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I. Εισαγωγή
Η επικοινωνία µεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και της κοινωνίας πραγµατοποιείται
µε διάφορους τρόπους:
– κατά πρώτο λόγο, µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του εκλεγµένου οργάνου
που αντιπροσωπεύει τους ευρωπαίους πολίτες,
– - µέσω των θεσµοθετηµένων συµβουλευτικών οργάνων της ΕΕ (Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών), βάσει του ρόλου τους
δυνάµει των Συνθηκών,
– - και µέσω λιγότερο επίσηµων άµεσων επαφών µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, ανέλαβε να
συµβάλει στην ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου στην ΕΕ.
Η Επιτροπή ετοίµασε το παρόν έγγραφο για τη διαβούλευση των ενδιαφεροµένων
µερών, προκειµένου να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις που ανέλαβε. Το έγγραφο
αυτό αποτελεί, παράλληλα άµεση συµβολή στο "Σχέδιο δράσης για την καλύτερη
ρύθµιση" και στη νέα προσέγγιση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων.
Η ευρεία διαβούλευση δεν αποτελεί νέα πρακτική. Πράγµατι η Επιτροπή έχει µακρά
παράδοση διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα εκτός των οργάνων µέρη κατά την
εκπόνηση των πολιτικών της και έχει ενσωµατώσει την εξωτερική διαβούλευση στην
επεξεργασία της πολιτικής της σε όλους σχεδόν τους τοµείς.
Τα πλεονεκτήµατα που παρέχει λοιπόν η ανοικτή αυτή στάση στις συνεισφορές από
εξωτερικούς παράγοντες έχουν ήδη αναγνωρισθεί. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διέθετε
µέχρι σήµερα ενιαία προσέγγιση από το σύνολο των υπηρεσιών της όσον αφορά τον
τρόπο διεξαγωγής των διαβουλεύσεων αυτών. Η κάθε υπηρεσία διαθέτει τους δικούς
της µηχανισµούς και µεθόδους για τις διαβουλεύσεις µε τις οµάδες συµφερόντων στον
αντίστοιχο τοµέα της αρµοδιότητάς της. Ενώ αναµφισβήτητα η πρακτική αυτή
οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην ανάπτυξη καλών σχέσεων µεταξύ της Επιτροπής
και των οµάδων συµφερόντων, υπάρχει µια γενική άποψη που συµµερίζονται πολλοί
σε επίπεδο Επιτροπής και µεταξύ των διαβουλευόµενων, ότι η διαδικασία πρέπει να
χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη συνοχή. Η εκτίµηση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τις
αντιδράσεις των ενδιαφεροµένων µερών στη Λευκή Βίβλο για τη ∆ιακυβέρνηση1.
Στο παρόν έγγραφο η Επιτροπή παρουσιάζει ορισµένες γενικές αρχές οι οποίες πρέπει
να διέπουν τις σχέσεις της µε τα ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και δέσµη ελάχιστων
προδιαγραφών για τις διαδικασίες διαβούλευσης της Επιτροπής2.
Ο γενικός στόχος του εγγράφου αυτού είναι να διασφαλιστεί η δέουσα διαβούλευση
µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

1
2

Τα σχόλια αυτά παρουσιάζονται στην ιστοθέση της Επιτροπής για τη "∆ιακυβέρνηση"
http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm
Για το πεδίο εφαρµογή των γενικών αρχών όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές βλέπε το Μέρος V
µε τίτλο "Χαρακτήρας και πεδίο εφαρµογής".
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Οι βασικοί στόχοι της προσέγγισης µπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:
·

Να ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών µέσω µιας
πιο διαφανούς διαδικασίας διαβούλευσης η οποία θα ενισχύσει την υποχρέωση
που έχει η Επιτροπή να λογοδοτεί.

·

Να καθοριστούν γενικές αρχές και προδιαγραφές για τη διαβούλευση που θα
επιτρέψουν στην Επιτροπή να οργανώσει ορθολογικά τις διαδικασίες
διαβούλευσης και να τις εφαρµόσει µε κατάλληλο και συστηµατικό τρόπο.

·

Να θεσπίσει ένα συνεκτικό πλαίσιο διαβούλευσης που θα είναι αρκετά ευέλικτο
ώστε να λαµβάνει υπόψη τις επιµέρους απαιτήσεις όλων των διαφορετικών
συµφερόντων καθώς και την ανάγκη εκπόνησης κατάλληλων στρατηγικών
διαβούλευσης για κάθε πρόταση πολιτικής.

·

Να ευνοήσει την αµοιβαία εκµάθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εντός
της Επιτροπής.

Οι γενικές αρχές και οι ελάχιστες προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στο παρόν
έγγραφο, δηµοσιεύτηκαν υπό µορφή σχεδίου τον Ιούνιο του 2002, προκειµένου να
υποβληθούν σχόλια από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω
διαδικασίας διαβούλευσης περιγράφονται στο µέρος IV.

II. Συνολική αιτιολόγηση των διαδικασιών διαβούλευσης της Επιτροπής
∆ιαβούλευση - Μια επωφελής για όλους διαδικασία
Η διαβούλευση αποτελεί µέρος των δραστηριοτήτων όλων των ευρωπαϊκών οργάνων
καθόλη τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας, από τη φάση της διαµόρφωσης της
πολιτικής προκειµένου να υποβληθεί η πρόταση της Επιτροπής, έως την τελική
έκδοση µέτρου από το νοµοθέτη και την εφαρµογή του. Η διαβούλευση αυτή,
ανάλογα µε τα θέµατα που αντιµετωπίζονται, έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα
στους αντιπροσώπους των περιφερειακών και τοπικών αρχών, στις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, στις επιχειρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων, στους
ενδιαφερόµενους πολίτες, στους πανεπιστηµιακούς κύκλους και στους
εµπειρογνώµονες καθώς και στα ενδιαφερόµενα µέρη των τρίτων χωρών, να
παράσχουν τη συνεισφορά τους.
Υπάρχουν ήδη θεσµοθετηµένα συµβουλευτικά όργανα που έχουν συσταθεί ειδικά για
να συνδράµουν την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και συγκεκριµένα η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ).
Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ενθάρρυνση των εν λόγω οργάνων να
αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο και έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη
αυτού του στόχου (βλ. κεφάλαιο III).
Ωστόσο, ο ουσιαστικός ρόλος που διαδραµατίζουν τα εν λόγω συµβουλευτικά
όργανα δεν αποκλείει τις άµεσες επαφές µεταξύ της Επιτροπής και των
ενδιαφεροµένων οµάδων. Πράγµατι, η ευρεία διαβούλευση είναι µια από τις
υποχρεώσεις της Επιτροπής σύµφωνα µε τις συνθήκες και συµβάλλει στην υποβολή
θεµελιωµένων προτάσεων στη νοµοθετική αρχή. Η διαβούλευση αυτή είναι σύµφωνη
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µε το νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάµει του οποίου "η Επιτροπή
πρέπει [...] να προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν προτείνει νοµοθεσία και να
δηµοσιεύει, όπου αυτό επιβάλλεται, έγγραφα διαβουλεύσεων".3
Συνεπώς, δεν υπάρχει αντίφαση µεταξύ της ευρείας διαβούλευσης και της έννοιας της
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Εξυπακούεται ωστόσο ότι η διαδικασία λήψης
αποφάσεων στην ΕΕ νοµιµοποιείται, κατά πρώτο και κύριο λόγο από τους
εκλεγµένους αντιπροσώπους των λαών της Ευρώπης. Όπως επισηµαίνει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο για τη
∆ιακυβέρνηση4: “Η διαβούλευση µε ενεχόµενους κύκλους [...] µπορεί µόνο να
συµπληρώνει και όχι να υποκαθιστά τις διαδικασίες και αποφάσεις των νοµοθετικών
και δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένων οργάνων· στη νοµοθετική διαδικασία µπορούν να
λαµβάνουν αποφάσεις µόνο το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, ως νοµοθέτες [….]”. Η
κατευθυντήρια γραµµή συνεπώς για την Επιτροπή είναι ότι πρέπει να δίδεται στα
ενδιαφερόµενα µέρη το δικαίωµα του λόγου αλλά όχι της ψήφου.
Αφετέρου, δεν πρέπει να υποτιµάται η πρόκληση της διασφάλισης κατάλληλης και
ίσης µεταχείρισης όλων των συµµετεχόντων στις διαδικασίες διαβούλευσης. Η
Επιτροπή υπογράµµισε ειδικότερα την πρόθεσή της να "περιορίσει τον κίνδυνο oi
λαµβάνοντες τις αποφάσεις να λάβουν υπόψη µια µόνο πτυχή του θέµατος ή ορισµένες
οµάδες να έχουν προνοµιούχο πρόσβαση […].”5 Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να
προσδιορίζονται µε σαφή κριτήρια οι οµάδες στόχοι που έχουν σχέση µε
συγκεκριµένη διαβούλευση.
Η Επιτροπή, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή της για διαβούλευση, φροντίζει ώστε οι
προτάσεις της να είναι τεχνικά βιώσιµες, υλοποιήσιµες και να βασίζονται σε µια
προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω. Με άλλα λόγια, η ορθή διαβούλευση
εξυπηρετεί διττό στόχο συµβάλλοντας στην ποιοτική βελτίωση των πολιτικών και
ενισχύοντας παράλληλα τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών και του κοινού
γενικότερα. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα είναι ότι οι χαρακτηριζόµενες από διαφάνεια
και συνοχή διαδικασίες διαβούλευσης που εφαρµόζονται από την Επιτροπή:
επιτρέπουν όχι µόνο την ευρύτερη συµµετοχή του κοινού αλλά παρέχουν και στο
νοµοθέτη περισσότερες δυνατότητες να ελέγχει τις δραστηριότητες της Επιτροπής
(π.χ. κοινοποιώντας έγγραφα που συνοψίζουν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας
διαβούλευσης).
Ο ειδικός ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
Παρόλο που οι οµάδες-στόχοι των διαβουλεύσεων ποικίλλουν ανάλογα µε τις
περιστάσεις, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της κοινωνίας πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Στο πλαίσιο αυτό η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει σηµαντικό
ρόλο καθόσον διευκολύνει έναν ευρύ πολιτικό διάλογο. Για το λόγο αυτό, η Λευκή
Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, τόνισε τη σηµασία της συµµετοχής των εν
λόγω οργανώσεων στις διαδικασίες διαβούλευσης. Η Επιτροπή ενθαρρύνει

3
4
5

Πρωτόκολλο (Αριθ. 7) σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας το οποίο έχει προσαρτισθεί στη συνθήκη του Άµστερνταµ.
A50399/2001
Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση
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ειδικότερα µια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την εκπροσώπηση της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο ειδικός ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στις σύγχρονες
δηµοκρατίες συνδέεται στενά µε το θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών να
συγκροτούν ενώσεις προκειµένου να επιδιώξουν κοινό στόχο, όπως ορίζεται στο
άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.6 Η συµµετοχή σε µια
ένωση αποτελεί για τους πολίτες έναν άλλα τρόπο για ενεργό συµµετοχή εκτός
εκείνων που υλοποιούνται µέσω των πολιτικών κοµµάτων ή των εκλογών.
Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση
“Η κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προβολή των ανησυχιών
του πολίτη και την παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού. Η
κοινωνία των πολιτών βλέπει όλο και περισσότερο την Ευρώπη σαν το ιδανικό βήµα
για την αλλαγή των πολιτικών προσανατολισµών και της κοινωνίας. Πρόκειται για µια
ευκαιρία να εµπλακούν πιο ενεργά οι πολίτες στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης
και να τους προσφερθεί ένα διαρθρωµένο πλαίσιο για ανάδραση, κριτική και
διαµαρτυρία".
Στον τοµέα αυτό µπορούν να ανακύψουν προβλήµατα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει
κοινά αποδεκτός - ούτε αναγνωρισµένος νοµικά - ορισµός της έννοιας "οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών". Ο όρος αυτός µπορεί ωστόσο να χρησιµεύσει για να αναφερθεί
κανείς σε ένα σύνολο οργανώσεων στις οποίες περιλαµβάνονται: οι παράγοντες της
αγοράς εργασίας (συνδικαλιστικές οργανώσεις και οµοσπονδίες εργοδοτών - δηλαδή οι
κοινωνικοί εταίροι7), ενώσεις που αντιπροσωπεύουν οικονοµικούς και κοινωνικούς
φορείς οι οποίοι δεν είναι κοινωνικοί εταίροι υπό την στενή έννοια του όρου (για
παράδειγµα οι ενώσεις των καταναλωτών), οι ΜΚΟ (µη κυβερνητικές οργανώσεις) οι
οποίες ενώνουν τους ανθρώπους γύρω από ένα κοινό σκοπό, όπως οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι φιλανθρωπικές
οργανώσεις, οι οργανώσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κλπ, οι
οργανώσεις που βασίζονται στις τοπικές κοινωνίες (δηλαδή οργανώσεις που
δηµιουργούνται από τη βάση της κοινωνίας και επιδιώκουν στόχους
προσανατολισµένους στα µέλη τους), όπως οργανώσεις νέων, οικογενειακές ενώσεις
και όλες οι οργανώσεις µέσω των οποίων οι πολίτες συµµετέχουν στην τοπική και
δηµοτική ζωή, και, οι θρησκευτικές κοινότητες.8
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν συνεπώς τις βασικές δοµές της
κοινωνίας εκτός από την κυβέρνηση και τη δηµόσια διοίκηση, περιλαµβανοµένων
οικονοµικών παραγόντων που γενικά δεν θεωρούνται ότι υπάγονται στον τριτογενή
6

7

8

«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και στον συνδικαλιστικό τοµέα καθώς και
στους τοµείς που αναφέρονται στον πολίτη (…)».
Λόγω της αντιπροσωπευτικότητάς τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οµοσπονδίες εργοδοτών
διαδραµατίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Η συνθήκη ΕΚ προβλέπει, για παράδειγµα, ότι η Επιτροπή πρέπει να
διεξάγει διαβουλεύσεις µε τους εργοδότες και τους εργαζοµένους κατά την προετοιµασία προτάσεων,
ιδίως στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Υπό ορισµένους όρους µπορούν να συνάψουν δεσµευτικές
συµφωνίες οι οποίες στη συνέχεια να µετατραπούν σε κοινοτική νοµοθεσία (στο πλαίσιο του
κοινωνικού διαλόγου).
Η περιγραφή αυτή συνδέεται µε την ανάλυση που περιλαµβάνεται στη γνώµη της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής µε τίτλο "Ο ρόλος και η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην
ευρωπαϊκή οικοδόµηση" (ΕΕ C 329, 17 Noεµβρίου 1999, σ. 30
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τοµέα ή ΜΚΟ. Ο ορισµός αυτός έχει το πλεονέκτηµα να είναι περιεκτικός και
αποδεικνύει ότι η έννοια των εν λόγω οργανώσεων είναι βαθιά ριζωµένη στις
δηµοκρατικές παραδόσεις των κρατών µελών της Ένωσης.
III. Βελτίωση των διαδικασιών διαβούλευσης της Επιτροπής - µια συνεχής πορεία
Η Επιτροπή δεν ξεκινάει από το µηδέν στο θέµα της συµµετοχής των
ενδιαφεροµένων µερών. Κατά τα τελευταία έτη έχει λάβει σειρά µέτρων για να
βελτιώσει περαιτέρω τη διαδικασία της διαβούλευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
ορισµένα παραδείγµατα.
Πρωτοβουλία για τη διαλογική χάραξη πολιτικών (∆ΧΠ)
Στις 3 Απριλίου 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρωτοβουλία για τη διαλογική
χάραξη πολιτικών (C(2001) 1014) η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της
διακυβέρνησης µέσω της χρήσης του διαδικτύου για τη συλλογή και ανάλυση των
αντιδράσεων της αγοράς προκειµένου οι τελευταίες να αξιοποιούνται κατά τη
διαδικασία χάραξης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ∆ΧΠ είναι ένα από
τα µέσα που θα συνδράµουν την Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της τής σύγχρονης
δηµόσιας διοίκησης, στο να ανταποκρίνεται ταχύτερα και ακριβέστερα στα αιτήµατα
των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Η πρωτοβουλία για τη διαλογική χάραξη πολιτικών περιλαµβάνει την ανάπτυξη δύο
µηχανισµών µε βάση το διαδίκτυο που θα συνδράµουν την Επιτροπή στην επιτόπια
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις πολιτικές της ΕΕ (ή την έλλειψη επιπτώσεων).
Οι µηχανισµοί αυτοί είναι:
- Ένας µηχανισµός ανατροφοδότησης για τη συλλογή αυθόρµητων αντιδράσεων της
αγοράς, ο οποίος χρησιµοποιεί τα υφιστάµενα δίκτυα και τα σηµεία επαφής ως
ενδιάµεσους φορείς για να διασφαλίζει τη διαρκή πρόσβαση στις απόψεις και
εµπειρίες των οικονοµικών φορέων και των πολιτών της ΕΕ,
- Ένας µηχανισµός διαβούλευσης ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να λαµβάνει και να
καταχωρεί ταχέως και µε διαρθρωµένο τρόπο τις αντιδράσεις στις νέες πρωτοβουλίες.
Ο µηχανισµός αυτός περιλαµβάνει τη θέσπιση µονίµων επιτροπών για την
αξιολόγηση των εν λόγω γνωµών, όπως η επιτροπή για τις επιχειρήσεις.
CONECCS
Πληροφορίες για τους επίσηµους και διαρθρωµένους συµβουλευτικούς οργανισµούς
έχουν συγκεντρωθεί σε βάση δεδοµένων µε την ονοµασία CONECCS (∆ιαβούλευση,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινωνία των Πολιτών)9. Στόχος της εν λόγω βάσης είναι
να παρέχει πληροφορίες για τις επιτροπές και για τα άλλα πλαίσια διαβούλευσης που

9

http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index.htm
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χρησιµοποιεί η Επιτροπή για να λάβει τη γνώµη της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών κατά τρόπο επίσηµο ή διαρθρωµένο.
Στην ιστοσελίδα CONECCS το κοινό µπορεί να βρει επίσης πληροφορίες για
οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η κατάρτιση του καταλόγου των εν λόγω οργανώσεων γίνεται σε εθελοντική
βάση µε στόχο να χρησιµεύσει µόνο ως πηγή πληροφοριών και όχι ως όργανο
διαπίστευσης.
Η βάση CONECCS αποτελεί δυναµικό µέσο και εξελίσσεται συνεχώς.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει στο µέλλον τη διαδικασία αυτή βελτίωσης των πρακτικών
της στον τοµέα της διαβούλευσης. Για παράδειγµα, σε έναν τοµέα που έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τους ευρωπαίους πολίτες, η Επιτροπή δεσµεύτηκε να εφαρµόσει την
σύµβαση της ΟΕΕ των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την πρόσβαση στην
πληροφόρηση, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα (σύµβαση του Aarhus). 10
Ένας πιο ενεργός ρόλος για τα θεσµοθετηµένα συµβουλευτικά όργανα
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και
η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία
διαβούλευσης σύµφωνα µε στις συνθήκες. Ως θεσµοθετηµένα συµβουλευτικά όργανα
της ΕΕ, αντιπροσωπεύουν µια βαθιά ριζωµένη παράδοση διαβούλευσης. Η Επιτροπή
επιθυµεί να αξιοποιήσει την εµπειρία τους και τα ενθαρρύνει να αναλάβουν ένα πιο
ενεργό ρόλο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνήψε, το 2001, πρωτόκολλα συνεργασίας µε την
ΟΚΕ και την ΕτΠ αντίστοιχα. Στόχος των πρωτοκόλλων αυτών είναι να ενισχυθεί ο
ρόλος τους ως διαµεσολαβητών, µεταξύ αφενός, των οργάνων της ΕΕ και αφετέρου,
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΕ) ή των Περιφερειακών Αρχών (ΕτΠ)
αντίστοιχα. Όσον αφορά την ΟΚΕ, η νέα αυτή προσέγγιση αντικατοπτρίζει σε
σηµαντικό βαθµό το πνεύµα της συνθήκης της Νίκαιας. Η συνθήκη ενίσχυσε η
συµµετοχή της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Κοινότητας ορίζοντας ότι το εν λόγω όργανο
"αποτελείται από αντιπροσώπους των διαφόρων οικονοµικών και κοινωνικών
συνιστωσών της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών". Όσον αφορά την ΕτΠ, το
πρωτόκολλο συνεργασίας είναι ουσιαστικής σηµασίας λόγω του διττού ρόλου του
οργάνου αυτού: αποτελεί το σώµα αντιπροσώπευσης των περιφερειακών και τοπικών
αρχών στην ΕΕ και διαδραµατίζει ρόλο απαραίτητου µεσάζοντα µεταξύ των αρχών
αυτών και των οργάνων της ΕΕ.
Στο επίπεδο της Επιτροπής, τα εν λόγω πρωτόκολλα εφαρµόζονται µε βάση έναν
εσωτερικό οδηγό των υπηρεσιών της Επιτροπής.11

10
11

Αυτό απαιτεί ενδεχοµένως πρόσθετα µέτρα εφαρµογής σε κοινοτικό επίπεδο τα οποία εξετάζονται.
Η εφαρµογή των εν λόγω πρωτοκόλλων θα περιλάβει ειδικότερα: αιτήµατα διερευνητικής γνώµης για
εγκάρσια θέµατα στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής και συστηµατική
διαβούλευση για τις πράσινες και τις λευκές βίβλους· ενίσχυση της ad hoc συνεργασίας (ακροάσεις,
κοινές
διασκέψεις,
άλλες
εκδηλώσεις).
Όσον αφορά την ΟΚΕ, µε βάση την εγκάρσια λειτουργία της σύνθεσης,, µπορούν να εξετασθούν άλλες
δυνατότητες συνδροµής µε στόχο την ενίσχυση του ρόλου που διαδραµατίζει το όργανο αυτό
διευκολύνοντας το διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών.
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Σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα, θα ζητηθεί από τα εν λόγω όργανα να οργανώσουν
προσεχώς διαβουλεύσεις εξ ονόµατος της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή θα
χρειασθεί να συζητηθεί µε τα όργανα αυτά ο τρόπος µε τον οποίο θα ενταχθούν στο
πλαίσιο που ορίζεται στο παρόν έγγραφο.
IV.

Αποτελέσµατα της διαδικασίας διαβούλευσης

Μετά τη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση,
διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή πολλά σχόλια12, µε τα οποία χαιρετίστηκε θερµά η
δέσµευσή της να θεσπίσει συνεκτικό πλαίσιο για τη διαβούλευση των
ενδιαφεροµένων µερών. Πολλές οργανώσεις εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή αναλυτικότερα σχόλια µε βάση συγκεκριµένο σχέδιο
πρότασης - πλαίσιο για τη διαβούλευση.
Η Επιτροπή αποφάσισε κατά συνέπεια να εκδώσει ένα τέτοιο σχέδιο υπό τη µορφή
εγγράφου διαβούλευσης13 και ενθάρρυνε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν
τα σχόλιά τους επί των προτεινόµενων γενικών αρχών και των ελάχιστων
προδιαγραφών. Η προσέγγιση αυτή έγινε ιδιαίτερα ευνοϊκά δεκτή από όλους τους
ενδιαφεροµένους. Σε κάποιο από τα σχόλια αναφέρεται: “Το γεγονός ότι η Επιτροπή
διενεργεί διαβούλευση επί των προτεινόµενων γενικών αρχών και ελάχιστων
προδιαγραφών, αποτελεί από µόνο του ένδειξη καλής πρακτικής όσον αφορά τη
διαβούλευση”.
Η Επιτροπή παρέλαβε συνολικά 88 συνεισφορές αποτελούµενες από σχόλια
κυβερνήσεων κρατών µελών (Γερµανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο) και τρίτου
κράτους (ΗΠΑ) καθώς και διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισµών (που
καλύπτουν τόσο τον ιδιωτικό τοµέα όσο και τις ΜΚΟ), περιφερειακών και τοπικών
αρχών, εκπροσώπων θρησκευτικών συµφερόντων και εκκλησιών, επιµέρους πολιτών
και επιχειρήσεων. Κατάλογος όσων υπέβαλαν σχόλια περιλαµβάνεται στο παράρτηµα
ΙΙ. Πρόσβαση στα πλήρη κείµενα των συνεισφορών παρέχεται στο ∆ιαδίκτυο, καθώς
και πληροφορίες σχετικά µε τους γενικούς στόχους και τη δοµή των οµάδων εκείνων
που υπέβαλαν σχόλια εξ ονόµατος των οργανώσεών τους14.
Τόσο η ποσότητα όσο και η ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα των ποικίλων συνεισφορών
αποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον των εξωτερικών ενδιαφεροµένων µερών για την
πρακτική της Επιτροπής στον τοµέα της διαβούλευσης.
Όλες αυτές οι συνεισφορές και τα σχόλια που έχει ήδη παραλάβει η Επιτροπή θα
αναλυθούν προσεκτικά προκειµένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό µπορούν να
ενσωµατωθούν στην τελική εκδοχή των γενικών αρχών και των ελάχιστων
προδιαγραφών που θα εκδίδει η Επιτροπή µέσω του παρόντος εγγράφου.
1.
Κύρια χαρακτηριστικά των αναθεωρηµένων γενικών αρχών και
ελάχιστων προδιαγραφών
12
13

14

Τα σχόλια αυτά παρουσιάζονται στη ιστοθέση:
http://europa.eu.int/comm/governance/contributions/index_en.htm
"Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Πρόταση σχετικά µε τις γενικές αρχές και τις
ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών από την Επιτροπή" (COM
(2002) 277 τελικό)
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/consultation/index_en.htm
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Η αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου οδήγησε στις ακόλουθες βασικές αλλαγές :
·

∆ιευκρινίστηκε ο στόχος των γενικών αρχών και των ελάχιστων προδιαγραφών.

·

Συνδέθηκαν σαφέστερα οι διαδικασίες της Επιτροπής για τη εκτίµηση των
επιπτώσεων και η διενέργεια των διαβουλεύσεων.

·

Παρουσιάστηκαν σαφέστερα οι επιχειρησιακές συνέπειες των γενικών αρχών.

·

Λήφθηκαν υπόψη οι περιορισµοί που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί και οι
εθνικοί οργανισµοί κατά τη διατύπωση των σχολίων επί των εγγράφων
διαβούλευσης της Επιτροπής εξ ονόµατος των µελών τους.

·

Επεξηγήθηκε πιο αναλυτικά η χρήση των κριτηρίων επιλογής για εστιασµένες
διαβουλεύσεις.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα θεσπίσει σειρά µέτρων εφαρµογής προκειµένου να
διασφαλίσει την ορθή εφαρµογή και την παρακολούθηση σε όλες τις υπηρεσίες της
(βλ. κεφάλαιο IV.3).
2.

Ανάδραση επί των σχολίων που παραλήφθηκαν

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που περιλαµβάνονται στο έγγραφο
διαβούλευσης, η Επιτροπή σκοπεύει να απαντήσει στα κύρια θέµατα που τέθηκαν
από τους συµµετέχοντες στη διαδικασία διαβούλευσης για το σχέδιο γενικών αρχών
και ελάχιστων προδιαγραφών.
ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ορισµένοι από τους ερωτηθέντες αµφισβήτησαν την απόφαση της Επιτροπή να
ορίσει τις προδιαγραφές της διαβούλευσης µέσω ανακοίνωσης της Επιτροπής (δηλ.
υπό τη µορφή εγγράφου πολιτικής) αντί να επιλέξει ένα δεσµευτικό νοµικά µέσο.
Ισχυρίστηκαν επίσης ότι µε τον τρόπο αυτό οι προδιαγραφές θα καθίσταντο αδρανείς
και η Επιτροπή δεν θα ήταν σε θέση να διασφαλίσει τη συνοχή και την οµοιοµορφία
στις διαδικασίες διαβούλευσής που εφαρµόζει.
Ωστόσο, η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι µια δεσµευτική νοµικά προσέγγιση της
διαβούλευσης πρέπει να αποφευχθεί για δύο λόγους: κατά πρώτο λόγο, πρέπει να
χαραχθεί µια σαφής διαχωριστική γραµµή µεταξύ των διαβουλεύσεων που ξεκινούν
ιδία πρωτοβουλία της Επιτροπής πριν από την έκδοση πρότασης, και της επίσηµης
και υποχρεωτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ακολουθεί σύµφωνα µε τις
συνθήκες. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να αποφευχθεί ενδεχόµενη αµφισβήτηση της
πρότασης της Επιτροπής ενώπιον του ∆ικαστηρίου µε το δικαιολογητικό της µη
διαβούλευσης των ενδιαφεροµένων µερών. Μια τέτοια υπερβολικά νοµική
προσέγγιση δεν συµβιβάζεται µε την ανάγκη έγκαιρης χάραξης πολιτικής καθώς και
µε τις προσδοκίες που έχουν οι πολίτες από τα Ευρωπαϊκά Όργανα να
αντιµετωπίζουν την ουσία των υποθέσεων και να µην επικεντρώνονται στις
διαδικασίες.
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Επιπλέον, οι φόβοι που διατύπωσαν ορισµένοι συµµετέχοντες στη διαδικασία
διαβούλευσης, ότι οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραµµές µπορούν να καταλήξουν
άνευ περιεχοµένου λόγω της µη δεσµευτικής νοµικά φύσης τους, οφείλονται σε
παρανόηση. Εξυπακούεται ότι όταν η Επιτροπή αποφασίζει να εφαρµόσει τις αρχές
και τις κατευθυντήριες γραµµές, οι υπηρεσίες της οφείλουν να πράξουν ανάλογα.
Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι η βελτίωση των πρακτικών διαβούλευσης που
εφαρµόζει δεν πρέπει να βασισθεί στην προσέγγιση "εντολή και έλεγχος" αλλά στην
παροχή της κατάλληλης καθοδήγησης και βοήθειας στους υπαλλήλους της Επιτροπής
που είναι επιφορτισµένοι µε τις διαδικασίες διαβούλευσης. Οι γενικές αρχές και οι
ελάχιστες προδιαγραφές πρέπει να χρησιµεύσουν ως σηµείο αναφοράς για µια συνεχή
εσωτερική διαδικασία εκµάθησης.
Υπάρχει εξάλλου σχέδιο δράσης που προβλέπει την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης για
την "βελτίωση της νοµοθεσίας" όπως προβλέπεται στο σχετικό σχέδιο δράσης η
οποία θα καλύψει την εφαρµογή των γενικών αρχών και των ελάχιστων
προδιαγραφών.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πολλοί από τους ερωτηθέντες ζήτησαν να εξηγηθεί σαφέστερα σε ποια είδη
πρωτοβουλιών θα εφαρµοσθεί το νέο πλαίσιο διαβούλευσης. Σε απάντηση, η
Επιτροπή διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής των προδιαγραφών όσον αφορά τη
διαβούλευση.
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν υιοθέτησε την ιδέα που διατύπωσαν ορισµένοι
συµµετέχοντες, ότι πρέπει δηλαδή να διευρυνθεί γενικά το πεδίο εφαρµογής των
προδιαγραφών (προκειµένου να καλυφθούν όλες οι διαβουλεύσεις) ή, ότι πρέπει να
αποκλειστούν οι προδιαγραφές από την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις
εκτενείς εκτιµήσεις των επιπτώσεων. Η απόφαση αυτή συµβαδίζει µε τις
υπερισχύουσες αρχές της αναλογικότητας οι οποίες πρέπει να διέπουν τις διοικητικές
πρακτικές της Επιτροπής (βλ. γενικές αρχές στο κεφάλαιο "αποτελεσµατικότητα").
Συνδέεται επίσης µε το γεγονός ότι η Επιτροπή αξιολογεί τις ανάγκες της όσον αφορά
τη διαβούλευση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το δικαίωµα πρωτοβουλίας που
διαθέτει.
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή πρέπει να τονίσει ότι η διαβούλευση δεν θα µπορούσε ποτέ
να είναι µια διαρκής διαδικασία δίχως πέρας. Με άλλα λόγια, υπάρχει το στάδιο των
διαβουλεύσεων και το στάδιο της προώθησης της διαδικασίας λήψης απόφασης σε
εσωτερικό επίπεδο και της τελικής απόφασης που λαµβάνονται από την Επιτροπή.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Στο έγγραφο της Επιτροπής για τη διαβούλευση γίνεται διάκριση µεταξύ ανοικτών
και εστιασµένων διαδικασιών διαβούλευσης, γεγονός που οδήγησε πολλούς στη
διατύπωση των ερωτηµάτων εάν η πρόσβαση στις διαβουλεύσεις πρέπει να
περιορίζεται και πώς θα αξιολογείται η ποιότητα των συνεισφορών που υποβάλουν τα
ενδιαφερόµενα µέρη.
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Οι θέσεις που διατυπώθηκαν κάλυψαν ευρύ φάσµα. Ορισµένοι υποστήριξαν ότι η
διαβούλευση πρέπει να γίνεται µόνο µε αντιπροσωπευτικούς ευρωπαϊκούς
οργανισµούς, ενώ άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι δεν πρέπει να αποκλείεται κανένα
ενδιαφερόµενο µέρος.
Η Επιτροπή επιθυµεί να υπογραµµίσει ότι θα εφαρµόσει την περιεκτική προσέγγιση
που συµβαδίζει µε την αρχή της ανοικτής διακυβέρνησης: κάθε πολίτης, επιχείρηση ή
ένωση θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα υποβολής της συνεισφοράς του στην
Επιτροπή. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή δεν προτίθεται να θεσπίσει νέα
γραφειοκρατικά εµπόδια για να περιορίσει τον αριθµό εκείνων που δύνανται να
συµµετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης.
Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο επιπλέον στοιχεία. Κατά
πρώτο λόγο, σύµφωνα µε τη βέλτιστη πρακτική, πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς η
οµάδα στόχος πριν από την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης. Με άλλα λόγια, η
Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει ενεργά την υποβολή συνεισφορών από τα αντίστοιχα
ενδιαφερόµενα µέρη ώστε τα τελευταία να επιλέγονται µε υγιή κριτήρια. Κατά
δεύτερο λόγο, τα υγιή κριτήρια επιλογής είναι επίσης απαραίτητα στις περιπτώσεις
όπου η πρόσβαση στη διαβούλευση είναι περιορισµένη για πρακτικούς λόγους. Αυτό
ισχύει ειδικότερα, στην περίπτωση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών σε
συµβουλευτικούς φορείς ή ακροάσεις. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία που αναφέρονται υπό την προδιαγραφή Β.
Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραµµίσει τη σηµασία που αποδίδει στις συνεισφορές
των αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να
επισηµανθεί ότι η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκπόνησε σειρά κριτηρίων
επιλεξιµότητας για συµµετοχή στον καλούµενο "κοινωνικό διάλογο"15. Ωστόσο, το
θέµα της αντιπροσωπευτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται ως το µόνο κριτήριο κατά την αξιολόγηση της συνάφειας ή της
ποιότητας των σχολίων. Η Επιτροπή θα αποφύγει διαδικασίες διαβούλευσης οι οποίες
ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση ότι "οι Βρυξέλλες συζητούν µόνο µε τις
Βρυξέλλες" όπως αναφέρθηκε από κάποιο ενδιαφερόµενο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι
εθνικές και οι περιφερειακές απόψεις µπορεί να είναι εξίσου σηµαντικές
λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων που αντιµετωπίζονται στα
κράτη µέλη. Επιπλέον, οι απόψεις της µειοψηφίας µπορούν να αποτελέσουν µια
σηµαντική διάσταση στον ανοικτό διάλογο για τις πολιτικές. Αφετέρου, ο βαθµός
αντιπροσωπευτικότητας των απόψεων Επιτροπή σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να το
συνυπολογίσει όταν λαµβάνει πολιτική απόφαση µετά από διαδικασία διαβούλευσης.

15

"Για να είναι επιλέξιµη µια ευρωπαϊκή οργάνωση πρέπει: να υφίσταται µόνιµα σε κοινοτικό επίπεδο, να
διασφαλίζει στα µέρη της άµεση πρόσβαση στην εµπειρογνωµοσύνη και να προβαίνει σε ταχείες και
εποικοδοµητικές διαβουλεύσεις, να εκπροσωπεί γενικά ενδιαφέροντα που ανταποκρίνονται στα
συµφέροντα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, να απαρτίζεται από οργανώσεις που αναγνωρίζονται σε εθνικό
επίπεδο ως αντιπροσωπευτικές των οµάδων τους, να διαθέτει οργανώσεις που την εκπροσωπούν στα
περισσότερα κράτη µέλη, να λογοδοτεί στα µέλη της, να διαθέτει εντολή εκπροσώπησης και να δρα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, να είναι ανεξάρτητη και να µην δέχεται εντολές από εξωτερικούς φορείς, να είναι
ανεξάρτητη ιδιαίτερα από οικονοµικής άποψης και όσον αφορά τις δοµές λήψης των αποφάσεών της".
(Γνωµοδότηση για την "Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση - µια Λευκή Βίβλος" της 20ης Μαρτίου 2002· CES
357/2002)
.
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Κατά συνέπεια, το κεντρικό θέµα για την Επιτροπή, όταν αποφασίζει για τις οµάδες
στόχους της διαβούλευσης, είναι να διασφαλίσει ότι θα δοθεί η δυνατότητα στα
ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι ελάχιστες προδιαγραφές
έχουν επαναδιατυπωθεί και ανασυνταχθεί αντίστοιχα.
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Ορισµένες οργανώσεις εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι υπό το πρόσχηµα της
διαφάνειας η Επιτροπή θα µπορούσε να παρέµβει στην εσωτερική τους διάρθρωση. Η
Επιτροπή επιθυµεί να τονίσει ότι σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία των εξωτερικών
οργανώσεων. Αφετέρου, για να έχει κάποιο νόηµα η διαδικασία διαβούλευσης και να
είναι αξιόπιστη πρέπει να διευκρινίζεται µε σαφήνεια ποιος έχει συµµετάσχει στην εν
λόγω διαδικασία. Για να καταστεί αυτό σαφές προσαρµόστηκαν ελαφρά οι γενικές
αρχές.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Πολλοί συµµετέχοντες στη διαδικασία διαβούλευσης ζήτησαν από την Επιτροπή να
επανεξετάσει τη ελάχιστη περίοδο διαβούλευσης που προβλέπεται στην προδιαγραφή
∆, ισχυριζόµενοι ότι οι έξι εβδοµάδες δεν επαρκούν για την προετοιµασία των
σχολίων. Ειδικότερα, ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις διετύπωσαν την άποψη ότι
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ζητήσουν τη γνώµη των µελών τους και να
είναι σε θέση να υποβάλουν εµπεριστατωµένες συνεισφορές.
Η Επιτροπή επιθυµεί να υπογραµµίσει εκ νέου ότι η χρονική περίοδος της
διαβούλευσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από µια λογική εξισορρόπηση µεταξύ της
ανάγκης για ικανοποιητικές εισροές και την ανάγκη για ταχεία λήψη αποφάσεων. Η
προδιαγραφή ∆ έχει ωστόσο τροποποιηθεί προκειµένου να αντιµετωπισθούν, στο
µέτρο του δυνατού, οι ανάγκες των οργανώσεων των οµάδων συµφερόντων.
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι ο κύριος µηχανισµός ώστε να υπάρξει ανάδραση προς
τους συµµετέχοντες στις διαβουλεύσεις είναι ένα επίσηµο έγγραφο της Επιτροπής το
οποίο θα έχει εγκριθεί από το Σώµα των Επιτρόπων βλ. ειδικότερα τις
επεξηγηµατικές ανακοινώσεις που συνοδεύουν τις νοµοθετικές προτάσεις.
Η ιδέα παροχής ανάδρασης σε ατοµική βάση (δηλώσεις ανάδρασης), όπως ζητήθηκε
από ορισµένους συµµετέχοντες, δεν είναι συµβατή µε την απαίτηση για
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, τα
ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων
στην Επιτροπή βασίζεται στην αρχή της συλλογικότητας, πράγµα που σηµαίνει ότι
µόνο το Σώµα των Επιτρόπων εξουσιοδοτείται να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά σε µια
διαδικασία διαβούλευσης και να λάβει τη τελική θέση µε γνώµονα το συµφέρον της
Κοινότητας. Ωστόσο, αυτό δεν εµποδίζει τους Επιτρόπους σε ατοµική βάση ή τους
υπαλλήλους της Επιτροπής, στο ανάλογο επίπεδο, να διαλέγουν ανοικτό διάλογο µε
τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τους τοµείς της πολιτικής που υπάγονται στις
αρµοδιότητές τους.
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Από πολλές οργανώσεις τονίστηκε η ανάγκη εκπόνησης ειδικών ρυθµίσεων
διαβούλευσης για τους αντίστοιχους τοµείς τους.
Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, υπογραµµίζοντας το ρόλο τους ως σώµατα
που έχουν νοµιµοποιηθεί δηµοκρατικά, ζήτησαν να ενηµερωθούν για το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται η προετοιµασία του πλαισίου για έναν πιο συστηµατικό διάλογο µε
ενώσεις περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων στην ΕΕ, την εκπόνηση του
οποίου είχε ανακοινώσει η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο για τη διακυβέρνηση. Η
Επιτροπή ετοιµάζει έγγραφο εργασίας που αποσκοπεί στον προσδιορισµό του
πλαισίου του πεδίου και των λεπτοµερειών εφαρµογής ενός τέτοιου διαλόγου, το
έγγραφο αυτό θα δηµοσιευτεί και θα διαβιβαστεί για διαβούλευση.
Οι εκκλησίες ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή να τεθεί ο διάλογος µε τις κοινότητες
της πίστης και των πεποιθήσεων σε πιο σταθερή βάση και για το σκοπό αυτό
υπέβαλαν σειρά επιχειρησιακών προτάσεων στην Επιτροπή.
Μία ΜΚΟ πρότεινε την ιδέα σύναψης "Συµφωνίας" µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Οργάνων και των εθελοντικών οργανώσεων, ακολουθώντας το παράδειγµα
υφισταµένων ρυθµίσεων σε ορισµένα κράτη µέλη.
Τόσο οι εκκλησίες όσο και οι ΜΚΟ υποστήριξαν ότι πρέπει να περιληφθεί άρθρο
στις συνθήκες το οποίο θα αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου µε τους
θρησκευτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών.
Οι προτάσεις αυτές, όπως είναι εµφανές, υπερβαίνουν τα όρια των γενικών αρχών και
των ελάχιστων προδιαγραφών για τη διαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών. Επί
του παρόντος, η Επιτροπή επιθυµεί να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην
εφαρµογή των µέτρων για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των
προδιαγραφών για τη διαβούλευση.
3.

Μέτρα εφαρµογής

Οι προαναφερόµενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στην οµαλή εφαρµογή των γενικών
αρχών και των ελάχιστων προδιαγραφών. Ωστόσο, προκειµένου το προσωπικό της
Επιτροπής να είναι σε θέση να τις εφαρµόσει ορθά και για να διασφαλιστεί η
απαιτούµενη επένδυσή τους από το προσωπικό, χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω
µέτρα. Για το λόγο αυτό, οι γενικές αρχές και οι ελάχιστες προδιαγραφές θα
συνοδευτούν από τα ακόλουθα µέτρα:
·

Σε ιστοθέση της Επιτροπής στο Intranet θα παρέχονται στο προσωπικό της
πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες, περιλαµβανοµένων παραδειγµάτων βέλτιστων
πρακτικών.

·

Αυτό θα συνοδευθεί από διευκόλυνση help-desk, µε τη χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου µέσω του οποίου το προσωπικό θα µπορεί να υποβάλει ερωτήσεις
σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών αρχών και των ελάχιστων προδιαγραφών.

·

Θα ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και όπου
χρειάζεται θα οργανωθούν ειδικά σεµινάρια κατάρτισης.
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·

Η ετήσια έκθεση για τη "βελτίωση της νοµοθεσίας" θα καλύψει την εφαρµογή
του πλαισίου της Επιτροπής για τη διαβούλευση.

·

Ο συντονισµός των προαναφερόµενων µέτρων θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο
του γενικότερου δικτύου της Επιτροπής για την "βελτίωση της νοµοθεσίας".

4.

Συµπεράσµατα

Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι τροποποιηθείσες γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές
µαζί µε τη δέσµη των µέτρων εφαρµογής, συνιστούν ένα σηµαντικό περαιτέρω βήµα
στη διαδικασία βελτίωσης των µηχανισµών της που αφορούν τη διαβούλευση.
Στα εν λόγω µέτρα δεν έχουν βέβαια ληφθεί υπόψη όλα τα αιτήµατα που
διατυπώθηκαν από τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για
την αρχική προσέγγιση που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2002.
Ωστόσο, η Επιτροπή πιστεύει ότι µε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του
παρόντος εγγράφου επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία µεταξύ των προσδοκιών των
ενδιαφεροµένων µερών και της ανάγκης για ένα πλαίσιο το οποίο, υπό τις ισχύουσες
περιστάσεις, είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιµο από διοικητική άποψη.
Η τελική δέσµη των γενικών αρχών και ελάχιστων
προδιαγραφών που
η
περιλαµβάνεται στο µέρος V θα εφαρµοσθεί από την 1 Ιανουαρίου 2003.
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V.

ενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για διαβουλεύσεις από την
Επιτροπή

Χαρακτήρας και πεδίο εφαρµογής
H σχέση διαβούλευσης µεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφεροµένων µερών πρέπει
να βασίζεται σε ορισµένες θεµελιώδεις αρχές οι οποίες προσδιορίζουν το περιβάλλον
εντός του οποίου πραγµατοποιείται η διαβούλευση. Οι αρχές αυτές αποτελούν επίσης
τη βάση για κάθε µελλοντική εξέλιξη στην πολιτική που ακολουθείται στον εν λόγω
τοµέα. Οι αρχές είναι εµπνευσµένες κατά κύριο λόγο από τις γενικές αρχές που
διέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και παρουσιάστηκαν στη
Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: συµµετοχή, διαφάνεια, λογοδότηση,
αποτελεσµατικότητα και συνοχή.
Για να είναι αποδοτική η διαβούλευση, η δέσµευση για την εφαρµογή των εν λόγω
αρχών δεν µπορεί να είναι µονοµερής: εναπόκειται σε κάθε µία από τις πλευρές που
συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή να φροντίσουν για την αποτελεσµατική εφαρµογή
τους.
Η Επιτροπή, κατά τις διαβουλεύσεις για τις σηµαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής θα
εφαρµόσει τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν
έγγραφο, µε την επιφύλαξη πιο προχωρηµένων πρακτικών που εφαρµόζονται από
υπηρεσίες της Επιτροπής ή πιο ειδικών κανόνων που θεσπίζονται για ορισµένους
τοµείς πολιτικής. Ωστόσο, ούτε οι γενικές αρχές ούτε οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι
νοµικά δεσµευτικές.
Ως πρώτο βήµα, η Επιτροπή θα επικεντρώσει την προσοχή της στην εφαρµογή των
γενικών αρχών και των ελάχιστων προδιαγραφών στις πρωτοβουλίες εκείνες που θα
αποτελέσουν το αντικείµενο εκτεταµένης αξιολόγησης του αντίκτυπου. Ωστόσο, οι
Γενικές ∆ιευθύνσεις της Επιτροπής ενθαρρύνονται να εφαρµόσουν τις γενικές αρχές
και τις ελάχιστες προδιαγραφές σε κάθε άλλη διαδικασία διαβούλευσης που
σκοπεύουν να διεξάγουν.
Η ανάγκη για εκτεταµένη αξιολόγηση του αντίκτυπου αποφασίζεται από την
Επιτροπή στην ετήσια στρατηγική πολιτικής ή το αργότερο στο πρόγραµµα εργασίας
της µε βάση τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις των δηλώσεων. Προκειµένου να
αποφασίσει εάν απαιτείται εκτεταµένη αξιολόγηση του αντίκτυπου, η Επιτροπή θα
λάβει υπόψη, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια:
·

Εάν η πρόταση θα έχει ουσιαστικό οικονοµικό, περιβαλλοντικό ή/και κοινωνικό
αντίκτυπο σε συγκεκριµένο τοµέα και εάν θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στα
βασικά ενδιαφερόµενα µέρη.

·

Εάν η πρόταση αντιπροσωπεύει βασική µεταρρύθµιση πολιτικής σε έναν ή
περισσότερους τοµείς.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντίκτυπου εξαιρεί διάφορα
µέτρα από την ανάγκη για αξιολόγηση του αντίκτυπου π.χ. τις πράσινες βίβλους διότι
η διαµόρφωση της πολιτικής δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και δεν έχει οιονδήποτε
άµεσο αντίκτυπο. Από την άποψη της διαβούλευσης, οι πράσινες βίβλοι αποτελούν
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από τη φύση τους πρωτοβουλίες στις οποίες εφαρµόζονται οι γενικές αρχές και οι
ελάχιστες προδιαγραφές.
Για τους σκοπούς του εν λόγω εγγράφου ο όρος "διαβούλευση" προσδιορίζει της
διαδικασίες εκείνες µέσω των οποίων η Επιτροπή επιθυµεί να συγκεντρώσει τις
συνεισφορές των εξωτερικών ενδιαφεροµένων µερών για τη διαµόρφωση της
πολιτικής πριν ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή. Κατά συνέπεια αποκλείονται από
το πεδίο εφαρµογής των γενικών αρχών και των ελάχιστων προδιαγραφών οι
ακόλουθοι τοµείς:
·

Ειδικά πλαίσια διαβούλευσης που προβλέπονται από τις συνθήκες (π.χ. οι ρόλοι
των διοργανικών συµβουλευτικών οργάνων, ο κοινωνικός διάλογος σύµφωνα µε
τα άρθρα 137 έως 139 της ΣΕΚ) ή από άλλα νοµοθετικά κείµενα της Κοινότητας

·

Απαιτήσεις σε θέµατα διαβούλευσης δυνάµει άλλων διεθνών συµφωνιών

·

Αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο επίσηµης διαδικασίας διαβούλευσης
των κρατών µελών ("διαδικασία επιτροπολογίας")16.

Όπως επισηµαίνεται στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, οι γενικές
αρχές και οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση θα συµπληρωθούν αλλά δεν
θα αντικατασταθούν στο µέλλον από δύο άλλα µέσα που αναπτύσσει επί του
παρόντος η Επιτροπή:
·

Σειρά κατευθυντηρίων γραµµών για τη χρησιµοποίηση της εµπειρογνωµοσύνης οι
οποίες έχουν ως στόχο να ενσωµατώσουν και να διαδώσουν τις βέλτιστες
πρακτικές. Ειδικότερα, πρέπει να διασφαλίσουν την ικανότητα λογοδοσίας, την
πολυφωνία και την ακεραιότητα της χρησιµοποιούµενης εµπειρογνωµοσύνης. Θα
χρησιµοποιηθούν ιδίως όταν η Επιτροπή αντιµετωπίζει κάποιο θέµα πολιτικής
που εξαρτάται σε κάποια βαθµό από την επιστηµονική αξιολόγηση17.

·

Ένα πλαίσιο για πιο συστηµατικό διάλογο µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις
των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων στην ΕΕ.

Τα µέσα αυτά θα αντιστοιχούν στις επιµέρους απαιτήσεις του κάθε τοµέα πολιτικής.
Γενικές αρχές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
"[Η] ποιότητα των […] πολιτικών της ΕΕ εξαρτάται από την εξασφάλιση ευρείας
συµµετοχής σε όλη την πορεία της πολιτικής - από την χάραξή της έως την εφαρµογή
της."18
Η Επιτροπή δεσµεύεται να ακολουθήσει κατά την ανάπτυξη και εφαρµογή των
πολιτικών της ΕΕ µια προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας θα ζητεί τη συµµετοχή
16
17

18

Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ
Οι κατευθυντήριες γραµµές θα εφαρµοστούν σε συντονισµό µε τις ελάχιστες προδιαγραφές, διότι συχνά
ανακύπτει ανάγκη, κατά τη διαδικασία άσκησης της πολιτικής, να υπάρξει αλληλεπίδραση µεταξύ
εµπειρογνωµόνων και ενδιαφεροµένων µερών.
Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση
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όλων, πράγµα που σηµαίνει την ευρύτερη δυνατή διαβούλευση για κάθε σηµαντική
πρωτοβουλία. Αυτό ισχύει ιδίως στο πλαίσιο των νοµοθετικών προτάσεων.
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟ∆ΟΤΗΣΗ
“Τα [Ευρωπαϊκά] όργανα πρέπει να εργάζονται κατά τρόπο πιο διάφανο […]
προκειµένου να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη προς τόσο πολύπλοκα όργανα .”19
“Κάθε όργανο της ΕΕ πρέπει να εξηγεί και να αναλαµβάνει την ευθύνη για ό,τι κάνει
στο πλαίσιο της Ευρώπης”.20
Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι διαδικασίες της διοίκησης και της χάραξης της πολιτικής
πρέπει να είναι ορατές από τον εξωτερικό κόσµο προκειµένου να γίνουν κατανοητές
και να είναι αξιόπιστες. Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για τη διαδικασία διαβούλευσης
η οποία λειτουργεί ως το αρχικό σηµείο επαφής µε τα συµφέροντα στην κοινωνία.
Συνεπώς, οι διαδικασίες διαβούλευσης που εφαρµόζει η Επιτροπή πρέπει να
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια τόσο για τους άµεσα συµµετέχοντες όσο και για το
ευρύ κοινό. Πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς:
·

τα θέµατα που εξετάζονται

·

οι µηχανισµοί διαβούλευσης που χρησιµοποιούνται

·

µε ποιον πραγµατοποιεί τη διαβούλευση και γιατί

·

ποιοι παράγοντες επηρέασαν τις αποφάσεις κατά τη χάραξη της πολιτικής.

Εξυπακούεται ότι και τα ίδια τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να ενεργούν σε πλαίσιο
διαφάνειας προκειµένου το κοινό να γνωρίζει τους φορείς που συµµετέχουν στη
διαδικασία διαβούλευσης και τον τρόπο συµπεριφοράς τους.
Η διαφάνεια και η λογοδότηση αποτελούν σηµαντικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη
συµπεριφορά των οργανώσεων όταν επιδιώκουν να συµβάλουν στην εκπόνηση των
πολιτικών της ΕΕ. Πρέπει να καθίσταται σαφές:
·

ποια συµφέροντα εκπροσωπούν

·

σε ποιο βαθµό γίνεται η εν λόγω εκπροσώπηση

Τα ενδιαφερόµενα µέρη που επιθυµούν να υποβάλουν σχόλια για µια πρόταση της
Επιτροπής πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να παράσχουν στην Επιτροπή και στο
ευρύ κοινό τις πληροφορίες που περιγράφονται ανωτέρω. Οι πληροφορίες αυτές
πρέπει να παρέχονται είτε µέσω της βάσης δεδοµένων CONECCS (όταν οι
οργανώσεις είναι επιλέξιµες21 για την εν λόγω βάση και επιθυµούν να περιληφθούν σε

19
20
21

Οµοίως
Οµοίως
Προκειµένου να είναι επιλέξιµη µια οργάνωση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός φορέας µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανωµένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλ. µε µέλη σε δύο ή περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υποψήφιες χώρες· να είναι ενεργή και να διαθέτει
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εθελοντική βάση) ή µέσω άλλων µέτρων, π.χ. ειδικών ενηµερωτικών δελτίων. Εάν οι
εν λόγω πληροφορίες δεν παρέχονται τα υποβαλλόµενα στοιχεία θα θεωρούνται ως
ατοµικές συνεισφορές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
"Οι πολιτικές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές και έγκυρες, να παρέχουν ό,τι
χρειάζεται22".
Για να είναι αποτελεσµατική η διαβούλευση πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο
έγκαιρα. Τα ενδιαφερόµενα µέρη θα συµµετάσχουν συνεπώς στην εκπόνηση της
πολιτικής σε ένα στάδιο κατά το οποίο µπορούν ακόµη να επηρεάσουν τη
διαµόρφωση των κύριων στόχων, των µεθόδων εφαρµογής, των δεικτών απόδοσης
και ενδεχοµένως, των αρχικών κατευθυντήριων γραµµών της εν λόγω πολιτικής. Η
διαβούλευση ενδέχεται να χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί σε περισσότερα του ενός
στάδια.
Επιπλέον, είναι προς όφελος τόσο της Επιτροπής όσο και των εξωτερικών
ενδιαφεροµένων µερών να κατανοήσουν την οπτική γωνία της άλλης πλευράς. Η
Επιτροπή ενεργεί στο πλαίσιο µιας πολιτικής και σε ένα κοινοτικό πλαίσιο που
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Πρέπει για παράδειγµα να λαµβάνει υπόψη τις
υποχρεώσεις της έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών οργάνων δυνάµει των συνθηκών
και τις διεθνείς της υποχρεώσεις προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα είναι η τήρηση της αρχής της
αναλογικότητας. Η µέθοδος και το εύρος της διενεργούµενης διαβούλευσης πρέπει
πάντα να έχουν αναλογική σχέση µε την επίπτωση της πρότασης που αποτελεί το
αντικείµενο της διαβούλευσης, ενώ πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικοί
περιορισµοί που συνδέονται µε την πρόταση.
Η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων αυτών και των µεθόδων εργασίας της
Επιτροπής θα συµβάλει ώστε τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη να έχουν ρεαλιστικές
προσδοκίες σχετικά µε τους στόχους προς επίτευξη.
ΣΥΝΟΧΗ
"Πολιτικές και δράση που έχουν συνοχή […]"23
Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη συνοχή και τη διαφάνεια κατά την διεξαγωγή των
διαβουλεύσεων από τις υπηρεσίες της.
Η Επιτροπή θα περιλάβει στις διαδικασίες διαβούλευσης µηχανισµούς ανάδρασης,
αξιολόγησης και ανάλυσης.

22
23

εµπειρογνωµοσύνη σε έναν ή περισσότερους από τους τοµείς πολιτικής της Επιτροπής, να διαθέτει
κάποιο βαθµό επίσηµης ή θεσµικής υπόστασης και να είναι έτοιµη να παράσχει κάθε εύλογη
πληροφορία σχετικά µε την ίδια που απαιτεί η Επιτροπή, είτε για καταχώρηση στη βάση δεδοµένων είτε
για στήριξη του αιτήµατός της για ενσωµάτωση.
Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
Οµοίως
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Αυτό θα διασφαλισθεί µε τον κατάλληλο συντονισµό και την υποβολή εκθέσεων στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής για τη "βελτίωση της νοµοθεσίας".
Οι οµάδες συµφερόντων πρέπει επίσης να διαθέτουν µηχανισµούς παρακολούθησης
της διαδικασίας προκειµένου να εξάγουν χρήσιµα συµπεράσµατα και να είναι σε θέση
να διαπιστώσουν την αποτελεσµατικότητα της συµµετοχής τους σε ένα σύστηµα
διαφανές ανοιχτό και υπεύθυνο.
Ελάχιστες προδιαγραφές
A. ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα πρέπει να είναι σαφής και
περιεκτική και να περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που
διευκολύνουν τις απαντήσεις.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στα έγγραφα στο πλαίσιο της δηµοσιότητας και της
διαβούλευσης πρέπει να περιλαµβάνουν:
·

Συνοπτική περιγραφή του πλαισίου, του πεδίου και των στόχων της διαβούλευσης
περιλαµβανοµένης περιγραφής των επιµέρους θεµάτων που πρόκειται να
συζητηθούν ή εκείνων που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την Επιτροπή.

·

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ακροάσεις, συνεδριάσεις ή διασκέψεις, όταν αυτό
χρειάζεται.

·

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα µε τα οποία µπορούν να έρθουν
σε επαφή οι ενδιαφερόµενοι και σχετικά µε τις προθεσµίες.

·

Εξήγηση των διαδικασιών της Επιτροπής όσον αφορά τις συνεισφορές, την
αναµενόµενη ανάδραση και αναλυτική παρουσίαση των εποµένων σταδίων
επεξεργασίας της πολιτικής.

·

Εάν δεν επισυνάπτονται, γίνεται αναφορά σε σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης
(περιλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, βοηθητικών εγγράφων της Επιτροπής).

B.

ΟΜΑ∆ΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Όταν η Επιτροπή ορίζει την(τις) οµάδα(-ες) στόχο(-ους) σε µια διαδικασία
διαβούλευσης πρέπει να φροντίζει ώστε τα ενδιαφερόµενα µέρη να έχουν την
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Η Επιτροπή, προκειµένου να διασφαλίσει την ίση µεταχείριση, θα πρέπει να φροντίσει
για τη δέουσα εκπροσώπηση των ακόλουθων µερών στη διαδικασία διαβούλευσης:
·

εκείνων που επηρεάζονται από την πολιτική,

·

εκείνων που συµµετέχουν στην εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής, ή
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·

των φορέων που λόγω των διακηρυγµένων στόχων τους έχουν άµεσο ενδιαφέρον
για την εν λόγω πολιτική.

Η Επιτροπή, κατά την επιλογή των σχετικών φορέων για τη διαβούλευση, θα πρέπει
επίσης να λάβει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
·

την ευρύτερη επίπτωση της πολιτικής αυτής σε άλλους τοµείς πολιτικής, (βλ.
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας24 ή πολιτική για τους καταναλωτές,

·

τις ανάγκες για συγκεκριµένη εµπειρία, εµπειρογνωµοσύνη ή τεχνικές γνώσεις
όπου είναι απαραίτητες,

·

την ανάγκη συµµετοχής των µη οργανωµένων συµφερόντων στη διαδικασία, όπου
χρειάζεται,

·

τις συνεισφορές των συµµετεχόντων σε προηγούµενες διαβουλεύσεις,

·

την ανάγκη τήρησης ίσων αποστάσεων, όπου χρειάζεται, µεταξύ των
αντιπροσώπων:
– των κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων
– των µεγάλων και των µικρών οργανώσεων ή επιχειρήσεων
– συµµετοχή
ευρύτερων κατηγοριών (π.χ. εκκλησίες και θρησκευτικές
κοινότητες) και των ειδικών οµάδων-στόχων (π.χ. γυναίκες, ηλικιωµένοι,
άνεργοι ή εθνικές µειονότητες)
– των οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των αντίστοιχων σε χώρες που
δεν είναι µέλη αυτής (π.χ. στις υποψήφιες ή αναπτυσσόµενες χώρες ή στις
χώρες που είναι σηµαντικοί εµπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Όταν το κρίνει σκόπιµο η Επιτροπή ενθαρρύνει τις συνεισφορές από ενδιαφερόµενα
µέρη οργανωµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όταν υπάρχει ήδη ένα επίσηµο ή διαρθρωµένο όργανο διαβούλευσης, η Επιτροπή θα
πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι η σύνθεσή του θα
αντικατοπτρίζει πιστά τον τοµέα που αντιπροσωπεύει. Εάν αυτό δεν συµβαίνει, η
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο θα ληφθούν υπόψη όλα τα
συµφέροντα (π.χ. µέσω άλλων µορφών διαβούλευσης).
Γ.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή δηµοσιότητα µε στόχο την
ευαισθητοποίηση και να προσαρµόζει τα µέσα επικοινωνίας της στις ανάγκες του
κοινού στο οποίο απευθύνεται. Χωρίς να αποκλείονται άλλα µέσα επικοινωνίας,
οι ανοιχτές δηµόσιες διαβουλεύσεις πρέπει να φιλοξενούνται πάντα στο
∆ιαδίκτυο και να προαναγγέλλονται στο "ενιαίο σηµείο πρόσβασης".

24

Άθρο 6 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
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Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ευρύτερο κοινό, δηµιουργείται ενιαίο σηµείο
επαφής για τη διαβούλευση στο οποίο τα ενδιαφερόµενα µέρη θα µπορούν να βρουν
πληροφορίες και σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή
δύναται να χρησιµοποιήσει την πύλη πρόσβασης Web "H φωνή σας στην Ευρώπη"25.
Θα ήταν ωστόσο χρήσιµο να διατηρηθούν παράλληλα εναλλακτικές λύσεις πιο
παραδοσιακές σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο (π.χ. ανακοινώσεις στον τύπο, ταχυδροµικές
αποστολές). Η Επιτροπή οφείλει, στο µέτρο του δυνατού, να παρέχει τα έγγραφα για
τη διαβούλευση σε εναλλακτικές µορφές ώστε να εξασφαλίζεται µεγαλύτερη
δυνατότητα πρόσβασης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
∆.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Επιτροπή θα πρέπει πάντα να προβλέπει επαρκή χρόνο για το χρονικό
προγραµµατισµό και για την παραλαβή των απαντήσεων στις προσκλήσεις
καθώς και των γραπτών συνεισφορών. Η Επιτροπή πρέπει να φροντίζει ώστε να
παρέχεται προθεσµία τουλάχιστον 8 εβδοµάδων για την παραλαβή των
απαντήσεων στις γραπτές δηµόσιες διαβουλεύσεις ενώ να δίδεται προειδοποίηση
20 εργάσιµων ηµερών για τις συνεδριάσεις.
Ο βασικός κανόνας είναι να παρέχεται επαρκής χρόνος προετοιµασίας και
προγραµµατισµού στα άτοµα που συµµετέχουν στις διαβουλεύσεις µε την Επιτροπή.
Κατά τον καθορισµό της χρονικής περιόδου της διαβούλευσης πρέπει να επιδιώκεται
µια εύλογη ισορροπία µεταξύ της ανάγκης για επαρκείς συνεισφορές και την ανάγκη
για ταχεία λήψη αποφάσεων. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή στην περίπτωση που τα
ενδιαφερόµενα µέρη είχαν ήδη αρκετές ευκαιρίες για να εκφράσουν τις απόψεις τους,
η περίοδος µπορεί να συντοµευθεί.
Αντίθετα, µπορεί να απαιτηθεί περίοδος διαβούλευσης µεγαλύτερη των οκτώ
εβδοµάδων προκειµένου να ληφθούν υπόψη:
·

η ανάγκη των Ευρωπαϊκών ή εθνικών οργανώσεων να διαβουλεύονται µε τα µέλη
τους προκειµένου να καταλήξουν σε ενιαία άποψη,

·

ορισµένα υφιστάµενα δεσµευτικά επίσηµα έγγραφα (αυτό ισχύει ειδικότερα για
τις απαιτήσεις κοινοποίησης που προβλέπει η συµφωνία Π.Ο.Ε),

·

οι ιδιαιτερότητες µιας συγκεκριµένης πρότασης (π.χ. λόγω της πολυποικιλότητας
των ενδιαφεροµένων µερών ή της πολυπλοκότητας του διακυβευόµενου θέµατος),

·

οι βασικές περίοδοι διακοπών.

Όταν λήξει η προθεσµία για την υποβολή των σχολίων, η Επιτροπή περατώνει τη
διαβούλευση και προχωρεί στα επόµενα βήµατα της διοικητικής διαδικασίας (π.χ.
προετοιµασία για τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή).

25

http://europa.eu.int/yourvoice
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E.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ

Θα πρέπει να παρέχεται βεβαίωση για την παραλαβή των συνεισφορών. Τα
αποτελέσµατα της ανοιχτής δηµόσιας διαβούλευσης πρέπει να παρουσιάζονται σε
ιστοσελίδες που συνδέονται µε το ενιαίο σηµείο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο.
Ανάλογα µε τον αριθµό των συνεισφορών που έχουν παραληφθεί και τους
διαθέσιµους πόρους, η βεβαίωση παραλαβής µπορεί να λάβει τη µορφή:
·

ατοµικής απάντησης (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή απόδειξη παραλαβής), ή

·

συλλογικής απάντησης (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή στο ενιαίο σηµείο
πρόσβασης της Επιτροπής για τη διαβούλευση στο ∆ιαδίκτυο· η δηµοσίευση των
συνεισφορών στο ενιαίο σηµείο πρόσβασης εντός 15 εργάσιµων ηµερών, επέχει
θέση βεβαίωσης παραλαβής).

Οι συνεισφορές αναλύονται προσεκτικά προκειµένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο
βαθµό οι γνώµες που έχουν διατυπωθεί µπορούν να ενταχθούν στις προτάσεις σχετικά
µε τις πολιτικές. Οι συνεισφορές στο πλαίσιο διαβουλεύσεων µε το ευρύ κοινό
δηµοσιεύονται στο ενιαίο σηµείο πρόσβασης. Τα αποτελέσµατα άλλων µορφών
διαβουλεύσεων θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να µπορούν να εξεταστούν από το
κοινό στο ορισθέν σηµείο ενιαίας πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει πρακτικές για την παροχή επαρκούς ανάδρασης προς τα µέρη
που έχουν απαντήσει και προς το ευρύ κοινό. Για το σκοπό αυτό, τα επεξηγηµατικά
µνηµόνια που συνοδεύουν τις νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής ή τις
ανακοινώσεις µετά από τη διαδικασία διαβούλευσης θα περιλαµβάνουν τα
αποτελέσµατα των εν λόγω διαβουλεύσεων, µε διευκρινίσεις για τον τρόπο
διεξαγωγής τους και για το πως έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσµατα στην πρόταση.
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο της
διαδικασίας αξιολόγησης των επιπτώσεων θα παρουσιάζονται συνοπτικά στις
σχετικές εκθέσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος υποβαλλόντων συνεισφορές (COM(2002)277)
Κυβερνήσεις
Κράτη µέλη
Γερµανία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο
Τρίτες Χώρες
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

Ιδιωτικός τοµέας
Eυρωπαϊκές οργανώσεις
Οµοσπονδίες εργοδοτών:
UEAPME

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises

UNICE

Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe

Εµπορικά Επιµελητήρια:
EU Committee of the American Chamber of Commerce
EuroChambres

Επαγγελµατικές οµοσπονδίες:
ACE

Architects’ Council of Europe

EuroCommerce
ESBG

European Savings Banks Group

EWLA

European Women Lawyers' Association

FEE

Fédération des Experts Comptables Européens

PGEU

Pharmaceutical Group of the European Union
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Οµοσπονδίες παροχής υπηρεσιών και παραγωγής:
AIG

Advertising Information Group

AIM

European Brands Association

AMDEA

Association of Manufacturers of Domestic Appliances

BIPAR

European Federation of Insurance Intermediaries

CEA

Comité Européen des Assurances

CEPF

Confédération Européenne des Propriétaires Forestiers

CEPS

European Confederation of Spirits Producers

Coalition on Fair Trade
EFCO&HPA

European Federation of Camping Organisations and Holiday Park

Ενώσεις
FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

HOTREC

Hôtels, Restaurants et Cafés en Europe

WFA

World Federation of Advertisers

Εθνικοί οργανισµοί
Οµοσπονδίες εργοδοτών:
CBI

Confederation of British Industry (UK)

EEF

Engineering Employers Federation (UK)

REC

Recruitment and Employment Confederation (UK)

Εµπορικά επιµελητήρια:
BCI

Birmingham Chamber of Commerce & Industry (UK)

WKÖ

Austrian Federal Economic Chamber (A)

DIHK

Deutscher Industrie- und Handelskammmertag (D)

Επαγγελµατικές οµοσπονδίες:
BFB

Bundesverband der Freien Berufe (D)
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BStBK

Bundessteuerberaterkammer (D)

Οµοσπονδίες παροχής υπηρεσιών και παραγωγής:
AA

Advertising Association (UK)

BAB

Bureau de l’Agriculture Britannique (UK)

BBA

British Bankers’ Association (UK)

BRC

British Retail Consortium (UK)

CDV

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (German Insurance
Association) (D)

LIBA

London Investment Banking Association (UK)

NAM U.S.

National Associations of Manufacturers (US)

NEMA

National Electrical Manufacturers Association (US)

NNR

Board of Swedish Industry and Commerce for Better Regulation (S)

Smallbusiness Europe (UK)

Λοιπά:
BAK

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/Bundesarbeitskammer (A)

Small Business Council UK (UK)

Εταιρίες
Barclays
The Boots Company
Telefónica
RPA Risk & Policy Analysts

ΜΚΟ
Eυρωπαϊκές οργανώσεις
Προστασία καταναλωτών:
BEUC

European Consumers’ Organisation
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Περιβάλλον:
EEB

European Environmental Bureau

EPRO

Environment Platform for Regional Offices

IFN

Friends of Nature International

Κοινωνικός τοµέας:
Caritas Europe and Eurodiaconia
CEDAG

European Council for Voluntary Organisations

ESAN

Le réseau européen d’action sociale

Social Platform

Οικογένεια και νέοι:
COFACE

Confederation of Family Organisations in the European Community

∆ικαιώµατα των πολιτών:
ECAS -

Euro Citizen Action Service

Εθνικές οργανώσεις
Polish NGO Office (PL)
CA

Consumers’ Association (UK)

NCC

National Consumer Council (UK)

NCVO

National Council of Voluntary Organisations (UK)

FMR

Forum Menschenrechte, European working group (D)

Περιφερειακά και τοπικά συµφέροντα
Eυρωπαϊκές οργανώσεις
CEMR

Council of European Municipalities and Regions

CPMR

Peripheral Maritime Regions of Europe
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Eurocities
Group of European Regions

Εθνικές οργανώσεις
ALFRA

Association of Finnish Local and Regional Authorities (FIN)

DStGB

Deutscher Städte- und Gemeindebund (German Association of Towns and
Municipalities) (D)

EERA

East of England Regional Assembly (UK)

LGIB

Local Government International Bureau (UK)

Provincia di Pordenone (I)
Region de Murcia (E)
Region Skåne (S)
Scottish Executive and COSLA (Convention of Scottish Local Authorities) (UK)
WOSEC

West of Scotland European Consortium (UK)

Θρησκευτικά συµφέροντα/Εκκλησίες
Eυρωπαϊκές οργανώσεις
CEC

Church and Society Commission of the Conference of European Churches

COMECE

Commission of the Bishops Conferences of the European Community

Εθνικές οργανώσεις
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (D)
EKD

Evangelische Kirche in Deutschland (D)

Οµάδες µελέτης και ερευνητικά ινστιτούτα
EPF

European Policy Forum

Risk Forum of the European Policy Centre
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Ατοµικές συνεισφορές
Mr Mark Boleat
Mr Ulrich Paetzold

Λοιποί
Euro Info Centre network
Hungarian-Swedish Advanced Quality Management Associates International
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