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Περίληψη
Η παρούσα ανακοίνωση έχει σκοπό να ενσωµατώσει και να προωθήσει τις ορθές πρακτικές
όσον αφορά τη συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωσίας σε όλα τα στάδια χάραξης πολιτικής
της Επιτροπής. Ανταποκρίνεται στη δέσµευση που ανέλαβε η Επιτροπή µέσω της Λευκής Βίβλου
«Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση»1 και την οποία επανέλαβε στο Πρόγραµµα ∆ράσης «Επιστήµη και
Κοινωνία»2. Πρώτος στόχος είναι να βοηθηθούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής να
κινητοποιήσουν και να εκµεταλλευτούν την πλέον κατάλληλη εµπειρογνωσία, µε σκοπό τη
δηµιουργία µιας σταθερής βάσης γνώσεων για καλύτερες πολιτικές. ∆εύτερος στόχος είναι να
υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της Επιτροπής να διασφαλίσει την αξιοπιστία της
διαδικασίας συγκέντρωσης και χρήσης των γνωµοδοτήσεων των εµπειρογνωµόνων.
∆ιαγράφονται τρεις συνιστώσες. Οι θεµελιώδεις αρχές της ποιότητας, της διαφάνειας και της
αποτελεσµατικότητας πρέπει να αποτελούν τη βάση όλων των δραστηριοτήτων της Επιτροπής
στον εν λόγω τοµέα. Το σύνολο των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να χρησιµοποιηθεί
προκειµένου να βοηθηθούν οι υπηρεσίες να εφαρµόσουν τις εν λόγω αρχές. Τέλος, µια σειρά
πρακτικών ερωτήσεων πρέπει να βοηθήσουν τις υπηρεσίες να σχεδιάσουν µεθόδους
συγκέντρωσης και χρήσης των γνωµοδοτήσεων των εµπειρογνωµόνων οι οποίες θα είναι
κατάλληλες ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε ειδικής περίστασης.
Η υλοποίηση των αρχών και των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια
εξελικτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί ένα σύστηµα παρακολούθησης και
επανεξέτασης προκειµένου να επιδιωχθεί η βελτίωση των µεθόδων µε συνεχείς ρυθµούς και να
κριθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ιστορικό
Η εµπειρογνωσία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος µιας δυναµικής κοινωνίας που βασίζεται στη
γνώση. Η τεχνογνωσία και οι ικανότητες των ειδικών θα συµβάλλουν στη δηµιουργία νέων
ευκαιριών οι οποίες µπορούν να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα και να βελτιώσουν την
ποιότητα της ζωής µας.
Αποτελεί καθήκον των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να δηµιουργήσουν ένα κανονιστικό
περιβάλλον µέσα στο οποίο οι εν λόγω ευκαιρίες µπορούν να αξιοποιηθούν µε διαρκή τρόπο
για το κοινό καλό. Αυτό που αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας και είναι κρίσιµης σηµασίας
είναι οι πολιτικές επιλογές να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες γνώσεις και να
ανανεώνονται. Απαιτείται πρόσβαση στη σωστή εµπειρογνωσία, τη σωστή στιγµή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στην υπόδειξη και την επίβλεψη της
υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο ενδοϋπηρεσιακής
εµπειρογνωσίας, αλλά προσφεύγει επίσης συχνά σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες.
Ορισµένες φορές οι εν λόγω εµπειρογνώµονες καλούνται να διεξάγουν «κλασικές»
επιστηµονικές εκτιµήσεις,3 οι οποίες εδράζονται στις φυσικές ή κοινωνικές επιστήµες.
Πρόκειται συχνά µάλλον για µια απλή διαδικασία κατά την οποία οι ερωτήσεις που πρέπει να
απαντηθούν, τα αποδεικτικά στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη και οι ερµηνείες που δίνονται
δεν προκαλούν γενικώς αµφισβητήσεις.
Σε άλλες περιπτώσεις όµως οι εν λόγω πτυχές είναι έντονα αµφιλεγόµενες. Η πρόσφατη
ιστορία - από την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (BSE) έως τους Γενετικά
Τροποποιηµένους Οργανισµούς (GMOs) - έδειξε ότι ενίοτε λαµβάνονται δύσκολες πολιτικές
αποφάσεις για επίµαχα θέµατα υπό συνθήκες µεγάλης αβεβαιότητας. Η επιστηµονική
εµπειρογνωσία χρησιµεύει εν προκειµένω τόσο για να δηλωθεί το άγνωστο ή το αβέβαιο, µε
διαφορετικό βαθµό πιθανότητας, όσο και να παρουσιαστούν οι κοινές και αποδεκτές απόψεις.
Η Επιτροπή µπορεί να βρεθεί ενώπιον ενός συνόλου αντιφατικών γνωµοδοτήσεων
εµπειρογνωµόνων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, όπως από τον ακαδηµαϊκό
κόσµο, εµπειρογνώµονες που διαθέτουν πρακτικές γνώσεις και εµπειρογνώµονες που
ενδιαφέρονται άµεσα για το συζητούµενο πολιτικό θέµα. Οι εν λόγω απόψεις µπορεί να
βασίζονται σε αρκετά διαφορετικές αρχικές υποθέσεις και τελείως διαφορετικούς στόχους.
Μπορούν επίσης να παραπέµπουν σε θέµατα τα οποία εκτείνονται πέραν αυτού που κοινώς
θεωρείται «επιστηµονικό».
Επιπλέον, δεν ενδιαφέρει ποια θεωρείται «σωστή» απόφαση από εκείνους που εµπλέκονται
στη συµβουλευτική διαδικασία· σηµασία έχει τα ενδιαφερόµενα µέρη4 και το κοινό
γενικότερα να πεισθούν για την ορθότητα των αποφάσεων.
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Η «επιστηµονική εκτίµηση» συνεπάγεται προσφυγή σε µεθόδους και γνώσεις, ανεξαρτήτως του
βαθµού βεβαιότητάς τους. Η εν λόγω εκτίµηση βασίζεται σε αυστηρές µεθόδους προκειµένου να
υποβληθούν σε δοκιµασία οι υποθέσεις για την εξήγηση φυσικών ή κοινωνικών φαινοµένων και
συστηµάτων.
Ως «ενδιαφερόµενο µέρος» νοείται το άτοµο ή η οµάδα η οποία ενδιαφέρεται ή ενδέχεται να
ενδιαφερθεί, άµεσα ή έµµεσα, για το αποτέλεσµα µιας πολιτικής διαδικασίας ή εκπροσωπεί το
γενικότερο συµφέρον οµάδων οι οποίες ενδιαφέρονται για ένα τέτοιο αποτέλεσµα, εντός και εκτός της
ΕΕ.
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Συνεπώς, ολοένα και περισσότερο οι αλληλεπίδραση µεταξύ των υπευθύνων χάραξης
πολιτικής, των εµπειρογνωµόνων, των ενδιαφερόµενων µερών και του κοινού γενικότερα
αποτελεί κρίσιµης σηµασίας στοιχείο της χάραξης πολιτικής και πρέπει να δοθεί προσοχή όχι
µόνο στο αποτέλεσµα της πολιτικής, αλλά και στην ακολουθούµενη διαδικασία.
Τα εν λόγω θέµατα αντιµετωπίστηκαν από την Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο «Ευρωπαϊκή
∆ιακυβέρνηση», η οποία εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2001. Στην Λευκή Βίβλο αναφέρεται:
«Συχνά δεν είναι σαφές ποιος λαµβάνει αποφάσεις στην πράξη: οι ειδικοί ή οι έχοντες πολιτική
εξουσία. Ταυτόχρονα, ένα καλύτερα ενηµερωµένο κοινό αµφισβητεί όλο και περισσότερο το
περιεχόµενο και την ανεξαρτησία της γνώµης των ειδικών. Αυτά τα θέµατα γίνονται πιο έντονα
όταν η Ένωση πρέπει να εφαρµόσει τη αρχή της προφύλαξης και να διαδραµατίσει το ρόλο της
στην αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου».
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει βεβαίως κάνει πολλά για την αντιµετώπιση των δυσκολιών του
παρελθόντος, ειδικότερα µε την πλήρη αναθεώρηση του συστήµατος των επιστηµονικών
επιτροπών στους τοµείς της ασφάλειας των τροφίµων και της προστασίας των καταναλωτών,
το 1997. Πρόσφατα, η Κοινότητα έχει κάνει περαιτέρω βήµατα θεσπίζοντας την Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (European Food Safety Authority (EFSA)).
Όµως, η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι πλέον καιρός να αξιοποιηθούν ακόµη περισσότερο τα
διδάγµατα του παρελθόντος. Επ’αυτού, στη Λευκή Βίβλο αναγγέλλεται ότι η Επιτροπή θα
δηµοσιεύσει:
«... κατευθυντήριες γραµµές για τη συλλογή και χρήση της γνώµης των ειδικών στην
Επιτροπή για να διασφαλίσει τη λογοδότηση, την πολυφωνία και την ακεραιότητα της
χρησιµοποιηθείσας εµπειρογνωµοσύνης. Επίσης, θα µπορούσε να δηµοσιεύει τη γνώµη
των ειδικών. Μακροπρόθεσµα, αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές µπορούν να
αποτελέσουν τη βάση κοινής προσέγγισης για όλα τα όργανα και τα κράτη µέλη».
Η εν λόγω δέσµευση επαναλήφθηκε στο πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής «Επιστήµη και
Κοινωνία», το οποίο δηµοσιεύτηκε τον ∆εκέµβριο του 2001.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί απάντηση στην εν λόγω δέσµευση. Πρώτος στόχος είναι να
βοηθηθούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής5 να κινητοποιήσουν και να εκµεταλλευτούν την
πλέον κατάλληλη εµπειρογνωσία, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας σταθερής βάσης γνώσεων για
καλύτερες πολιτικές. ∆εύτερος στόχος είναι να υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της
Επιτροπής να διασφαλίσει την αξιοπιστία της διαδικασίας συγκέντρωσης και χρήσης των
γνωµοδοτήσεων των εµπειρογνωµόνων.
Σε αυτό το πνεύµα, η παρούσα ανακοίνωση θα συµβάλλει στους στόχους του σχεδίου δράσης
της Επιτροπής: «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος»6. Ειδικότερα
συµπληρώνει:
–
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τις γενικές αρχές και τα ελάχιστα πρότυπα για τη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη7, οι οποίες θα διέπουν τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή θα διεξάγει τις

Ως «Υπηρεσία» νοείται οιαδήποτε διοικητική οντότητα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ.
Μονάδες, ∆ιευθύνσεις, ειδικές υπηρεσίες, Γενικές ∆ιευθύνσεις) που µπορεί να είναι υπεύθυνη για την
αναζήτηση ή χρήση εµπειρογνωσίας.
COM(2002)275 και COM(2002) 278
COM(2002)704

4

δηµόσιες διαβουλεύσεις. Στο βαθµό που τα ενδιαφερόµενα µέρη και το κοινό
γενικότερα ενδεχοµένως χρειαστεί να αλληλεπιδράσουν µε τους εµπειρογνώµονες,
και ενδεχοµένως να είναι οι ίδιοι πηγές εµπειρογνωσίας, θα υπάρξει µια προσεκτική
διάρθρωση µεταξύ των ελάχιστων προτύπων και των εν λόγω κατευθυντήριων
γραµµών·
–

τα σχέδια για τη συστηµατική αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών
πρωτοβουλιών - από τη σύλληψή τους έως την ολοκλήρωσή τους - διεξάγοντας µια
εµπεριστατωµένη ανάλυση των πιθανών οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς επίσης και ανάλυση των διαφόρων
ρυθµιστικών επιλογών. Η εκτίµηση των επιπτώσεων ενδεχοµένως να συνεπάγεται
προσφυγή σε εµπειρογνωσία8 και να συµβάλει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
µελλοντικές πολιτικές θα βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιµα στοιχεία.

Ταυτοχρόνως, η Κοινότητα λαµβάνει µέτρα για την προώθηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων
στην έρευνα, µε σκοπό να επιτευχθεί το 3% του ΑΕΠ έως το 20109. Αυτό θα έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στην ενθάρρυνση και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου επιστηµονικής
εµπειρογνωσίας, ειδικότερα στις τεχνολογίες αιχµής.
Υφιστάµενες πρακτικές
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει συνεχώς θέµατα πολιτικής τα οποία άπτονται σε κάποιο
βαθµό των εκτιµήσεων οι οποίες προσφεύγουν στις φυσικές ή τις κοινωνικές επιστήµες.
Ενώ η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναγνωρίζει τη σηµασία των γεγονότων
και των δεδοµένων σε σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον και την
προστασία των καταναλωτών (άρθρο 35 παράγραφος 3 και άρθρο 174 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ)10, στην πραγµατικότητα, οι εκτιµήσεις των εµπειρογνωµόνων καλύπτουν ένα
µεγάλο εύρος θεµάτων. Παραδείγµατος χάριν, τον καθορισµό στόχων για την ποιότητα του
αέρα, την έκδοση άδειας σε καλλυντικά προϊόντα, την θέσπιση προτύπων ασφαλείας για τα
αυτοκίνητα, τον καθορισµό ποσοστώσεων στην αλιεία, την ανάπτυξη στρατηγικών για την
αντιµετώπιση της ανεργίας, καθώς και τον σχεδιασµό ευρωπαϊκών ερευνητικών
προγραµµάτων. Τα θέµατα έχουν ολοένα και περισσότερο διεπιστηµονικό χαρακτήρα και
αφορούν διαφορετικά επίπεδα ευθυνών, απαιτώντας από την Επιτροπή να αναζητά και να
ενσωµατώνει γνώσεις από διαφορετικές πηγές. Παρόµοιες ανάγκες ενδεχοµένως να
προκύψουν από τη σύναψη διεθνών συµφωνιών εκ µέρους της ΕΚ.
Η εµπειρογνωσία ενδέχεται να λάβει πολλές µορφές, όπως επιστηµονικές γνώσεις και
γνώσεις που είναι αποτέλεσµα πρακτικής. Μπορεί επίσης να σχετίζεται µε ειδικές εθνικές ή
περιφερειακές συνθήκες. Η εµπειρογνωσία µπορεί επίσης να αφορά οιοδήποτε στάδιο του
κύκλου χάραξης πολιτικής, µολονότι ενδεχοµένως να χρειαστούν διαφορετικές µορφές
εµπειρογνωσίας σε διαφορετικά στάδια. Μερικές φορές οι εµπειρογνώµονες και οι
εκπρόσωποι των ενδιαφεροµένων µερών συνενώνονται σε ενιαίες οµάδες. Ενίοτε
αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας ή άλλων µηχανισµών λήψης αποφάσεων.
Επιπλέον, µπορεί να συγκεντρωθεί συµπληρωµατική εµπειρογνωσία κατά τη διάρκεια
ανοικτών διαβουλεύσεων, όπως ενόψει της δηµοσίευσης των Πράσινων και Λευκών Βίβλων.
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COM (2002)276
Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης, 15-16 Μαρτίου 2002, και αρχική
πρόταση της Επιτροπής COM(2002)499, της 11ης Σεπτεµβρίου 2002.
Τα θέµατα που σχετίζονται µε την ιονίζουσα ακτινοβολία και τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων
καλύπτονται επίσης από τη συνθήκη EURATOM (άρθρα 31 και 37).
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Οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο εισάγουν νέες προκλήσεις. Οι ευρωπαϊκές προσεγγίσεις
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ποικιλία των εθνικών συνθηκών. Τα θέµατα σύγκρισης,
εναρµόνισης, επικύρωσης και διαλειτουργικότητας αποτελούν συχνά στοιχεία καίριας
σηµασίας για την πολιτική διαδικασία.
Κατά την εφαρµογή από την Επιτροπή της αρχής της προφύλαξης11, ανακύπτει επίσης η
συνεχής ανάγκη παροχής εµπειρογνωσίας, ούτως ώστε οι πολιτικές να µπορούν να
ανανεώνονται µε γνώµονα τις επιστηµονικές και τεχνικές εξελίξεις που επιτρέπουν την
πληρέστερη εκτίµηση του κινδύνου.
Τα µέτρα τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση πρέπει να λειτουργήσουν
λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλία των συνθηκών τις οποίες αντιµετωπίζει η Επιτροπή. Πρέπει
να µην θεωρηθούν ως µέτρα τα οποία επιβάλλουν ένα σύνολο κανόνων «για όλες τις
περιστάσεις». Στην πραγµατικότητα θέτουν αρχές, κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικά
ζητήµατα τα οποία ενσωµατώνουν και προωθούν τις ορθές πρακτικές, και βοηθούν στην
καθιέρωση µιας πιο συνεκτικής προσέγγισης εντός των Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής
στο πλαίσιο της υφιστάµενης νοµοθεσίας. ∆εδοµένου ότι ενθαρρύνει την συνένωση των
προσπαθειών και θέτει τις βάσεις για καλύτερες πολιτικές, η εφαρµογή των κατευθυντήριων
γραµµών πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα µια καθαρή εξοικονόµηση πόρων µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα.
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2.

ΟΙ
ΠΟΤΕ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ;

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ

ΚΑΙ

Οι θεµελιώδεις αρχές και κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται κάθε φορά που οι υπηρεσίες
της Επιτροπής συγκεντρώνουν και χρησιµοποιούν τις γνωµοδοτήσεις των εµπειρογνωµόνων
που δεν προέρχονται από το εσωτερικό της αρµόδιας υπηρεσίας.
Οι αρχές και κατευθυντήριες γραµµές καλύπτουν συνεπώς τη συγκέντρωση γνωµοδοτήσεων
µέσω ad hoc οµάδων εµπειρογνωµόνων και µονίµων οµάδων εµπειρογνωµόνων, εξωτερικών
συµβούλων (άτοµα, οµάδες ή εταιρείες, ενδεχοµένως στο πλαίσιο συµβάσεων µελετών) και
σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω µηχανισµοί χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την
εσωτερική εµπειρογνωσία (εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής και του Κοινού Κέντρου
Ερευνών).
Στο µέτρο που είναι αναγκαίο, η παροχή γνωµοδοτήσεων από κάποια υπηρεσία της
Επιτροπής σε άλλη πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να συνάδει µε τις αρχές και τις
κατευθυντήριες γραµµές, ειδικότερα όταν τέτοιου είδους γνωµοδοτήσεις συνιστούν το
καθοριστικότερο µέρος των εισροών για ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτηµα. Η γνωµοδοτήσεις οι
οποίες λαµβάνονται από τους οργανισµούς της ΕΕ (π.χ. από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Περιβάλλοντος, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων), πρέπει κατά
περίπτωση να χρησιµοποιούνται µε τρόπο που να συνάδει µε τις αρχές και τις κατευθυντήριες
γραµµές.
Οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραµµές αφορούν την εµπλοκή της εµπειρογνωσίας σε όλα τα
στάδια του κύκλου χάραξης πολιτικής, όπου συµπεριλαµβάνεται ο αρχικός εντοπισµός της
ανάγκης για πολιτική δράση ή αντιµετώπιση (συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης των
προοπτικών), η διαµόρφωση των πολιτικών επιλογών (συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης
των επιπτώσεων), οι προτάσεις για ανάληψη πολιτικής, η εφαρµογή των πολιτικών και η
παρακολούθηση και επανεξέταση των πολιτικών.
Οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραµµές δεν είναι δεσµευτικές από νοµική άποψη. Συνεπώς
δεν εφαρµόζονται στα επίσηµα στάδια χάραξης πολιτικής, κατά τα προβλεπόµενα από τη
συνθήκη και την λοιπή κοινοτική νοµοθεσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποκλείονται
τόσο οι επίσηµες νοµοθετικές διαδικασίες, όσο και η επίσηµη άσκηση των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων της Επιτροπής µε τη συνδροµή της «επιτροπολογίας»12.
Τα ελάχιστα πρότυπα της Επιτροπής όσον αφορά τη δηµόσια διαβούλευση (αναφέρονται στο
τµήµα 1) ισχύουν για τις διαβουλεύσεις µε το κοινό γενικότερα, καθώς επίσης και όταν η
Επιτροπή αναζητά τις απόψεις των οµάδων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων
ενδιαφεροµένων µερών, λόγω των συµφερόντων που αυτοί εκπροσωπούν, παρά λόγω της
εµπειρογνωσίας που κατέχουν. Όταν ενδεχοµένως ανακύψουν αµφιβολίες σχετικά µε το εάν
ισχύουν τα ελάχιστα πρότυπα σχετικά µε τις διαβουλεύσεις ή οι κατευθυντήριες γραµµές για
την εµπειρογνωσία, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής θα παράσχουν διεξοδική
καθοδήγηση στα εκτός Επιτροπής ενδιαφερόµενα µέρη.
Σε ορισµένα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, µπορεί να είναι σηµαντικό να δοθεί
στους εµπειρογνώµονες η δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη,
παραδείγµατος χάριν µέσω διασκέψεων. Αυτό απεικονίζεται παραστατικά στο σχήµα 1.

12

Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προσδιορισµός
του θέµατος

Κατευθυντήριες
γραµµές όσον
αφορά την
εµπειρογνωσία

Προσδιορισµός
του πλαισίου
του
προβλήµατος

∆ιαµόρφωση
επιλογών

Πολιτική
πρόταση (προς
το Συµβούλιο
και το
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο)

Εφαρµογή,
παρακολούθηση και
επανεξέταση

Εκτίµηση επιπτώσεων
και διαδικασία
εκπόνησης πολιτικής
κατά την οποία
λαµβάνονται υπόψη οι
απόψεις των

εµπειρογνωµόνων

Ελάχιστα
πρότυπα όσον
αφορά τις
διαβουλεύσεις

ενδιαφεροµένων
µερών

Σχήµα 1: Η Επιτροπή µπορεί επίσης να συµβουλεύεται τόσο τους εµπειρογνώµονες όσο και τα
ενδιαφερόµενα µέρη. Οι διαβουλεύσεις µε τους εµπειρογνώµονες µπορούν να
πραγµατοποιούνται σε κάθε στάδιο του κύκλου χάραξης πολιτικής. Τα ελάχιστα πρότυπα
εφαρµόζονται στις διαδικασίες διαβούλευσης µέσω των οποίων η Επιτροπή επιθυµεί να
ενισχύσει την εισροή πληροφοριών εκ µέρους των ενδιαφεροµένων µερών κατά τη διαµόρφωση
της πολιτικής της, πριν από τη λήψη απόφασης από το Σώµα των Επιτρόπων.
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές θα εφαρµοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2003.
3.

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Λευκή Βίβλος «Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση» τονίζει τις αρχές της λογοδότησης, της
πολυφωνίας και της ακεραιότητας οι οποίες πρέπει να εφαρµόζονται κατά τη συγκέντρωση
και χρήση της γνώµης των ειδικών. Οι εν λόγω αρχές εγγράφονται στο πλαίσιο άλλων
γενικών αρχών για καλύτερη διακυβέρνηση: διαφάνεια, συµµετοχή, αποτελεσµατικότητα,
συνοχή, αναλογικότητα και επικουρικότητα. Στο ακόλουθο τµήµα, αυτές οι αρχές έχουν
οµαδοποιηθεί σε τρεις θεµελιώδεις αρχές. Αυτές πρέπει να αποτελούν πάντoτε τη βάση των
δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της Επιτροπής, κάθε φορά που οι εν λόγω υπηρεσίες
συλλέγουν και χρησιµοποιούν γνωµοδοτήσεις ειδικών, στο πλαίσιο των ορίων που τίθενται
στο τµήµα 2. Κάθε θεµελιώδης αρχή συνοδεύεται από σύντοµη επεξήγηση, όπου
εµπερικλείονται οι συναφείς αρχές και τα προσδιοριστικά της.
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Ποιότητα
Η Επιτροπή οφείλει να αναζητά εξαιρετικά υψηλής ποιότητας γνωµοδοτήσεις.
∆ιακρίνονται τρία καθοριστικά στοιχεία της ποιότητας των γνωµοδοτήσεων: αριστεία,
βαθµός στον οποίο οι εµπειρογνώµονες δρουν ανεξάρτητα και πολυφωνία.
Σε πολλές περιπτώσεις, η ποιότητα της επιστηµονικής εµπειρογνωσίας µπορεί να εδράζεται
απλώς στην αριστεία των επιστηµόνων, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από τις κρίσεις οµολόγων
τους, λαµβάνοντας υπόψη δείκτες όπως ο αριθµός και οι επιπτώσεις των δηµοσιεύσεων οι
οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο κριτικής εξέτασης. Εντούτοις, προκειµένου να διασφαλιστεί
ότι το εύρος της συγκεντρωθείσας εµπειρογνωσίας είναι κατάλληλο και σχετικό µε το
ανατεθέν καθήκον, είναι ενδεχοµένως χρήσιµο να συµπεριληφθούν και εµπειρογνώµονες των
οποίων η φήµη οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Παραδείγµατος χάριν, οι
εµπειρογνώµονες που διαθέτουν πρακτικές γνώσεις.
Είναι κοινοτοπία ότι κανείς δεν είναι απολύτως «ανεξάρτητος»: τα άτοµα δεν µπορούν ποτέ
να βάλουν στην άκρη οριστικά αντιλήψεις που απορρέουν από το προσωπικό τους ιστορικό την οικογένειά τους, την κουλτούρα τους, τον εργοδότη τους, τον χορηγό τους, κλπ. Όµως,
στο µέτρο του δυνατού, αναµένεται από τους εµπειρογνώµονες να ενεργούν µε ανεξάρτητο
τρόπο. Οι εµπειρογνώµονες µπορούν βεβαίως να καταθέσουν γνώσεις τις οποίες διαθέτουν
χάρη στους οικογενειακούς τους δεσµούς ή χάρη στην εθνικότητά τους: πράγµατι, µπορεί
µερικές φορές οι εµπειρογνώµονες να επιλέγονται γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο. Εντούτοις,
σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος που προέρχεται από τα προσωπικά συµφέροντα
τα οποία µπορεί να διαστρεβλώσουν την παρεχόµενη γνωµοδότηση, µε την καθιέρωση
πρακτικών οι οποίες προωθούν την ακεραιότητα, µε τη ρητή παραδοχή όλων των εξαρτήσεων
και µε την αναγνώριση ότι ορισµένοι χώροι - διαφορετικοί ανάλογα µε το θέµα - επηρεάζουν
περισσότερο από άλλους την πολιτική διαδικασία.
Το τελευταίο καθοριστικό στοιχείο της ποιότητας είναι η πολυφωνία. Όπου είναι δυνατόν,
πρέπει να συλλεχθεί µια ποικιλία απόψεων. Η εν λόγω ποικιλία µπορεί να είναι απόρροια
διαφορών ως προς την επιστηµονική προσέγγιση, διαφορετικών τύπων εµπειρογνωσίας,
διαφορετικών θεσµικών δεσµών ή να πρόκειται για αντικρουόµενες απόψεις επί των
θεµελιωδών υποθέσεων που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο ενός θέµατος.
Ανάλογα µε το θέµα και το στάδιο του κύκλου χάραξης πολιτικής, η πολυφωνία συνεπάγεται
επίσης ότι θα λαµβάνεται υπόψη η πολυεπιστηµονική και πολυκλαδική εµπειρογνωσία,
καθώς και οι µειοψηφούσες και οι µη συµβατικές απόψεις. Μπορεί επίσης να είναι
σηµαντικοί και άλλοι παράγοντες, όπως οι γεωγραφικές και πολιτιστικές πτυχές και οι πτυχές
ισότητας µεταξύ των δύο φύλων.
∆ιαφάνεια
Η Επιτροπή πρέπει να εφαρµόζει την αρχή της διαφάνειας κατά την αναζήτηση και χρήση
των γνωµοδοτήσεων των εµπειρογνωµόνων.
Η διαφάνεια αποτελεί κύρια προϋπόθεση για την διασφάλιση υψηλού επιπέδου λογοδότησης
όλων των εµπλεκοµένων, ειδικότερα σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο διατυπώνονται τα
θέµατα, επιλέγονται οι εµπειρογνώµονες και πραγµατοποιείται η αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων. Αυτό συνεπάγεται επίσης την πρόβλεψη µιας επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα προσαρµόζεται ανάλογα µε το θέµα - σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή πρέπει
συνεχώς να αναζητεί τρόπους για την καλύτερη δηµοσιοποίηση και εξήγηση της χρήσης της
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εµπειρογνωσίας στα ενδιαφερόµενα µέρη και στο κοινό γενικότερα. Σε αυτό το πνεύµα, τόσο
τα ζητήµατα όσο και οι γνωµοδοτήσεις που έχουν ληφθεί πρέπει να γίνονται κατανοητά από
τους µη ειδικούς. Οι γενικές αρχές για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα έχουν ήδη
θεσπιστεί 13.
Εντός του θεσµικού πλαισίου, η Επιτροπή είναι αρµόδια από πολιτική άποψη για τις
πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει· δεν πρέπει να φαίνεται ότι «κρύβεται πίσω από» τις
γνωµοδοτήσεις των εµπειρογνωµόνων. Αντιθέτως, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να
δικαιολογήσει και να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο έχει χρησιµοποιηθεί η εµπειρογνωσία,
καθώς και τις επιλογές οι οποίες έχουν γίνει µε βάση τις γνωµοδοτήσεις. Παροµοίως, η
λογοδότηση επεκτείνεται και στους ίδιους τους εµπειρογνώµονες. Παραδείγµατος χάριν,
πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν τη γνωµοδότησή τους εξηγώντας τα στοιχεία και
τους συλλογισµούς στους οποίους αυτή βασίζεται.
Εντούτοις, η επιδίωξη διαφάνειας απαιτεί προσοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η
υπερβολική διαφάνεια µπορεί να αποβεί επιζήµια για την ποιότητα των γνωµοδοτήσεων ή
ενδεχοµένως να βλάψει τα έννοµα συµφέροντα όσων εµπλέκονται στη διαδικασία. Το
επίπεδο διαφάνειας πρέπει επίσης να προσαρµόζεται ανάλογα µε το προς εκτέλεση καθήκον
(βλέπε παρακάτω). Εντούτοις, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι σηµαντικό να µπορεί
κανείς να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο σαφής όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους
αναγκάζεται να µην τηρεί την αρχή της διαφάνειας.
Αποτελεσµατικότητα
Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων που
χρησιµοποιεί κατά τη συγκέντρωση και χρήση των γνωµοδοτήσεων των
εµπειρογνωµόνων.
Εφαρµόζοντας τα µέτρα τα οποία θεσπίζονται µε την παρούσα ανακοίνωση, οι υπηρεσίες
πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά τους
περιορισµένους πόρους, σταθµίζοντας το βραχυπρόθεσµο κόστος (π.χ. χρόνος εργασίας
προσωπικού) και τα προσδοκώµενα µακροπρόθεσµα οφέλη (π.χ. πιο ευέλικτη εφαρµογή
άκαµπτων πολιτικών).
Αυτό σηµαίνει ότι οι λεπτοµέρειες όσον αφορά τη συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωσίας
πρέπει να σχεδιαστούν ανάλογα µε τα καθήκοντα που έχουν αναληφθεί, λαµβάνοντας υπόψη
τον σχετικό τοµέα, το προς συζήτηση θέµα, καθώς επίσης και το στάδιο του κύκλου χάραξης
πολιτικής.
Παραδείγµατος χάριν, οι µέθοδοι οι οποίες έχουν εκπονηθεί προκειµένου να φέρουν στο
προσκήνιο θέµατα µε σκοπό να αποτελέσουν αντικείµενο προσοχής και να τους δοθεί
πολιτική απάντηση σε κάποιο πρόωρο στάδιο, δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν για την
παρακολούθηση των υφιστάµενων πολιτικών. Οι µέθοδοι οι οποίες είναι κατάλληλες για
ελάσσονος σηµασίας τεχνικές αλλαγές των κανονιστικών διατάξεων ενδεχοµένως να είναι
ακατάλληλες για ευαίσθητες περιπτώσεις κατά τις οποίες το επιστηµονικό υπόβαθρο µπορεί
να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό αβεβαιότητας ή επίσης όταν «τα διακυβευόµενα είναι
µεγάλα» όσον αφορά τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
µιας ενδεχόµενης πολιτικής απόφασης.
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Η αποκάλυψη πληροφοριών πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1049/2001
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.
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Εν πάση περιπτώσει, θα χρειαστεί ένα σύστηµα συνήθους παρακολούθησης, αξιολόγησης και
επανεξέτασης που θα συµβάλλει συνεχώς στη βελτίωση των µεθόδων. Ένα τέτοιο σύστηµα
πρέπει να επικεντρώνεται τόσο στην διαδικασία όσο και στο αποτέλεσµα. Ανάλογα µε τη
φύση του θέµατος, πρέπει να αναληφθεί δράση σύµφωνα µε τις απόψεις των υπηρεσιών της
Επιτροπής, των εµπειρογνωµόνων και των ενδιαφερόµενων µερών, αναγνωρίζοντας ότι οι εν
λόγω διαφορετικοί άµεσα ενδιαφερόµενοι ενδεχοµένως να µην κρίνουν την
αποτελεσµατικότητα µε τα ίδια κριτήρια.
Οι θεµελιώδεις αρχές
Συνοπτικά, η Επιτροπή πρέπει πάντα:
i)

να αναζητεί γνωµοδοτήσεις οι οποίες διακρίνονται από τη δέουσα υψηλή ποιότητα

ii)
να είναι ανοικτή κατά την αναζήτηση και χρήση των γνωµοδοτήσεων των
εµπειρογνωµόνων
iii)
να διασφαλίζει ότι οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί για τη συγκέντρωση και χρήση των
γνωµοδοτήσεων των εµπειρογνωµόνων είναι αποτελεσµατικές και ανάλογες
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4.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑ

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές εδράζονται στις προαναφερθείσες αρχές. Τα πρακτικά
θέµατα τα οποία πρέπει να λαµβάνουν υπόψη οι υπηρεσίες κατά την εφαρµογή των
κατευθυντήριων γραµµών παρατίθενται στο παράρτηµα.
Προγραµµατισµός
1.

Η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει ένα κατάλληλο επίπεδο εσωτερικής
εµπειρογνωσίας. Αυτό θα την καταστήσει ικανή να ενεργεί ως «έξυπνος πελάτης»
όταν αναλαµβάνει την οργάνωση και τη χρήση εξωτερικής εµπειρογνωσίας. Εάν οι
υπηρεσίες έχουν έλλειψη αναγκαίας εµπειρογνωσίας, πρέπει να προσπαθήσουν να
την αναζητήσουν σε άλλες υπηρεσίες.

2.

Τα θέµατα πολιτικής τα οποία απαιτούν γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων πρέπει να
καθορίζονται το συντοµότερο δυνατόν. Οι δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών
µπορεί να είναι επωφελείς από αυτή την άποψη.

Προετοιµασία της συγκέντρωσης εµπειρογνωσίας
3.

Ο τρόπος µε τον οποίο εµπλέκονται οι εµπειρογνώµονες (εσωτερικοί
εµπειρογνώµονες, σύµβουλοι, οµάδες εµπειρογνωµόνων, διασκέψεις, κλπ.) πρέπει
να καθοριστεί ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα, την πολυπλοκότητα και την
ευαισθησία του πραγµατευόµενου θέµατος14.

4.

Οι άλλες υπηρεσίες οι οποίες µπορεί να ενδιαφέρονται για το πραγµατευόµενο θέµα
πρέπει να κληθούν να καταθέσουν την εισήγησή τους.

5.

Οι υπηρεσίες πρέπει πρωτίστως να αξιολογούν τον βαθµό στον οποίο µπορούν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους µέσω οιωνδήποτε υφιστάµενων µηχανισµών οι
οποίοι συµµορφούνται µε τις θεµελιώδεις αρχές. Εδώ µπορούν να περιλαµβάνονται
οι µόνιµες επιστηµονικές επιτροπές και οι εσωτερικοί εµπειρογνώµονες, όπως
συµβαίνει στην περίπτωση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ). Κατάλληλοι
µηχανισµοί µπορούν επίσης να εξευρεθούν στα κράτη µέλη, στις συνδεδεµένες
χώρες ή στους διεθνείς οργανισµούς.

6.

Πρέπει να οριστούν µε σαφήνεια το πεδίο δράσης και ο στόχος της συµµετοχής των
εµπειρογνωµόνων, καθώς και τα θέµατα µε τα οποία αυτοί θα ασχοληθούν. Οι
υπηρεσίες µπορούν ενδεχοµένως να προσφεύγουν στα ενδιαφερόµενα µέρη για τον
καθορισµό των θεµάτων και των υποκείµενων θεωρητικών υποθέσεων, ειδικότερα
για ευαίσθητα θέµατα15. Οι θεωρητικές υποθέσεις µπορεί να χρειαστεί να
επανεξεταστούν κατά την διάρκεια διεξαγωγής της πολιτικής διαδικασίας.

7.

Μέσω µιας δράσης διερεύνησης πρέπει να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά της
απαιτούµενης εµπειρογνωσίας. Η φύση του προς συζήτηση θέµατος πρέπει να

14

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου απαιτούνται, δυνάµει της υφιστάµενης νοµοθεσίας,
διαβουλεύσεις µε ειδικές επιστηµονικές επιτροπές.
Εντούτοις, αυτό µπορεί να µην ενδείκνυται για τις συµβάσεις ανάθεσης µελετών, εάν τα ενδιαφερόµενα
µέρη υποβάλλουν ενδεχοµένως αργότερα προσφορά για το έργο.
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12

καθορίζει τη βέλτιστη σύνθεση. Όµως, οι υπηρεσίες πρέπει να επιδιώκουν να
διασφαλίσουν ότι οι διάφορες σχετικές επιστήµες ή/και κλάδοι αντικατοπτρίζονται
δεόντως στις παρεχόµενες συµβουλές. Παραδείγµατος χάριν, στους
εµπειρογνώµονες µπορεί να περιλαµβάνονται και όσοι έχουν πρακτικές γνώσεις τις
οποίες έχουν αποκτήσει από την καθηµερινή τους ενασχόληση µε κάποια
δραστηριότητα.
Εξεύρεση και επιλογή εµπειρογνωµόνων
8.

Οι υπηρεσίες πρέπει να «απλώνουν τα δίχτυα τους» όσο το δυνατόν µακρύτερα κατά
την αναζήτηση της κατάλληλης εµπειρογνωσίας. Στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να
αναζητώνται φρέσκιες ιδέες και αντιλήψεις προσφεύγοντας σε άτοµα τα οποία
βρίσκονται εκτός του συνήθους κύκλου επαφών της υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες πρέπει
επίσης να καταβάλουν προσπάθειες προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι οµάδες
απαρτίζονται τουλάχιστον κατά 40% από άτοµα και των δύο φύλων.16

9.

Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι επικρατούσες όσο και οι αποκλίνουσες
απόψεις. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να γίνεται διάκριση µεταξύ των υπέρµαχων
θεωριών οι οποίες έχουν απαξιωθεί πλήρως και εκείνων των οποίων οι ιδέες
φαίνεται να στηρίζονται σε πειστική τεκµηρίωση.

∆ιαχείριση της συµµετοχής των εµπειρογνωµόνων
10.

Κατά τη χρήση της εµπειρογνωσίας, οι υπηρεσίες πρέπει να καταγράφουν τη
διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των όρων της εντολής και των κυριότερων
παρεµβάσεων των διαφόρων εµπειρογνωµόνων ή οµάδων εµπειρογνωµόνων.

11.

Η Επιτροπή πρέπει, κατόπιν διαβουλεύσεως µε τους ίδιους τους εµπειρογνώµονες,
να καθορίσει εάν η συγκεντρωθείσα εµπειρογνωσία καλύπτει τα θέµατα τα οποία
πρέπει να αντιµετωπιστούν και εάν διατίθενται επαρκείς και κατάλληλες
υποστηρικτικές πληροφορίες και δεδοµένα, καθώς και να διασφαλίσει ότι έχει
επιτευχθεί πλήρης κατανόηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

12.

Οι εµπειρογνώµονες πρέπει να δηλώσουν πάραυτα εάν έχουν οιαδήποτε άµεσα ή
έµµεσα συµφέροντα σε σχέση µε το πραγµατευόµενο θέµα, καθώς επίσης και
οιαδήποτε αλλαγή συνθηκών µετά από την έναρξη των εργασιών. Η Επιτροπή
πρέπει να αποφασίσει εάν οιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να θέσει σε
κίνδυνο την ποιότητα της γνωµοδότησης.

∆ιασφάλιση της διαφάνειας
13.

16

17

Tα κυριότερα έγγραφα που αφορούν τη χρήση εµπειρογνωσίας για ένα
συγκεκριµένο θέµα πολιτικής και, ειδικότερα, την ίδια τη γνωµοδότηση πρέπει να
διατίθενται στο κοινό το συντοµότερο δυνατόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει
καµία εξαίρεση όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης17. Οι υπηρεσίες πρέπει να
επιδιώκουν να παράσχουν µεταφράσεις των εγγράφων - τουλάχιστον σε συνοπτική

Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2000 (ΕΕ L 154/34, 27.6.2000), περί της
ισόρροπης συµµετοχής των δύο φύλων στις επιτροπές και στις οµάδες εµπειρογνωµόνων που αυτή
ιδρύει.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής.
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µορφή- στο µέτρο που αυτό είναι δυνατόν από πρακτική άποψη και ειδικότερα επί
ευαίσθητων θεµάτων. Πιθανές καθυστερήσεις ή πρακτικοί περιορισµοί που
δυσχεραίνουν την παροχή µεταφράσεων δεν πρέπει να εµποδίζουν την διάθεση των
εγγράφων στη γλώσσα του πρωτοτύπου.
14.

Οι υπηρεσίες πρέπει να µελετήσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτρέψουν στο
κοινό να παρευρίσκεται σε ορισµένες συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, ειδικότερα
αυτές που αφορούν ευαίσθητα πολιτικά θέµατα.

15.

Οι υπηρεσίες πρέπει να επιµένουν ώστε οι εµπειρογνώµονες να παρουσιάζουν µε
σαφήνεια τα στοιχεία (παραδείγµατος χάριν πηγές, παραποµπές) επί των οποίων
βασίζουν τη γνωµοδότησή τους, καθώς επίσης και τις αβεβαιότητες που
εξακολουθούν να υφίστανται ή τις αποκλίνουσες απόψεις.

16.

Οι υπηρεσίες πρέπει να µελετήσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα προωθήσουν έναν
σωστά διαρθρωµένο διάλογο βάσει στοιχείων µεταξύ των υπευθύνων χάραξης
πολιτικής, των εµπειρογνωµόνων και των ενδιαφεροµένων µερών (π.χ. συναντήσεις
εργασίας, διασκέψεις κατά τις οποίες επιδιώκεται η επίτευξη συναίνεσης),
ειδικότερα για ευαίσθητα θέµατα.

17.

Κατά γενικό κανόνα, οιαδήποτε πρόταση η οποία υποβάλλεται από τις υπηρεσίες
στην Επιτροπή για λήψη απόφασης πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή των
γνωµοδοτήσεων των εµπειρογνωµόνων που ελήφθησαν και του τρόπου µε τον οποίο
η πρόταση λαµβάνει υπόψη τις εν λόγω γνωµοδοτήσεις. Αφορά και τις περιπτώσεις
όπου η γνωµοδότηση δεν ελήφθη υπόψη. Στο µέτρο του δυνατού, οι ίδιες
πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό µετά από την επίσηµη έγκριση της
πρότασης της Επιτροπής.

5.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ,

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΩΝ

ΑΡΧΩΝ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

Η εφαρµογή των αρχών και των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να θεωρείται ως µια
εξελικτική διαδικασία. Κατά συνέπεια θα χρειαστεί ένα σύστηµα παρακολούθησης και
επανεξέτασης προκειµένου οι µέθοδοι να βελτιώνονται συνεχώς και να κρίνεται ο βαθµός
επίτευξης των στόχων. Το σύστηµα θα ενσωµατώνει τις ακόλουθες λειτουργίες:
–

πρακτική της αµοιβαίας µάθησης, όπως ενδεχοµένως η υλοποίηση δράσεων
επιµόρφωσης. Θα χρησιµοποιηθούν εργαλεία ενηµέρωσης τα οποία θα συµβάλλουν
στη συλλογή και την κοινή χρήση των απαραίτητων πληροφοριών18.

–

Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις θα θεσπίσουν διαδικασίες αξιολόγησης της πείρας που έχει
αποκτηθεί κατά την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραµµών, καθώς και των
διδαγµάτων που έχουν αντληθεί και των προβληµάτων που έχουν προκύψει.

18

Το σχέδιο δράσης «Επιστήµη και Κοινωνία» περιλαµβάνει εν προκειµένω πολλές σχετικές
πρωτοβουλίες, µεταξύ των οποίων το πιλοτικό σύστηµα «Επιστηµονικές πληροφορίες για την
υποστήριξη πολιτικών στην Ευρώπη» (SINAPSE), καθώς και την ενιαία πύλη στον Παγκόσµιο Ιστό
(«ενιαία θυρίδα»), η οποία παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τις συµβουλευτικές
διαδικασίες σε ολόκληρη την Επιτροπή.
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–

Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις θα υποβάλουν εκθέσεις όσον αφορά τις εµπειρίες τους κατά
την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραµµών ως µέρος της συνεισφοράς τους στην
ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής «Απλούστευση
και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος».

–

Το 2005, η Επιτροπή θα διοργανώσει µια ανεξάρτητη αξιολόγηση µε θέµα την
εφαρµογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών, όπου θα συµπεριλαµβάνεται η
συγκριτική αξιολόγηση των ορθών πρακτικών στα κράτη µέλη. Εν τω µεταξύ, είναι
επίσης αναγκαίο να εξεταστεί ο βαθµός στον οποίο οι κατευθυντήριες γραµµές της
Επιτροπής µπορούν να αποτελέσουν τη βάση µιας κοινής προσέγγισης για µια
ευρύτερη εφαρµογή, όπως τονίζεται στην Λευκή Βίβλο «Ευρωπαϊκή
∆ιακυβέρνηση».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το εν λόγω τµήµα συµπληρώνει τις θεµελιώδεις αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές
υποδεικνύοντας τα πρακτικά θέµατα και τις βέλτιστες πρακτικές τις οποίες πρέπει να λάβουν
υπόψη οι υπηρεσίες κατά τη συγκέντρωση και χρήση της εµπειρογνωσίας. Τα εν λόγω
πρακτικά θέµατα έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τις υπηρεσίες
της Επιτροπής να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε συγκεκριµένης
περίστασης.
Το περιεχόµενο του παρόντος τµήµατος θα ενηµερωθεί, εφόσον χρειαστεί, µε γνώµονα την
πείρα που θα αποκτηθεί κατά την εφαρµογή των αρχών και των κατευθυντήριων γραµµών.
Προγραµµατισµός
Οι ανθρώπινοι πόροι των υπηρεσιών
Υπάρχει κατάλληλη εσωτερική εµπειρογνωσία η οποία πληροί τις ανάγκες της υπηρεσίας και
επιτρέπει στην υπηρεσία να λειτουργήσει ως «νοήµων πελάτης» εξωτερικών
γνωµοδοτήσεων;
Ποια είναι η µακροπρόθεσµη τάση όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους της υπηρεσίας; Η
κινητικότητα του προσωπικού είναι πιθανόν να ενισχύσει ή να µειώσει τη διαθέσιµη
εσωτερική εµπειρογνωσία; Μπορούν οι αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες να
διαδραµατίσουν κάποιο ρόλο; Σε ποια περίπτωση ενδεχοµένως αυτό θα έχει επιπτώσεις στην
«εταιρική µνήµη» της υπηρεσίας και στον τρόπο που αντιλαµβάνεται την ανεξαρτησία της;
Πραγµατική ανάγκη για αναζήτηση εξωτερικών γνωµοδοτήσεων
Έχει ήδη διεξαχθεί η κατάλληλη έρευνα ώστε να γνωρίζουµε την εµπειρογνωσία που
διατίθεται τόσο εντός όσο και εκτός της Επιτροπής; Ποιες υποστηρικτικές πληροφορίες ή
συνδροµή θα µπορούσαν να παράσχουν οι άλλες υπηρεσίες; Έχουν συσσωρευθεί κατάλληλες
γνώσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων; Υπάρχουν σχετικά
πληροφοριακά εργαλεία19 τα οποία θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην παροχή πληροφοριών,
παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τις πλέον σύγχρονες τάσεις ή την παροχή πρόωρων
γνωµοδοτήσεων, κλπ.;
Μπορεί να βρεθεί κατάλληλη εµπειρογνωσία σε άλλες υπηρεσίες, όπως το Κοινό Κέντρο
Ερευνών (ΚΚΕρ); Μπορεί η χρήση εξωτερικής εµπειρογνωσίας να αυξήσει την αξιοπιστία
της διαδικασίας;
Η διαδικασία καθίσταται αποτελεσµατικότερη ως προς το κόστος
Πρέπει να κληθούν οι άλλες υπηρεσίες να συµβάλουν (π.χ. όταν υπάρχουν κοινά συµφέροντα
στην αντιµετώπιση αλληλοσυνδεόµενων θεµάτων); Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών οι
οποίες αφορούν προηγούµενες γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων σχετικά µε το
πραγµατευόµενο θέµα; Υπάρχει ανάγκη συντονισµού των προσεγγίσεων των υπηρεσιών

19

Π.χ. το ανοικτό πιλοτικό δίκτυο µε βάση το Ίντερνετ «SINAPSE» (βλέπε Σχέδιο ∆ράσης «Επιστήµη
και Κοινωνία»).
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όσον αφορά την προσφυγή σε εµπειρογνώµονες ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επανάληψη
προσπαθειών;
Μπορούν οι πόροι να χρησιµοποιηθούν µε οικονοµικότερο τρόπο οµαδοποιώντας τα προς
αντιµετώπιση θέµατα; Μπορεί αυτό να γίνει κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ετήσιας
πολιτικής στρατηγικής (ενώ συγχρόνως προσδιορίζονται οι πολιτικές πρωτοβουλίες που
απαιτούν εκτίµηση των επιπτώσεων);
Έχουν ληφθεί µέτρα προκειµένου η εσωτερική βάση γνώσεων της υπηρεσίας
(ενδοϋπηρεσιακή εµπειρογνωσία, µελέτες, προγράµµατα, κλπ.) να είναι εύκολα διαθέσιµη σε
κατανοητή µορφή;
Μηχανισµοί έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισµό των θεµάτων που προκύπτουν
Η υπηρεσία «διερευνά τον ορίζοντα» µε ενεργητικό τρόπο για τον εντοπισµό των θεµάτων
που προκύπτουν; Η υπηρεσία είναι ενήµερη για τις δραστηριότητες στον τοµέα των
επιστηµονικών και τεχνολογικών προοπτικών;
ò

Πρακτική συµβουλή:
Οι ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές δραστηριότητες στον τοµέα των
επιστηµονικών και τεχνολογικών προοπτικών και της εκτίµησής τους παρέχουν ένα
εύρος αναλύσεων όσον αφορά τις εξελίξεις στην επιστήµη και την τεχνολογία, καθώς
και τις κοινωνικοοικονοµικές τους επιπτώσεις20.

Προετοιµασία για τη συγκέντρωση εµπειρογνωσίας
∆ιατύπωση ερωτήσεων
Έχουν όλες οι πτυχές του προβλήµατος αναλυθεί σωστά και ενσωµατώνονται στις ερωτήσεις
οι οποίες τίθενται στους εµπειρογνώµονες;
ò

Πρακτική συµβουλή:
Κατά την εκτίµηση των κινδύνων, έχουν µελετηθεί όλοι οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι; Οι
ερωτήσεις που τίθενται στους εµπειρογνώµονες λαµβάνουν υπόψη τους εν λόγω
κινδύνους; Στην πράξη µπορεί να χρειαστεί να επιτευχθεί εξισορρόπηση ανάµεσα στα
οφέλη µιας ευρείας προσέγγισης και στους περιορισµένους πόρους.

Πρέπει οι διάφορες οµάδες (π.χ. ενδιαφερόµενα µέρη, εκπρόσωποι της κοινωνίας των
πολιτών) να εµπλακούν στη διατύπωση του προβλήµατος και µε ποιο τρόπο;
Επιλογή της σωστής µεθόδου
Μπορεί το θέµα να αντιµετωπιστεί σωστά µέσω επαφών µε έναν ή περισσότερους
εµπειρογνώµονες (συµπεριλαµβάνονται οι µέθοδοι όπου χρησιµοποιείται ερωτηµατολόγιο, οι
επαφές µε εµπειρογνώµονες, κλπ.) ή εναλλακτικά να αντληθούν οφέλη για το θέµα από τις
διαδραστικές και συλλογικές συζητήσεις στο πλαίσιο οµάδων εµπειρογνωµόνων που έχουν
συσταθεί µε προσεκτικό τρόπο;
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών διατίθενται στη
διεύθυνση http://cordis.lu/rtd2002/foresight/home.html και http://www.jrc.es/welcome.html
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ò

Πρακτική συµβουλή:
Οι άτυπες επαφές µπορεί να δώσουν γρήγορα αποτελέσµατα και είναι συχνά
κατάλληλες στα πολύ πρώιµα στάδια της πολιτικής διαδικασίας και για µη ευαίσθητα
θέµατα. Από την άλλη πλευρά, οι πολυεπιστηµονικές και πολυκλαδικές οµάδες
ενθαρρύνουν την αµοιβαία και γόνιµη παραγωγή ιδεών, ενισχύουν τον διάλογο και
οδηγούν σε εµπεριστατωµένες απόψεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα γνωµοδοτήσεις
καλύτερης ποιότητας, προσδίδοντας επιπλέον αξιοπιστία στη διαδικασία.

Προσδιορισµός της απαιτούµενης εµπειρογνωσίας
Ποιος πρέπει να συµµετάσχει στη διερεύνηση προκειµένου να καθοριστεί το εύρος της
απαιτούµενης εµπειρογνωσίας; Μήπως αρκούν οι ενδοϋπηρεσιακές συζητήσεις; Θα ήταν
µήπως επωφελές να συµµετάσχουν και τα ενδιαφερόµενα µέρη;
Απαιτεί το θέµα εµπειρογνωσία η οποία προέρχεται από διαφορετικές επιστήµες ή τοµείς;
Πώς µπορεί να επιτευχθεί η σωστή σύνθεση;
Ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής (π.χ. επίπεδο ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων),
καθώς και ενδεχόµενου αποκλεισµού (π.χ. εµπειρογνώµονες οι οποίοι εργάζονται για κάποια
εταιρεία που µπορεί να επηρεαστεί από ενδεχόµενη πολιτική απόφαση);
Πώς πρέπει να εκφράζονται οι αποκλίνουσες απόψεις; Σε ποιο βαθµό εκπροσωπούνται οι
οιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται;
ò

Πρακτική συµβουλή:
Μια προσέγγιση είναι να διασφαλιστεί ότι µεταξύ των εµπειρογνωµόνων
εκπροσωπούνται υπέρµαχοι διαφορετικών σχολών σκέψης. Μια άλλη προσέγγιση είναι
να οργανωθούν συναντήσεις κατά τις οποίες όσοι εκφράζουν «ανορθόδοξες» απόψεις
να µπορούν να ανοίξουν διάλογο µε όσους εκφράζουν επικρατούσες απόψεις.

Το πολιτικό θέµα απαιτεί έναν ή περισσότερους εµπειρογνώµονες από κάθε κράτος µέλος;
Πρόκειται για την περίπτωση όπου πρέπει να δοθεί έµφαση στην εκτίµηση και σύγκριση των
συνθηκών σε εθνικό επίπεδο.
Είναι σωστό να κινητοποιηθούν εµπειρογνώµονες εκτός της επιστηµονικής κοινότητας; Σε
αυτούς µπορούν να περιλαµβάνονται, παραδείγµατος χάριν, δικηγόροι, ειδικοί σε θέµατα
ηθικής ή όσοι έχουν πρακτικές γνώσεις τις οποίες έχουν αποκτήσει από την καθηµερινή τους
ενασχόληση µε κάποια δραστηριότητα.
ò

Πρακτική συµβουλή:
Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι σωστό να συνυπάρχουν εµπειρογνώµονες
και επιστήµονες στην ίδια οµάδα. Σε άλλες περιπτώσεις, δύο ή περισσότερες οµάδες
µπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα, αλλά να τους δοθεί η ευκαιρία να
αλληλεπιδράσουν την κατάλληλη στιγµή. Η επιλογή µπορεί να εξαρτηθεί από το στάδιο
του κύκλου χάραξης πολιτικής.

Θα ήταν σωστό να συµµετάσχουν µη Ευρωπαίοι εµπειρογνώµονες;
ò

Πρακτική συµβουλή:
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Όταν οι συνέπειες ενός πολιτικού θέµατος εκτείνονται πέραν των ορίων της Ευρώπης,
µπορεί ενδεχοµένως να είναι χρήσιµο να κληθούν εµπειρογνώµονες από τις
ενδεικνυόµενες τρίτες χώρες. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες µπορούν να συµπληρώσουν
επωφελώς την ευρωπαϊκή εµπειρογνωσία και σε άλλες επίσης περιπτώσεις.
Εξεύρεση και επιλογή εµπειρογνωµόνων
Πρέπει να δηµοσιευθούν ανοικτές προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την εξεύρεση
εµπειρογνωµόνων που θα συµµετάσχουν στις οµάδες εµπειρογνωµόνων; Έχουν τέτοιου
είδους προσκλήσεις δηµοσιοποιηθεί µε τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, όπως δια των
ηλεκτρονικών µέσων; Οι ανοικτές προσκλήσεις µπορεί να είναι οι πλέον κατάλληλες όταν
µελετώνται ευαίσθητα θέµατα και όταν οι οµάδες συγκροτούνται για να διαρκέσουν για
εύλογο χρονικό διάστηµα.
Πρέπει η εµπειρογνωσία να συγκεντρωθεί υπό µορφή εργασιών διαβούλευσης (µελέτες που
πραγµατοποιούνται κατόπιν ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προσφορών σύµφωνα µε τους
κανόνες που ισχύουν για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων)21;
Μπορούν τα υφιστάµενα δίκτυα, όπως εκείνα που δηµιουργήθηκαν από τα εθνικά και
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα, να αξιοποιηθούν µε χρήσιµο τρόπο;
Πρέπει να συσταθεί µια επιτροπή επιλογής, η οποία ενδεχοµένως να περιλαµβάνει
εξωτερικούς «οµολόγους», προκειµένου να συνδράµει στην επιλογή των κατάλληλων
εµπειρογνωµόνων;
∆ιαχείριση της συµµετοχής των εµπειρογνωµόνων
Με ποιον τρόπο πρέπει να αντιµετωπιστούν οι οιεσδήποτε τροποποιήσεις που υποδεικνύουν
οι εµπειρογνώµονες στο σχέδιο εργασίας τους (π.χ. λόγω πρόσφατων επιστηµονικών
εξελίξεων ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων); Τι πρέπει να γίνει εάν οι εµπειρογνώµονες
εκτιµούν ότι µπορούν να ασχοληθούν µόνο µε ένα µέρος του προτεινόµενου έργου εντός του
διαθέσιµου χρόνου; Εάν η τροποποίηση του σχεδίου εργασίας φαίνεται αναγκαία, µπορεί να
γίνει εντός των ορίων που ενδεχοµένως ισχύουν για την παροχή των υπηρεσιών των
εµπειρογνωµόνων; Πρέπει εναλλακτικά να ληφθούν άλλα µέτρα προκειµένου να εξεταστούν
τα θέµατα που δεν έχουν καλυφθεί;
Χρειάζονται οι εµπειρογνώµονες επιπλέον δεδοµένα ή πληροφορίες; Μπορεί η υπηρεσία να
καταβάλει εύλογες προσπάθειες προκειµένου να παράσχει ο,τιδήποτε λείπει; Μπορούν να
βοηθήσουν οι άλλες υπηρεσίες (π.χ. αξιοποιώντας τα ερευνητικά δίκτυα του προγράµµατος
πλαισίου);
ò

Πρακτική συµβουλή:
Η πείρα έχει δείξει ότι οι υπηρεσίες πρέπει µερικές φορές να καταβάλλουν
προσπάθειες για να παράσχουν πληροφορίες και δεδοµένα επί των οποίων οι
εµπειρογνώµονες θα βασίσουν τις γνωµοδοτήσεις τους. ∆εν είναι σωστό οι ίδιοι οι
εµπειρογνώµονες να αναζητούν και να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες. Αυτό το
στοιχείο πρέπει επίσης να µελετηθεί στη φάση του προγραµµατισµού.
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Για τους οργανισµούς της ΕΕ µπορούν να εφαρµοστούν ειδικοί κανόνες.
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Κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει οι συµπληρωµατικοί εµπειρογνώµονες να εισέρχονται
µόνιµα ή προσωρινά στην οµάδα; Μπορούν οι εσωτερικοί εµπειρογνώµονες να
κινητοποιηθούν ώστε να καλύψουν το κενό γνώσεων;
Έχουν όλοι οι εµπειρογνώµονες εµπλακεί δεόντως στη διαδικασία; Είναι η εντολή που τους
δόθηκε πλήρως κατανοητή;
ò

Πρακτική συµβουλή:
Η δυναµική της οµάδας είναι σηµαντική και ιδιαιτέρως ο ρόλος του προέδρου.
Ορισµένα άτοµα µπορεί να συµβάλουν λιγότερο από το αναµενόµενο ή ακόµη και να
αποσυρθούν οριστικά εάν αισθανθούν ότι οι παρεµβάσεις τους δεν αναγνωρίζονται
επαρκώς.

Πρέπει να απαιτηθεί από τους εµπειρογνώµονες να υπογράψουν δήλωση για ύπαρξη πιθανής
σύγκρουσης συµφερόντων; Έχει µελετήσει η υπηρεσία τα µέτρα που θα λάβει εάν
ανακύψουν συγκρούσεις;
ò

Πρακτική συµβουλή:
Ίσως ένας γενικός κανόνας θα ήταν να αποκλειστεί ο εµπειρογνώµονας ο οποίος
δηλώνει σύγκρουση συµφερόντων από την προεδρία µιας οµάδας ή από την ανάληψη
ρόλου εισηγητή της οµάδας. Μπορεί επίσης µερικές φορές να παραστεί ανάγκη
αντικατάστασης των εν λόγω εµπειρογνωµόνων ή να απαιτηθεί από αυτούς να
απόσχουν από µέρος της συζήτησης.

∆ιασφάλιση της διαφάνειας
Ποια έγγραφα πρέπει να καθίστανται αµέσως διαθέσιµα;
ò

Πρακτική συµβουλή:
Ο κατάλογος των εγγράφων τα οποία πρέπει να διατίθενται αµέσως µπορεί να
περιλαµβάνει:
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–

ένα επεξηγηµατικό σηµείωµα σχετικά µε το πολιτικό θέµα και τη χρήση της
γνωµοδότησης εµπειρογνωµόνων, όπου θα συµπεριλαµβάνεται το
χρονοδιάγραµµα και οι πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη δυνατότητας ανοικτών
διαβουλεύσεων·

–

οι όροι της εντολής ·

–

τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή των εµπειρογνωµόνων·

–

τα ονόµατα των εµπειρογνωµόνων22·

–

οι δηλώσεις περί σύγκρουσης συµφερόντων·

–

συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων·

–

οι παρεχόµενες γνωµοδοτήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των όποιων διισταµένων
απόψεων).

Η αποκάλυψη της ταυτότητας των εµπειρογνωµόνων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον κανονισµό (ΕΚ)
45/2001 σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων.
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ò

Πρακτική συµβουλή:
Μπορεί να είναι σωστό σε ορισµένες περιπτώσεις να µην αποκαλυφθεί η ταυτότητα
των εµπειρογνωµόνων, παραδείγµατος χάριν, προκειµένου να προστατευθούν από
ανεπιθύµητες εξωτερικές πιέσεις ή προκειµένου να προστατευθούν τα έννοµα
συµφέροντα αυτών τους οποίους αφορά η διαδικασία. Οιαδήποτε απόκρυψη της
ταυτότητας των εµπειρογνωµόνων πρέπει κανονικά να περιορίζεται χρονικά και να
δικαιολογείται δεόντως.

Έχει ληφθεί µέριµνα προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί καµία
εξαίρεση όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης; Έχουν προστατευθεί κατάλληλα οι
ευαίσθητες από εµπορική άποψη πληροφορίες;
Έχουν µελετηθεί όλες οι συνέπειες της αποκάλυψης πληροφοριών; Υπάρχουν ενδεχοµένως
κάποια ανεπιθύµητα αρνητικά αποτελέσµατα (π.χ. πρόκληση πανικού στο κοινό);
Μολαταύτα, µήπως θα ήταν πιο επιζήµια η κατακράτηση πληροφοριών; Τι είδους
πληροφορίες θα παρασχεθούν όσον αφορά τους λόγους της µη αποκάλυψης; Έχουν τα εν
λόγω θέµατα µελετηθεί ως µέρος του σχεδίου κοινοποίησης κινδύνων;
Πού πρέπει οι πληροφορίες και τα έγγραφα να διατίθενται αµέσως; Αρκεί να δηµοσιεύονται
τα σχετικά έγγραφα στον ιστότοπο EUROPA της σχετικής υπηρεσίας; Μπορεί η εν λόγω
δηµοσιοποίηση να γίνει χωρίς καθυστέρηση εφόσον έχουν ολοκληρωθεί ή έχει ληφθεί
απόφαση για κοινοποίησή τους, σε ανεπίσηµη µορφή; Είναι ο ιστότοπος επαρκώς φιλικός
προς τον χρήστη; Μπορούν οι πληροφορίες να παρέχονται µέσω µιας ενιαίας πύλης στον
Παγκόσµιο Ιστό η οποία θα ασχολείται µε όλες τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση
εµπειρογνωσίας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής (µια ενιαία θυρίδα)23;
Είναι αρκετά σαφές το στάδιο εκπόνησης των εγγράφων (π.χ. σχέδιο ή τελικό έγγραφο,
αριθµός αναθεώρησης, υπό την ευθύνη των εµπειρογνωµόνων ή εγκεκριµένο από την
υπηρεσία της Επιτροπής);
Ενδείκνυται, ειδικότερα για ευαίσθητα θέµατα, να δηµοσιεύονται αρχικά οι γνωµοδοτήσεις
των εµπειρογνωµόνων σε προσωρινή µορφή για συγκεκριµένη περίοδο διαβούλευσης; Έχουν
τέτοιες διευθετήσεις αναγγελθεί σαφώς κατά την έναρξη της διαδικασίας; Έχουν ληφθεί
µέτρα ούτως ώστε οι εµπειρογνώµονες να µπορούν να απαντούν σε παρατηρήσεις που θα
τους υποβάλλονται;
Πρέπει να επιτραπεί στο κοινό να παρίσταται στις συνεδριάσεις;
ò

Πρακτική συµβουλή:
Μια προσέγγιση όσον αφορά τις µόνιµες οµάδες εµπειρογνωµόνων θα ήταν να
επιτραπεί στο κοινό η πρόσβαση σε µία τουλάχιστον συνεδρίαση κατ’έτος. Η
πρόσβαση του κοινού µπορεί να περιορίζεται κατά τη διάρκεια διαστηµάτων των
συνεδριάσεων κατά τα οποία εξετάζονται απόρρητες πληροφορίες. Μπορεί επίσης να
παραστεί ανάγκη να προβλεφθεί για τους εµπειρογνώµονες µια περίοδος κατά την
οποία θα δηµιουργήσουν µεταξύ τους δεσµούς αµοιβαίας εµπιστοσύνης µακριά από τα
φώτα της δηµοσιότητας.
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Μια τέτοιου είδους πύλη σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης «Επιστήµη και Κοινωνία».
Μπορεί να εφαρµοστεί στο πλαίσιο της «Επιστήµης και Κοινωνίας» συµπληρώνοντας την πύλη «Your
Voice in Europe» (Η φωνή σου στην Ευρώπη) για τις δηµόσιες διαβουλεύσεις.
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Είναι οι γνωµοδοτήσεις ουσιαστικές και τεκµηριωµένες όπως αρµόζει;
Πρέπει οι γνωµοδοτήσεις να υποβάλλονται σε άλλα άτοµα για διατύπωση παρατηρήσεων ή
επικύρωση; Θα πάρει αυτό τη µορφή µιας επανεξέτασης από οµολόγους; Ενδείκνυται να
υποβάλλονται οι γνωµοδοτήσεις σε έλεγχο και διατύπωση παρατηρήσεων από ευρύτερο
κύκλο εµπειρογνωµόνων και ενδιαφερόµενων µερών (διαδικασία η οποία ορισµένες φορές
είναι γνωστή ως «εκτενής επανεξέταση από οµολόγους»); Έχουν ληφθεί µέτρα ώστε να
καταγράφονται και να αξιολογούνται οι παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν ζητηθεί, µετά από
τη δηµοσιοποίηση των γνωµοδοτήσεων;
Απαιτεί το θέµα επαφές µεταξύ των εµπειρογνωµόνων, των ενδιαφερόµενων µερών και των
υπευθύνων χάραξης πολιτικής; Αυτό µπορεί να είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό για ευαίσθητες
υποθέσεις. Έχουν οι συµµετοχικές διαδικασίες24 χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο; Οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο µπορούν να αποβούν επωφελείς
για ορισµένα θέµατα.
Αξιοποίηση των γνωµοδοτήσεων που έχουν ληφθεί
Πότε ολοκληρώνεται η συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων;
ò

Πρακτική συµβουλή:
Κάποια στιγµή η Επιτροπή πρέπει να κρίνει τις γνωµοδοτήσεις και τις απόψεις τις
οποίες έχει λάβει. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για κάποια
ευαίσθητα θέµατα, µεταξύ των επιλογών που υπάρχουν είναι να ληφθεί απόφαση για
επιδίωξη περαιτέρω γνωµοδότησης, να ανατεθεί η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας ή να
υποβληθεί µια προσωρινή πρόταση η οποία θα εφαρµόζει την αρχή της προφύλαξης.

Με ποιον τρόπο η πολιτική πρόταση της Επιτροπής καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι
γνωµοδοτήσεις εκ µέρους των εµπειρογνωµόνων έχουν ληφθεί υπόψη; Μπορεί αυτό να
περιγραφεί σε µια αιτιολογική έκθεση ή στο παράρτηµα της πρότασης; Έχουν ήδη οι
εµπειρογνώµονες ενηµερωθεί επ’αυτού, καθώς επίσης και για την έκβαση της διαδικασίας
στην οποία συµµετείχαν;
Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα ώστε να κοινοποιηθεί η έκβαση της διαδικασίας στα
ενδιαφερόµενα µέρη και στο κοινό γενικότερα; Έχει θεσπιστεί στρατηγική επικοινωνίας,
ειδικότερα όσον αφορά τις σχέσεις µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας; Αυτή η πτυχή είναι
ιδιαιτέρως σηµαντική για τις ευαίσθητες υποθέσεις.
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Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής «Επιστήµη και Κοινωνία» θα προωθήσει αυτού του είδους τις
πρωτοβουλίες.

22

