησης δεν πρέπει να
εξισώνονται µε τη δηµοκρατική κυβέρνηση, καθώς η καλύτερη διακυβέρνηση
δεν µπορεί να επιλύσει το πρόβληµα του δηµοκρατικού ελλείµµατος. Ένα µέρος
των απαντήσεων του κοινού υποστηρίζει ότι το κυριότερο ζήτηµα είναι η
δηµοκρατική νοµιµότητα, που προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
αντιπροσωπευτική διαβούλευση. Γενικά αναγνωρίζεται ότι το αίτηµα της
Λευκής Βίβλου για συµµετοχή περισσότερων παραγόντων στη διαδικασία
πολιτικής, όπου χρειάζεται, δεν οδηγεί αυτή καθαυτή στην αύξηση της
δηµοκρατικής νοµιµότητας των πολιτικών ή των οργάνων. Από την άποψη
αυτή, είναι αποδεκτό ότι οι µηχανισµοί διακυβέρνησης που επιδιώκουν να
αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του συστήµατος
λήψης αποφάσεων και να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη συµµετοχή περισσότερων
παραγόντων θα κάνει τα άλλα όργανα πιο «ανοικτά», οδηγώντας σε
µεγαλύτερη ανταπόκριση και λογοδότηση των οργάνων.

• Παγκόσµια διακυβέρνηση: Όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
και της νοµιµότητας της παγκόσµιας διακυβέρνησης και των ρυθµίσεων, οι
αποκρινόµενοι επικροτούν το ρόλο της Επιτροπής σε κάποια αρχική
µεταρρύθµιση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, αλλά πιστεύουν ότι
αποµένει να γίνουν πολλά. Οι αποκρινόµενοι εκτός της ΕΕ επιχειρηµατολογούν
µάλιστα υπέρ της εφαρµογής των αρχών διακυβέρνησης που εφαρµόζει η
Επιτροπή στο εσωτερικό της ΕΕ και σε κυβερνήσεις και ενδιαφερόµενες
πλευρές εκτός της ΕΕ.
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(1) Οι µισές από τις οποίες αναφέρονται στην άποψη της «διαβούλευσης».
(2) Οι µισές από τις οποίες αναφέρονται στην άποψη της «καλύτερης ρύθµισης».
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∆ιάλογος
(φορείς από τρίτες χώρες)/νέα µέσα

∆ιάγραµµα 7: Συνεισφορές στη Λευκή Βίβλο
Λεπτοµερής ανάλυση ανάλογα µε την προέλευση των παρατηρήσεων

 γύρω από τα θέµατα που πραγµατεύεται η Λευκή Βίβλος
 (συνολικά 705 σχόλια)



Παράρτηµα II 

Χρήσιµοι ιστοχώροι

∆ιαβούλευση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κοινωνία των πολιτών (Coneccs):
http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm

∆ιάλογος µε τους πολίτες, Υπηρεσία Προσανατολισµού των Πολιτών: 
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/signpost_el.htm

∆ιάλογος µε τις επιχειρήσεις: 
http://europa.eu.int/business/el/index.html

Europe Direct: 
http://europa.eu.int/europedirect/el/index_el.html   

∆ιαλογική χάραξη πολιτικών (∆ΧΠ): 
http://ipmmarkt.homestead.com  

∆ιακυβέρνηση: 
http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm    

Solvit (αποτελεσµατική επίλυση προβληµάτων στην εσωτερική αγορά):
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm    

Συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης: 
http://europa.eu.int/futurum/index_el.htm  

Ευρωπαϊκή Συνέλευση: 
http://european-convention.eu.int

Η φωνή σας στην Ευρώπη: 
http://europa.eu.int/yourvoice/index_el.htm   
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