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ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ 

"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ" 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δέσµευση να παρασχεθούν περισσότερες δυνατότητες στους ενδιαφερόµενους φορείς για 
να συµµετάσχουν ενεργά στη διαµόρφωση της πολιτικής της ΕΕ είναι ένας από τους 
«στρατηγικούς στόχους 2005–2009» µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε 
εφαρµογή µια «εταιρική σχέση για την ανανέωση της Ευρώπης»1. Στο πλαίσιο αυτό η 
Επιτροπή επεσήµανε ιδίως ότι «η διαβούλευση και η συµµετοχή είναι σύµφυτες µε την έννοια 
της εταιρικής σχέσης». 

Η Επιτροπή τόνισε εξάλλου τη σηµασία ενός «υψηλού βαθµού διαφάνειας» προκειµένου να 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση είναι «ανοικτή στο δηµόσιο έλεγχο και λογοδοτεί για το έργο της». 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο υψηλός βαθµός διαφάνειας είναι ένα από τα στοιχεία 
νοµιµοποίησης κάθε σύγχρονης διοικητικής αρχής. Το ευρωπαϊκό κοινό δικαίως αναµένει ότι 
τα κρατικά όργανα θα είναι αποτελεσµατικά, υπεύθυνα και προσανατολισµένα στην παροχή 
υπηρεσιών καθώς και ότι η διαχείριση των εξουσιών και των πόρων που ανατίθενται σε 
πολιτικούς και κρατικούς φορείς θα γίνεται µε προσοχή και δεν θα γίνονται ποτέ καταχρήσεις 
για προσωπικό όφελος. 

Με βάση τα προαναφερόµενα, η Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή την «Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία για τη ∆ιαφάνεια» (ΕΠ∆) τον Νοέµβριο του 20052. 

Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπεται να βασιστεί σε σειρά µέτρων σχετικών µε τη διαφάνεια 
που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή από την Επιτροπή, ιδίως εκείνων που ελήφθησαν στο 
πλαίσιο των γενικών µεταρρυθµίσεων που έχουν ξεκινήσει να εφαρµόζονται από το 1999 και 
της Λευκής Βίβλου για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Τα πιο σηµαντικά µέτρα στον τοµέα 
αυτό είναι: 

– η νοµοθετική ρύθµιση για την «πρόσβαση στα έγγραφα» (κανονισµός 
(EK) αριθ. 1049/2001), η οποία παρέχει το πλαίσιο για την πρόσβαση στα µη 
δηµοσιευθέντα έγγραφα των οργάνων και οργανισµών της ΕΕ µέσω µητρώου 
εγγράφων ή µετά από υποβολή αιτήσεως. Η Επιτροπή κατήρτισε επίσης µητρώο 
εγγράφων (σύµφωνα µε τον κανονισµό) καθώς και ειδικό µητρώο εγγράφων που 
αφορούν το έργο των επιτροπών «επιτροπολογίας», 

– η έναρξη λειτουργίας βάσεων δεδοµένων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε 
συµβουλευτικούς φορείς και οµάδες εµπειρογνωµόνων που συµβουλεύουν την 
Επιτροπή, 

– η ευρεία διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και η εµπεριστατωµένη 
αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν από την εκπόνηση των νοµοθετικών προτάσεων. 

                                                 
1 COM(2005) 12. 
2 SEC(2005) 1300. 
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Με τις πρακτικές αυτές διασφαλίζεται ότι οι ανησυχίες των πολιτών και όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών λαµβάνονται δεόντως υπόψη. Εξάλλου, οι εν λόγω 
πρακτικές συµβάλλουν σηµαντικά στην εφαρµογή της πολιτικής της Επιτροπής για 
τη «βελτίωση της νοµοθεσίας», 

– ο «Κώδικας ορθής διοικητικής συµπεριφοράς» της Επιτροπής, ο οποίος αποτελεί το 
σηµείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας στις σχέσεις της µε το κοινό. 
Οι κανόνες δεοντολογίας που εφαρµόζονται στο προσωπικό της Επιτροπής 
διατυπώνονται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης και στους κανόνες 
εφαρµογής του. Εξάλλου, στο πολιτικό επίπεδο, η συνθήκη ΕΚ περιλαµβάνει σαφείς 
διατάξεις σχετικά µε τα δεοντολογικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν τα µέλη της 
Επιτροπής. Τα πρότυπα αυτά έχουν τεθεί σε εφαρµογή µέσω του «Κώδικα 
συµπεριφοράς για τους επιτρόπους». 

Με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια η Επιτροπή ξεκίνησε την επανεξέταση της 
γενικής της προσέγγισης όσον αφορά τη διαφάνεια. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν οι 
τοµείς προς βελτίωση και να οργανωθεί συζήτηση επ’ αυτών. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
καλύπτει συνεπώς ευρύ φάσµα θεµάτων, από την πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά µε τη 
διαχείριση και τη χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων µέχρι την επαγγελµατική 
δεοντολογία στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι οµάδες 
ειδικών συµφερόντων (λόµπυ) και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

Με την έναρξη εφαρµογής της πρωτοβουλίας στις 9 Νοεµβρίου 2005 η Επιτροπή προέβη σε 
διάκριση µεταξύ τριών τοµέων δράσης. 

Στον πρώτο τοµέα, αποφάσισε την ανάληψη των ακόλουθων άµεσων ενεργειών: 

– για τον καλύτερο έλεγχο της χρησιµοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ υπό κεντρική 
διαχείριση, δηµιουργείται ειδικός δικτυακός τόπος που παρέχει εύκολη πρόσβαση 
στις υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά µε τους δικαιούχους των σχεδίων και 
προγραµµάτων. Ο εν λόγω τόπος θα περιλαµβάνει επίσης συνδέσεις µε δικτυακούς 
τόπους των κρατών µελών όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να βρουν στοιχεία 
για τους δικαιούχους των υπό κοινή διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. 

– Η Επιτροπή θα διευρύνει το µητρώο των εγγράφων της, κατά τρόπον ώστε να 
παρέχεται άµεση επιγραµµική σύνδεση σε περισσότερα έγγραφα. 

Η δεύτερη σειρά ενεργειών συνίσταται σε διάλογο µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσµικά 
όργανα σχετικά µε: 

– τους κανόνες και τα πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας που πρέπει να τηρούν οι 
ασκούντες δηµόσια λειτουργήµατα στα ευρωπαϊκά όργανα,  

– την επανεξέταση της νοµοθεσίας για την «πρόσβαση στα έγγραφα». Η διοργανική 
συνεργασία επί του θέµατος αυτού θα υποστηριχθεί µέσω της διαβούλευσης µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη προς τα τέλη του 2006 ή στις αρχές του 2007, και θα 
ακολουθήσει πρόταση από την Επιτροπή, 

– την αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου ούτως ώστε η Υπηρεσία της ΕΕ για την 
καταπολέµηση της απάτης (OLAF) να εξασφαλίσει ότι τα κράτη µέλη κοινοποιούν 
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συστηµατικά στην εν λόγω υπηρεσία την τελική έκβαση των υποθέσεων απάτης που 
έχουν κοινοποιηθεί στις εθνικές αρχές. 

Τέλος, η Επιτροπή επεσήµανε τρεις σηµαντικές πτυχές της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη 
διαφάνεια οι οποίες πρέπει να προωθηθούν βάσει µιας µελλοντικής ανοιχτής διαβούλευσης 
και οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας Πράσινης Βίβλου. 

• Η ανάγκη για ένα πιο διαρθρωµένο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων 
οµάδων ειδικών συµφερόντων (lobby)  
 
Οι επαφές της Επιτροπής µε τους εκπροσώπους των οµάδων ειδικών συµφερόντων 
διέπονταν πάντα από την αρχή ης διαφάνειας. Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή 
ενίσχυσε και επεξεργάστηκε περαιτέρω την πολιτική της όσον αφορά τη συµµετοχή των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόµενων µερών, ιδίως µε την 
έκδοση της «Λευκής Βίβλου για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» και τις «Γενικές αρχές και 
ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών από την 
Επιτροπή»3.  
 
Παράλληλα, η Επιτροπή υπογράµµισε την αρχή σύµφωνα µε την οποία «η πιο ενεργός 
συµµετοχή συνεπάγεται αυξηµένη ευθύνη»4. Οι σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής και των 
εκπροσώπων των οµάδων ειδικών συµφερόντων πρέπει να υπόκεινται σε εξωτερικό 
έλεγχο. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιµο να επανεξεταστεί το πλαίσιο που αφορά τις 
δραστηριότητες των εκπροσώπων των οµάδων ειδικών συµφερόντων και να 
πραγµατοποιηθεί διαβούλευση σχετικά µε την ανάγκη ανάληψης νέων πρωτοβουλιών. 

• Ανάδραση όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές που εφαρµόζει η Επιτροπή στις 
διαβουλεύσεις  
 
Οι προδιαγραφές που εφαρµόζει η Επιτροπή στις διαβουλεύσεις εξασφαλίζουν διαφάνεια 
στην αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπροσώπων των οµάδων ειδικών συµφερόντων και της 
Επιτροπής. Έχουν παρέλθει ήδη τρία έτη από την αρχική εφαρµογή των προδιαγραφών. 
 
Η Επιτροπή θα επιθυµούσε να βελτιώσει τον εσωτερικό έλεγχο που ασκεί στην εφαρµογή 
των εν λόγω προδιαγραφών λαµβάνοντας υπόψη την εξωτερική ανάδραση. 

• Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά µε τους δικαιούχους κονδυλίων της 
ΕΕ υπό κοινή διαχείριση  
 
Εκτός από την προανααφερθείσα δικτυακή πύλη, εξετάστηκε εάν τα κράτη µέλη πρέπει να 
δεσµεύονται νοµικά να κοινοποιούν την ταυτότητα των δικαιούχων των κονδυλίων της ΕΕ 
υπό κοινή διαχείριση. 

Τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επί των θεµάτων αυτών 
απαντώντας στις ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα επιµέρους κεφάλαια για την καθεµία 
από τις τρεις αυτές πτυχές. 

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει στις 3 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Αυγούστου 2006. 

                                                 
3 COM(2002) 704. 
4 Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. 
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Οι συνεισφορές πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή µέσω του δικτυακού τόπου που θα 
δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό και στον οποίο θα παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά µε τη διαδικασία διαβούλευσης. Η Επιτροπή θα συµβουλευθεί επίσης τα 
ενδιαφερόµενα µέρη µέσω των γραφείων της στα κράτη µέλη. 

Όλες οι συνεισφορές θα δηµοσιευθούν στον εν λόγω δικτυακό τόπο. 

II. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
(LOBBYING)  

1. Ορισµοί και βασικό πλαίσιο 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράσινης Βίβλου, ως «δραστηριότητες των οµάδων 
συµφερόντων» νοούνται όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται µε στόχο να 
επηρεάσουν τη διαµόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. 

Αντίστοιχα, ως «εκπρόσωποι των οµάδων συµφερόντων» ορίζονται τα άτοµα που 
αναπτύσσουν τέτοιες δραστηριότητες, εργαζόµενα σε διάφορους οργανισµούς όπως γραφεία 
µελετών για δηµόσιες υποθέσεις, δικηγορικά γραφεία, ΜΚΟ, οµάδες προβληµατισµού, 
οµάδες άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων («in-house representatives») ή 
επαγγελµατικές ενώσεις. 

Για µια αποδοτική συζήτηση στην οποία θα προσδιοριστούν οι δραστηριότητες των οµάδων 
συµφερόντων σε επίπεδο ΕΕ, είναι αναγκαίο να καθοριστεί το βασικό πλαίσιο επί του οποίου 
θα οικοδοµηθούν οι σχέσεις µεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των εκπροσώπων των οµάδων 
συµφερόντων. Η Επιτροπή θεωρεί ουσιαστικές τις ακόλουθες πτυχές: 

1. Οι δραστηριότητες των οµάδων συµφερόντων είναι νόµιµες στο πλαίσιο ενός 
δηµοκρατικού συστήµατος, είτε ασκούνται από πολίτες είτε από επιχειρήσεις, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλες οµάδες συµφερόντων ή από 
επιχειρήσεις που εργάζονται για τρίτα µέρη (ειδικοί επί δηµοσίων υποθέσεων, 
οµάδες προβληµατισµού και δικηγόροι). 

2. Οι εκπρόσωποι των οµάδων συµφερόντων µπορούν να συµβάλουν ώστε να τεθούν 
υπόψη των ευρωπαϊκών οργάνων σηµαντικά θέµατα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
Κοινότητα χορηγεί οικονοµική ενίσχυση προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι γνώµες 
ορισµένων οµάδων συµφερόντων θα εκφραστούν αποτελεσµατικά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο (π.χ. τα συµφέροντα των καταναλωτών, των πολιτών µε ειδικές ανάγκες, τα 
περιβαλλοντικά συµφέροντα κ.λ.π.). 

3. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ασκείται αθέµιτη επιρροή στα ευρωπαϊκά όργανα µέσω 
ακατάλληλων µεθόδων προώθησης συµφερόντων. 

4. Όταν οι οµάδες συµφερόντων επιδιώκουν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση της 
πολιτικής της ΕΕ, πρέπει να καθίσταται σαφές στο ευρύ κοινό ποια είναι η 
συνεισφορά τους στα ευρωπαϊκά όργανα. Πρέπει ακόµη να διευκρινίζεται ποιους 
εκπροσωπούν, ποια είναι η αποστολή τους και πώς χρηµατοδοτούνται. 
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5. Η υποχρέωση των ευρωπαϊκών οργάνων να καθορίζουν και να διαφυλάττουν το 
«γενικό συµφέρον της Κοινότητας»5 είναι σύµφυτη µε το δικαίωµά τους να 
διενεργούν εσωτερικές διαβουλεύσεις χωρίς παρεµβάσεις από εξωτερικά 
συµφέροντα. 

6. Τα µέτρα στον τοµέα της διαφάνειας πρέπει να έχουν αποτελεσµατικό και αναλογικό 
χαρακτήρα. 

2. Τοµείς όπου ενδέχεται να ανακύψουν προβλήµατα 

Τα µέσα ενηµέρωσης, οι ακαδηµαϊκοί κύκλοι και εκπρόσωποι των οµάδων συµφερόντων 
έχουν διατυπώσει ανησυχίες σχετικά µε πρακτικές των οµάδων συµφερόντων που θεωρεί ότι 
υπερβαίνουν το πλαίσιο της θεµιτής εκπροσώπησης των οµάδων ειδικών συµφερόντων. Αυτό 
ισχύει όχι µόνον για πρακτικές που είναι σαφώς παράνοµες (απάτη και διαφθορά) αλλά και 
για άλλες παράτυπες µεθόδους των εν λόγω οµάδων µέσω των οποίων κάνουν κατάχρηση της 
πολιτικής της ΕΕ για θέµατα διαφάνειας ή οι οποίες είναι καθαρά παραπλανητικές. 

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται συχνά τα ακόλουθα παραδείγµατα: 

• Παροχή διαστρεβλωµένων πληροφοριών στα όργανα της ΕΕ σχετικά µε ενδεχόµενη 
οικονοµική, κοινωνική ή περιβαλλοντική επίπτωση των σχεδίων νοµοθετικών προτάσεων. 

• Οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας (∆ιαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
διευκολύνουν την οργάνωση µαζικών εκστρατειών υπέρ ή κατά συγκεκριµένου σκοπού, 
χωρίς να είναι τα όργανα της ΕΕ σε θέση να επαληθεύσουν το βαθµό στον οποίο οι εν 
λόγω εκστρατείες αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ. 

• Η νοµιµότητα της εκπροσώπησης συµφερόντων από ευρωπαϊκές ΜΚΟ ενίοτε 
αµφισβητείται διότι ορισµένες ΜΚΟ φαίνεται να εξαρτώνται από τη χρηµατοδότησή τους 
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ καθώς και από την πολιτική και οικονοµική υποστήριξη 
των κρατών τους. 

• Αντίθετα, πολλές ΜΚΟ υποστηρίζουν ότι οι όροι όσον αφορά την εκπροσώπηση 
συµφερόντων δεν είναι ίδιοι για όλους δεδοµένου ότι ο τοµέας των επιχειρήσεων δύναται 
να επενδύσει περισσότερους οικονοµικούς πόρους στις εν λόγω δραστηριότητες. 

• Σε γενικές γραµµές ασκείται κριτική σχετικά µε την έλλειψη πληροφόρησης για τις οµάδες 
συµφερόντων που ενεργοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ, περιλαµβανοµένων των οικονοµικών 
πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. 

3. Υφιστάµενα µέτρα και επιλογές 

Η πολιτική που εφαρµόζει η Επιτροπή όσον αφορά τη διαφάνεια στις δραστηριότητες των 
οµάδων συµφερόντων βασίζεται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες µέτρων. Αφενός, υπάρχουν 
οι πληροφορίες που παρέχονται στο ευρύ κοινό σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ των 
εκπροσώπων των οµάδων συµφερόντων και της Επιτροπής, ώστε να είναι δυνατός ο 
εξωτερικός έλεγχος. Αφετέρου, υπάρχουν οι κανόνες περί ακεραιότητας που διέπουν τη 
συµπεριφορά των ατόµων που έχουν επαφές µε την οµάδα συµφερόντων και τους 
εκπροσώπους της οµάδας αυτής. 

                                                 
5 Βλέπε άρθρο 213 της συνθήκης ΕΚ. 
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3.1. Εξωτερικός έλεγχος 

Ο εξωτερικός έλεγχος δύναται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για παράτυπες δραστηριότητες 
των οµάδων συµφερόντων. Χάρη στα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαφάνεια είναι δυνατή 
η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τα άτοµα που ασκούν δραστηριότητες 
εκπροσώπησης συµφερόντων και τις θέσεις που προβάλουν κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων αυτών ενώπιον των ευρωπαϊκών οργάνων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή µε ευρύ φάσµα παραγόντων, εµπειρογνωµόνων και 
εκπροσώπων συµφερόντων. Το τµήµα αυτό αφορά τη συµµετοχή των εκπροσώπων των 
οµάδων συµφερόντων στις διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης.  

Στον εν λόγω τοµέα, η Επιτροπή διαθέτει ήδη θεµελιωµένη πολιτική για τη διαφάνεια η οποία 
διατυπώνεται στις «Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των 
ενδιαφεροµένων µερών». 

∆υνάµει των ελάχιστων προδιαγραφών απαιτείται η δηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο των 
συνεισφορών των συµµετεχόντων στις δηµόσιες διαβουλεύσεις (βλέπε επίσης κεφάλαιο III). 
Στις προδιαγραφές όσον αφορά τη διαβούλευση περιλαµβάνονται επίσης απαιτήσεις σε 
σχέση µε τη διαφάνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τη φύση των οµάδων ειδικών 
συµφερόντων. 

Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση 

«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 επιλέξιµες για την εν λόγω 
βάση και επιθυµούν να περιληφθούν σε 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»6. 

Η CONECCS7 είναι η τροφοδοτούµενη εθελοντικά βάση δεδοµένων της Επιτροπής για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η έννοια των «οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών» είναι ευρεία και περιλαµβάνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οµοσπονδίες 
των εργοδοτών, τις ΜΚΟ, τις ενώσεις καταναλωτών, τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 
κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τις κοινοτικές 

                                                 
6 COM(2002) 704. 
7 CONECCS – Consultation, the European Commission and Civil Society (∆ιαβούλευση, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και Κοινωνία των Πολιτών) http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm. 
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οργανώσεις8. Συνεπώς, η CONECCS µπορεί να θεωρηθεί ως βάση δεδοµένων των 
ευρωπαϊκών οµάδων ειδικών συµφερόντων (lobby). 

Η CONECCS χρησιµοποιείται ως πηγή πληροφοριών για τις υπηρεσίες της Επιτροπής και το 
ευρύ κοινό. Ωστόσο, δεν προβλέπεται υποχρέωση ή κίνητρα για να εγγραφεί µια οργάνωση 
της κοινωνίας των πολιτών στην εν λόγω βάση, αλλά ούτε και αντικίνητρα για τις οργανώσεις 
που δεν εγγράφονται. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τηρεί ούτε σύστηµα διαπίστευσης ούτε µητρώο υποχρεωτικής 
εγγραφής των οργανώσεων µε τις οποίες διατηρεί σχέσεις. 

Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) διαθέτει σύστηµα διαπίστευσης για όλους όσοι 
επιθυµούν να έχουν συχνή πρόσβαση στο εν λόγω όργανο (η συχνότητα αυτή έχει οριστεί ότι 
αντιστοιχεί σε πέντε ή περισσότερες ηµέρες ετησίως). Το σύστηµα αυτό επιτρέπει την 
πρόσβαση των ίδιων των ενδιαφεροµένων στο Κοινοβούλιο. Οι κοσµήτορες εκδίδουν ειδικές 
άδειες εισόδου που ισχύουν για ένα έτος. Στις άδειες αυτές αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο 
του κατόχου, η επωνυµία της επιχείρησης για την οποία εργάζεται, και η οργάνωση την οποία 
εκπροσωπεί. Μητρώο των διαπιστευµένων εκπροσώπων των οµάδων συµφερόντων 
δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ΕΚ. Πρόκειται απλά για έναν αλφαβητικό κατάλογο 
στον οποίο αναφέρονται µόνο τα ονόµατα των κατόχων αδειών εισόδου και οι επωνυµίες των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν. Στον κατάλογο αυτό δεν διευκρινίζονται τα συµφέροντα που 
υπερασπίζεται ο κάτοχος της άδειας. 

Εντός της ΕΕ, το γερµανικό Bundestag είναι προς το παρόν9 το µόνο κοινοβούλιο που έχει 
εκδώσει επίσηµους ειδικούς κανόνες όσον αφορά την εγγραφή των εκπροσώπων των οµάδων 
ειδικών συµφερόντων. Κάθε έτος καταρτίζεται δηµόσιος κατάλογος µε όλες τις οµάδες που 
επιθυµούν να διατυπώσουν ή να υπερασπίσουν τις απόψεις τους. Από τις οµάδες 
συµφερόντων ζητείται να παράσχουν τις ακόλουθες πληροφορίες προκειµένου να εγγραφούν: 
την επωνυµία και την έδρα τους, τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου και του 
συµβουλίου διευθυντών, τον τοµέα ενδιαφέροντος, τον αριθµό των µελών, τα ονόµατα των 
εκπροσώπων τους και τη διεύθυνση των γραφείων τους. ∆εν προβλέπεται υποχρέωση 
κοινοποίησης χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Η πρόσβαση στον εν λόγω κατάλογο είναι 
δυνατή µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Κατά κανόνα, αν εκπρόσωποι των οµάδων ειδικών συµφερόντων δεν περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο, δεν είναι δυνατή η ακρόασή τους από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ή η έκδοση 
άδειας εισόδου για την πρόσβασή τους στα κτίρια του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το Bundestag 
δύναται να καλέσει κατ’ εξαίρεση οργανώσεις που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
προκειµένου να καταθέσουν πληροφορίες. 

Ορισµένες τρίτες χώρες (οι ΗΠΑ και ο Καναδάς) έχουν θεσπίσει την υποχρέωση εγγραφής 
των εκπροσώπων των οµάδων συµφερόντων, δηλαδή επιβάλουν στις εταιρείες δηµοσίων 
σχέσεων και στις οµάδες συµφερόντων να τηρούν καταλόγους των πελατών τους, να 
γνωστοποιούν τα θέµατα µε τα οποία ασχολούνται και τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνουν 
από κάθε πελάτη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εκπρόσωποι των οµάδων 
συµφερόντων πρέπει επίσης να υποβάλουν σε τακτά διαστήµατα έκθεση. Το κοινό δύναται 
να έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδοµένα µέσω του ∆ιαδικτύου. 

                                                 
8 Η Επιτροπή έχει βασιστεί σε σηµαντικό βαθµό στον ορισµό που χρησιµοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΑ). 
9 Σε ορισµένα από τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ εξετάζονται επί του παρόντος υποχρεωτικά συστήµατα. 
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Ενίσχυση του εξωτερικού ελέγχου 

Για να ενισχυθεί ο εξωτερικός έλεγχος των οµάδων συµφερόντων, εξετάζεται σειρά από 
επιλογές. Η παροχή αναλυτικότερων πληροφοριών σχετικά µε τα άτοµα που έχουν συµβάλει 
στην εκπόνηση µιας πολιτικής ή µε το νοµικό πλαίσιο και µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος 
εγγραφής που βασίζεται στην παροχή κινήτρων, αποτελούν τις επιλογές που σύµφωνα µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται να είναι οι πλέον κατάλληλες. 

Βελτίωση της παροχής πληροφοριών  

Κατά πρώτο λόγο, πρέπει να δοθεί έµφαση στην συνεπή εφαρµογή των υφιστάµενων 
κανόνων στον τοµέα των ανοικτών δηµόσιων διαβουλεύσεων. Αυτό σηµαίνει ότι η Επιτροπή 
θα διασφαλίσει ότι στο είδος αυτό διαβουλεύσεων θα ζητείται συστηµατικά από τις οµάδες 
συµφερόντων να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους τους, τις πηγές 
χρηµατοδότησης και τα συµφέροντα που εκπροσωπούν. 

Η εφαρµογή των υφιστάµενων απαιτήσεων όσον αφορά τη διαφάνεια θα µπορούσε να 
ενισχυθεί µε την επεξεργασία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου (ερωτηµατολόγιο) το οποίο θα 
παρείχε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε τους συµµετέχοντες σε ανοικτές δηµόσιες διαβουλεύσεις που πραγµατοποιούνται µέσω 
του ∆ιαδικτύου. 

Ένα τέτοιο έτοιµο τυποποιηµένο εργαλείο θα χρησιµοποιήσουν όλες οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής για τις διαβουλεύσεις τους µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Εγγραφή – Εθελοντικό σύστηµα µε κίνητρα για εγγραφή 

Η Επιτροπή θα µπορούσε να αναπτύξει και να διαχειριστεί ένα εθελοντικό σύστηµα 
εγγραφής µε βάση το ∆ιαδίκτυο για όλες τις οµάδες ειδικών συµφερόντων και τους 
εκπροσώπους τους που επιθυµούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των πρωτοβουλιών 
της ΕΕ. Στις οµάδες ειδικών συµφερόντων και τους εκπροσώπους τους που έχουν 
καταχωρήσει ορισµένα στοιχεία τους, θα παρασχεθεί η δυνατότητα να επισηµάνουν τα 
επιµέρους ενδιαφέροντά τους και αντίστοιχα, θα ειδοποιηθούν για τις διαβουλεύσεις που 
οργανώνονται στους εν λόγω επιµέρους τοµείς. Συνεπώς, µόνο οι εκπρόσωποι οµάδων 
συµφερόντων που έχουν εγγραφεί θα ειδοποιούνται αυτόµατα από την Επιτροπή για τη 
διενέργεια της διαβούλευσης. Προκειµένου να εγγραφούν στο εν λόγω µητρώο, οι αιτούντες 
χρειάζεται να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά µε το ποιον εκπροσωπούν, ποια είναι η 
αποστολή τους και πως χρηµατοδοτούνται. Οι αιτούντες πρέπει επίσης να προσυπογράψουν 
κώδικα συµπεριφοράς (βλέπε τµήµα 3.2.), ο οποίος θα εφαρµοστεί µε αξιόπιστο και διαφανή 
τρόπο. Από τη σκοπιά του κοινού, το εν λόγω µητρώο θα αποτελεί µια γενική επισκόπηση 
των οµάδων που υπερασπίζονται συµφέροντα στην Επιτροπή, υποκείµενη σε δηµόσιο έλεγχο.  

3.2. Κανόνες όσον αφορά την ακεραιότητα: Κώδικες συµπεριφοράς για εκπροσώπους 
οµάδων συµφερόντων 

Παράλληλα µε τον εξωτερικό έλεγχο των επαφών µε τους εκπροσώπους των οµάδων 
συµφερόντων, οι κανόνες όσον αφορά την ακεραιότητα συνιστούν µια ακόµη σηµαντική 
συµβολή στη διαφάνεια στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των οµάδων συµφερόντων. 
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Τρέχουσα κατάσταση 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή αντίληψη που επικρατεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το βάρος της 
απόδειξης εστιάζεται στη δεοντολογική συµπεριφορά των εκπροσώπων των θεσµικών 
οργάνων αντί να προβλέπονται πρόσθετοι δεσµευτικοί κανόνες για τη συµπεριφορά των 
εκπροσώπων των οµάδων ειδικών συµφερόντων. Συνεπώς, τα µέλη της Επιτροπής και το 
προσωπικό των ευρωπαϊκών οργάνων δεσµεύονται από αυστηρούς κανόνες που 
διασφαλίζουν την αµεροληψία τους. Οι σχετικές διατάξεις περιλαµβάνονται στη συνθήκη 
περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης 
(βλέπε παράρτηµα). 

Η εφαρµογή των εν λόγω κανόνων διασφαλίζεται από ειδικούς µηχανισµούς ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων. 

Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι εκούσιοι κώδικες συµπεριφοράς για τους εκπροσώπους οµάδων 
συµφερόντων µπορούν να διαδραµατίσουν χρήσιµο επικουρικό ρόλο. Η Επιτροπή έχει µέχρι 
σήµερα επιλέξει να εφαρµόσει στον τοµέα αυτό µια πολιτική αυτορρύθµισης. Με την 
ανακοίνωση του 1992 για τις οµάδες συµφερόντων, οι εκπρόσωποι τους κλήθηκαν να 
υιοθετήσουν τους δικούς τους κανόνες συµπεριφοράς µε βάση τα ελάχιστα κριτήρια που 
προτείνονται από την Επιτροπή. Τα κύρια χαρακτηριστικά των εν λόγω κριτηρίων µπορούν 
να συνοψιστούν ως ακολούθως: 

• οι εκπρόσωποι των οµάδων συµφερόντων πρέπει να ενεργούν µε εντιµότητα και να 
δηλώνουν πάντα τα συµφέροντα που εκπροσωπούν. 

• ∆εν πρέπει να διαδίδουν παραπλανητικές πληροφορίες. 

• ∆εν πρέπει να προσφέρουν καµία µορφή κινήτρων προκειµένου να εξασφαλίσουν 
πληροφορίες ή να τύχουν προτιµησιακής µεταχείρισης. 

Λόγω του προωθούµενου από την Επιτροπή συστήµατος αυτορρύθµισης, διάφορες κεντρικές 
οργανώσεις ειδικών σε θέµατα ευρωπαϊκών δηµοσίων υποθέσεων (σύµβουλοι και εταιρείες 
συµβούλων) υιοθέτησαν εκούσιους κώδικες συµπεριφοράς. Οι κώδικες αυτοί βασίζονται στις 
ελάχιστες προδιαγραφές που προτάθηκαν από την Επιτροπή και παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
οµοιότητες ως προς το πνεύµα και το περιεχόµενό τους. Το 2005, οι εν λόγω οργανισµοί 
προσέθεσαν στους κώδικές τους µηχανισµούς για την επιβολή εσωτερικών κυρώσεων που 
κυµαίνονται από την επίπληξη έως την πρόσκαιρη ή επ’ αόριστον αποµάκρυνση. 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παράβασης στο πλαίσιο των εν λόγω 
εκούσιων κωδίκων συµπεριφοράς. Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο που πρέπει να τονιστεί είναι 
ότι µόνο οι σύµβουλοι δεσµεύονται να εφαρµόσουν τέτοιους κώδικες. Ούτε οι εκπρόσωποι 
οµάδων συµφερόντων που είναι µόνιµοι υπάλληλοι τέτοιων οµάδων ούτε άλλοι εκπρόσωποι 
οµάδων συµφερόντων που ασχολούνται περιστασιακά µε σχετικές δραστηριότητες (π.χ 
δικηγορικά γραφεία και οµάδες προβληµατισµού) υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής τέτοιων 
εκούσιων κωδίκων συµπεριφοράς. Λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό µέγεθος της κοινότητας 
των οµάδων συµφερόντων στις Βρυξέλλες, η εφαρµογή των εν λόγω εκούσιων κωδίκων έχει 
συνεπώς περιοριστεί. Επιπλέον, καθώς το τρέχον σύστηµα βασίζεται στην αυτοπειθαρχία, 
κρίνεται απαραίτητο να ενοποιηθούν οι υπάρχοντες κώδικες και να θεσπιστεί ένα κοινό 
σύστηµα εφαρµογής και επιβολής κυρώσεων που θα είναι αποδεκτό από όλους. Το σύστηµα 
αυτό θα µπορούσε να περιλαµβάνει ένα κοινό κώδικα συµπεριφοράς, που θα εφαρµόζεται σε 
όλους τους εκπροσώπους οµάδων συµφερόντων, θα ελέγχεται από ειδική κεντρική οργάνωση 
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και θα συνδυάζεται ενδεχοµένως µε σύστηµα εγγραφής που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή. 
Προτάθηκε επίσης για τα όργανα της ΕΕ να είναι έτοιµα να επιβάλουν επίσηµες κυρώσεις σε 
κάθε εκπρόσωπο οµάδων συµφερόντων που παραβαίνει τον κώδικα συµπεριφοράς. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει υποχρεωτικό κώδικα συµπεριφοράς10 για όλους όσοι 
ζητούν διαπίστευση (βλέπε ανωτέρω). Κάθε παράβαση δύναται να οδηγήσει στην αφαίρεση 
της διαπίστευσης, δηλαδή της δυνατότητας πρόσβασης των ίδιων των ατόµων στις 
εγκαταστάσεις τους ΕΚ. 

∆εν υπάρχουν επί του παρόντος υποχρεωτικοί κώδικες συµπεριφοράς στα κράτη µέλη της 
ΕΕ11. Ο Καναδάς φαίνεται να είναι η µόνη χώρα εκτός της ΕΕ που εφαρµόζει ένα τέτοιο 
σύστηµα. Επί της ουσίας, ο καναδικός κώδικας καλύπτει τους ίδιους τοµείς µε τα ελάχιστα 
κριτήρια του εκούσιου κώδικα που προτείνει η Επιτροπή. Η καναδική νοµοθεσία προβλέπει 
ότι όταν ο «γραµµατέας των εκπροσώπων των οµάδων συµφερόντων» έχει βάσιµες υπόνοιες 
για παράβαση του κώδικα συµπεριφοράς των εκπροσώπων των οµάδων συµφερόντων, 
οφείλει να ερευνήσει την παράβαση αυτή και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο. Τα 
αποτελέσµατα των εν λόγω ερευνών γίνονται γνωστά στο κοινό. (Κατά την περίοδο 2003-
2004 ερευνήθηκαν τέσσερις καταγγελίες αλλά όλες κρίθηκαν αβάσιµες). Η παράβαση του 
νόµου µπορεί να τιµωρηθεί µε φυλάκιση ή µε πρόστιµο έως 66 000 ευρώ. 

Προοπτικές 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, η Επιτροπή εκτιµά ότι είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί η διαφάνεια στις δραστηριότητες των οµάδων συµφερόντων. Κατά την άποψή της, 
ένα αξιόπιστο σύστηµα θα περιλάµβανε τα εξής: 

– Ένα εκούσιο σύστηµα εγγραφής στο µητρώο, διαχειριζόµενο από την Επιτροπή, που θα 
παρέχει σαφή κίνητρα στους εκπροσώπους των οµάδων συµφερόντων να εγγραφούν. 
Μεταξύ των κινήτρων θα περιλαµβάνεται η αυτόµατη ειδοποίηση για διαβουλεύσεις που 
οργανώνονται σε θέµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους εκπροσώπους. 

– Κοινό κώδικα συµπεριφοράς για όλους τους εκπροσώπους οµάδων συµφερόντων ή 
τουλάχιστον προσδιορισµό των ελάχιστων κοινών προδιαγραφών. Ο κώδικας θα 
µπορούσε να εκπονηθεί από τους επαγγελµατίες του εν λόγω τοµέα, ενδεχοµένως 
ενοποιώντας και βελτιώνοντας τους υπάρχοντες κώδικες. 

– Σύστηµα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων που θα εφαρµόζεται σε περίπτωση εσφαλµένης 
εγγραφής ή/και παράβασης του κώδικα συµπεριφοράς. 

Η Επιτροπή δεν θεωρεί το σύστηµα υποχρεωτικής εγγραφής ως κατάλληλη επιλογή. Ένα 
αυστηρότερο σύστηµα αυτορρύθµισης φαίνεται ως καταλληλότερη λύση. Ωστόσο, µετά από 
µια ορισµένη περίοδο, πρέπει να γίνει έλεγχος για να εξεταστεί εάν η αυτορρύθµιση έχει 
λειτουργήσει ικανοποιητικά. Εάν όχι, θα µπορούσε να εξεταστεί ένα σύστηµα υποχρεωτικών 
µέτρων (υποχρεωτικός κώδικας συµπεριφοράς) σε συνδυασµό µε υποχρεωτική εγγραφή. 

                                                 
10 Άρθρο 3 του παραρτήµατος IX των διαδικαστικών κανόνων του ΕΚ. 
11 Σε δύο από τα νέα κράτη µέλη εξετάζονται προσεγγίσεις που προβλέπουν υποχρεωτικό κώδικα. 
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Ερωτήσεις 

• Συµφωνείτε ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθεί η διαφάνεια στις 
δραστηριότητες των οµάδων συµφερόντων; 

• Συµφωνείτε ότι οι εκπρόσωποι των εν λόγω οµάδων που επιθυµούν να ειδοποιούνται 
αυτόµατα για διαβουλεύσεις από τα όργανα της ΕΕ πρέπει να εγγράφονται σε µητρώα και να 
παρέχουν πληροφορίες που αφορούν ειδικότερα τους στόχους τους, την οικονοµική τους 
κατάσταση και τα συµφέροντα που εκπροσωπούν; Συµφωνείτε ότι το κοινό πρέπει να έχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές; Ποιος κατά τη γνώµη σας πρέπει να χειρίζεται τον εν 
λόγω κατάλογο; 

• Συµφωνείτε να ενοποιηθούν οι υπάρχοντες κώδικες συµπεριφοράς σε µια σειρά κοινών 
ελάχιστων προδιαγραφών; Ποιος κατά τη γνώµη σας πρέπει να συντάξει τον κώδικα; 

• Συµφωνείτε ότι χρειάζεται ένας νέος, γενικός φορέας εξωτερικής εποπτείας για τον έλεγχο 
της συµµόρφωσης και ότι θα έπρεπε να επιβάλλονται ποινές για κάθε παράβαση του εν λόγω 
κώδικα; 

III. ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Η ευρεία διαβούλευση επιτρέπει τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής και συνιστά ουσιαστικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των 
νοµοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Οι ελάχιστες προδιαγραφές που έχει διατυπώσει η 
Επιτροπή αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της 
νοµοθεσίας, πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας 
της ΕΕ.  

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση 
τον ∆εκέµβριο 200212. Ο στόχος ήταν να δηµιουργηθεί ένα γενικό πλαίσιο για τη 
διαβούλευση που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και συνοχή και το οποίο θα είναι αρκετά 
ευέλικτο ώστε να επιτρέπει στις υπηρεσίες της Επιτροπής να προσαρµόζουν τις µεθόδους 
τους όσον αφορά τη διαβούλευση στους επιµέρους τοµείς πολιτικής. Ο γενικότερος στόχος 
ήταν να διασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη θα είναι σε θέση να διατυπώσουν ορθά τις 
απόψεις τους στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων της Επιτροπής. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές εφαρµόζονται στις διαβουλεύσεις για τις σηµαντικές στρατηγικές 
προτάσεις της Επιτροπής για τις οποίες απαιτείται µελέτη σκοπιµότητας οι προτάσεις αυτές 
περιλαµβάνονται στο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής13. Οι ελάχιστε 
προδιαγραφές εφαρµόζονται επίσης στις διαβουλεύσεις που οργανώνονται για τις Πράσινες 
Βίβλους14. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενθαρρύνονται να εφαρµόσουν τις εν λόγω 
προδιαγραφές και σε άλλες µορφές διαβούλευσης. Ωστόσο, ορισµένα εργαλεία διαβούλευσης 
απαλλάσσονται από την εφαρµογή των ελάχιστων προδιαγραφών. Αυτά είναι συγκεκριµένα 
οι αποφάσεις που λαµβάνονται µε διαδικασία που προβλέπει την επίσηµη διαβούλευση των 

                                                 
12 COM(2002) 704. 
13 «Πρόγραµµα Εργασίας» δικτυακός τόπος http://europa.eu.int/comm/atwork/programmes/index_en.htm; 

“Impact Assessment” website http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm. 
14 Πράσινες Βίβλοι δικτυακό τόπος: http://europa.eu.int/comm/off/green/index_en.htm. 
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κρατών µελών (βλ. επιτροπολογία), οι διαβουλεύσεις στα πλαίσια του «κοινωνικού 
διαλόγου» (άρθρο 137 έως 139 της συνθήκης ΕΚ) και οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται 
από διεθνείς συµφωνίες. Οι γενικές αρχές και οι ελάχιστες προδιαγραφές δεν είναι νοµικά 
δεσµευτικές. 

Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται ως «διαβουλεύσεις» οι 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. Ως «ενδιαφερόµενα µέρη» λογίζονται όλοι όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στις 
διαβουλεύσεις που διενεργεί η Επιτροπή, είτε είναι οργανώσεις είτε ιδιώτες. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές έχουν τεθεί σε εφαρµογή από τις αρχές του 2003. Μέχρι τα τέλη 
του 2005, η Επιτροπή είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία για περισσότερες από εκατό κύριες 
προτάσεις15 στις οποίες εφαρµόστηκαν οι ελάχιστες προδιαγραφές. Επιπλέον, η Επιτροπή 
εξέδωσε κατά τα τρία αυτά έτη 26 Πράσινες Βίβλους16 στις οποίες εφαρµόστηκαν επίσης οι 
εν λόγω προδιαγραφές. 

Κατά την περίοδο αυτή, η γενική εκτίµηση ήταν ότι η συµµόρφωση κυµάνθηκε γενικά σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Οι εκθέσεις για τη βελτίωση της νοµοθεσίας17 αναφέρουν ότι οι 
περισσότερες από τις ελάχιστες προδιαγραφές εφαρµόστηκαν ορθά από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. Ειδικότερα, το ενιαίο σηµείο πρόσβασης για τη διαβούλευση, η δικτυακή πύλη «η 
φωνή σας στην Ευρώπη»,18 χρησιµοποιείται ευρέως για τη γνωστοποίηση νέων 
διαβουλεύσεων στις οποίες µπορεί να συµµετάσχει ελεύθερα το κοινό. Φαίνεται ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις τηρήθηκαν οι προθεσµίες όσον αφορά τις απαντήσεις. Στις 
εκθέσεις για την αξιολόγηση των επιπτώσεων έγινε µε διαφανή τρόπο αναφορά στις 
διαδικασίες και στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης. Ωστόσο, οι συνεισφορές στις ανοικτές 
δηµόσιες διαβουλεύσεις δεν δηµοσιεύθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις στο ∆ιαδίκτυο. Σε 
ορισµένες εξάλλου περιπτώσεις δεν υπήρξε επαρκής ανάδραση σχετικά µε το εάν λήφθηκαν 
ή όχι υπόψη στην τελική πρόταση πολιτικής της Επιτροπής τα σχόλια που παραλήφθηκαν στο 
πλαίσιο των διαβουλεύσεων. 

Είναι σηµαντικό για την Επιτροπή να επιδιώκει την ανάδραση από τους συµµετέχοντες στη 
διαδικασία διαβούλευσης (τα ενδιαφερόµενα µέρη που διαθέτουν πρωτογενή εµπειρία 
διαβούλευσης και εφαρµογής των προδιαγραφών διαβούλευσης), έχοντας πάντα υπόψη ότι οι 
εν λόγω προδιαγραφές εφαρµόζονται µόνο σε (i) κύριες προτάσεις πολιτικής για τις οποίες 
είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των επιπτώσεων και (ii) στις Πράσινες Βίβλους. Η ανάδραση 
αυτή θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επισηµάνει ενδεχόµενες δυνατότητες βελτίωσης της 
εφαρµογής των εν λόγω προδιαγραφών και να εξετάσει πιθανά περαιτέρω βήµατα για την 
αυστηρότερη εφαρµογή τους. 

                                                 
15 Οι προτάσεις αυτές είναι καταχωρηµένες στο δικτυακό τόπο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων: 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/practice_en.htm.  
16 Οι Πράσινες Βίβλοι είναι καταχωρηµένες στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

http://europa.eu.int/comm/off/green/index_en.htm. 
17 Στις εκθέσεις για τη «Βελτίωση της νοµοθεσίας» γίνεται αναφορά στην εφαρµογή των ελάχιστων 

προδιαγραφών για τη διαβούλευση:  
έκθεση 2003 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2003/com2003_0770en01.pdf. 
έκθεση 2004 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0098en01.pdf. 
και παράρτηµα http://europa.eu.int/comm/civil_society/docs/SEC_2005_0364_1_EN.pdf. 

18 http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_en.htm. 
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Ερώτηση: 

Πιστεύετε ότι η Επιτροπή έχει εφαρµόσει ικανοποιητικά τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη διαβούλευση; Μπορείτε να απαντήσετε κάνοντας αναφορά στις επιµέρους 
προδιαγραφές (οι οποίες υπενθυµίζονται προς διευκόλυνσή σας στο παράρτηµα 2). 

Παρακαλείσθε να αιτιολογήστε την απάντησή σας και, όπου χρειάζεται, να αναφέρετε 
παραδείγµατα. 

IV. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη 
χρησιµοποίηση των χρηµάτων της ΕΕ, ιδίως εξηγώντας καλύτερα ποιο είναι το έργο της 
Ευρώπης και γιατί είναι σηµαντικό. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή του 
προϋπολογισµού της ΕΕ και είναι υπόλογη σχετικά στον ευρωπαίο φορολογούµενο. Θεωρεί 
λοιπόν ότι η παροχή πληροφοριών σχετικά µε το πως δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ είναι 
θέµα γενικού ενδιαφέροντος για τους πολίτες.  

Παρόλο που τα σύγχρονα εργαλεία µαζικής επικοινωνίας παρέχουν πρωτόγνωρες 
δυνατότητες για την πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση, η αίσθηση που έχουν 
δυστυχώς οι ευρωπαίοι πολίτες είναι ότι οι γνώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
σχετικά περιορισµένες. Ταυτόχρονα, έχουν όλο και µεγαλύτερες προσδοκίες για περισσότερη 
διαφάνεια στα δηµόσια θεσµικά όργανα. Όπως συµβαίνει όλο και περισσότερο σε άλλους 
τοµείς της ζωής, οι πολίτες αναµένουν να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις επιθυµητές 
πληροφορίες «µε υποβολή αίτησης» και µε τρόπο φιλικό για τον χρήστη. Η ΕΕ, ως κινητήρια 
δύναµη για τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισµό, επιθυµεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία των 
εξελίξεων αυτών. 

Η προετοιµασία πληροφοριών για τη γνωστοποίηση τους στο κοινό αντιµετωπίζεται συχνά 
ως ένα επιπλέον διοικητικό βάρος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για αναγκαία επένδυση 
ώστε να εξασφαλιστεί η υποστήριξη του κοινού. 

Η Επιτροπή παρέχει ήδη τις πληροφορίες αυτές για τις πολιτικές που χρηµατοδοτούνται από 
την ΕΕ τις οποίες διαχειρίζεται κεντρικά και άµεσα και έχει δεσµευτεί ότι αυτό θα γίνεται 
κατά τρόπο πιο φιλικό για το χρήστη. Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων του 
προϋπολογισµού της ΕΕ δεν δαπανάται κεντρικά και άµεσα από την Επιτροπή αλλά σε 
εταιρική σχέση µε τα κράτη µέλη («από κοινού διαχείριση»). Οι δαπάνες για την κοινή 
γεωργική πολιτική και την αλιεία, τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ταµείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες εκτελούνται στο πλαίσιο της εν λόγω από κοινού 
διαχείρισης. Συνολικά, οι πολιτικές αυτές των οποίων η διαχείριση γίνεται από κοινού µε τις 
αρχές των κρατών µελών, αντιπροσωπεύουν το 75,7% του προϋπολογισµού της ΕΕ, δηλαδή 
86,6 δισεκατ. ευρώ ετησίως. 

∆εν πρέπει να ξεχνούµε ότι η έννοια του όρου «δικαιούχος διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε 
τον τοµέα πολιτικής και µπορεί να αφορά από γεωργούς, αλιείς κ.λ.π. έως ΜΚΟ, 
οργανισµούς κατάρτισης ή εθνικά υπουργεία που κινούν τις διαδικασίες ή εφαρµόζουν 
ορισµένες ενέργειες. 

Η παροχή πληροφοριών για τους δικαιούχους των κοινοτικών κονδυλίων που δαπανώνται 
στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης µε τα κράτη µέλη υπάγεται στην αρµοδιότητα του 
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κάθε κράτους µέλους και η γνωστοποίηση στοιχείων για το θέµα αυτό επαφίεται στη 
διακριτική τους ευχέρεια. ∆ιαφέρει σηµαντικά ο βαθµός στον οποίο γνωστοποιούνται οι 
πληροφορίες στο κοινό. 

Ελλείψει συνολικής υποχρέωσης σε επίπεδο ΕΕ, είναι βέβαια δύσκολο να σχηµατιστεί 
πλήρης εικόνα για την ακριβή κατάσταση του κάθε προγράµµατος ή σχεδίου σε κάθε κράτος 
µέλος. Στην περίπτωση της κοινής γεωργικής πολιτικής, για παράδειγµα, επί του παρόντος 
παρέχονται πληροφορίες για τους δικαιούχους σε έντεκα κράτη µέλη (Βέλγιο, ∆ανία, 
Εσθονία, Γαλλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβενία, Σουηδία και 
ΗΒ)19, µε µεγάλες όµως διακυµάνσεις ως προς τις λεπτοµέρειες που κοινοποιούνται και τις 
διαδικασίες για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών (κυµαίνονται από την πλήρη και 
άµεση πρόσβαση έως τη µερική πρόσβαση µετά από σχετικό αίτηµα). Για τα διαρθρωτικά 
ταµεία, τα βασικά στοιχεία για τους δικαιούχους συλλέγονται από τα κράτη µέλη αλλά δεν 
καταχωρούνται κεντρικά ούτε διατίθενται στο κοινό. Πληροφορίες για τους δικαιούχους του 
Χρηµατοδοτικού Μέσου Προσανατολισµού της Αλιείας µπορούν να ληφθούν σε ορισµένα 
κράτη µέλη (π.χ. πληροφορίες µέσω του ∆ιαδικτύου στη ∆ανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, 
Ισπανία και Σουηδία). 

Οι πολίτες στρέφονται συχνά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πληροφορίες σχετικά µε τη 
χρησιµοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισµού της ΕΕ από τους δικαιούχους, όταν οι 
πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, γεγονός που τη θέτει 
σε δύσκολη θέση, δεδοµένου ότι είτε δεν διαθέτει τις πληροφορίες, είτε δεν έχει το δικαίωµα 
να τις κοινοποιήσει χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου κράτους 
µέλους. Βάσει του ισχύοντος νοµικού πλαισίου απαγορεύεται ρητά στην Επιτροπή να 
δηµοσιεύει πληροφορίες για τους δικαιούχους.  

Επιπλέον, η περιοριστική προσέγγιση που υιοθετούν ορισµένα κράτη µέλη όσον αφορά τη 
γνωστοποίηση στοιχείων βασίζεται συχνά στη νοµοθεσία ή σε πρακτικές του κράτους για την 
προστασία των δεδοµένων οι οποίες διαφέρουν από τη µια χώρα στην άλλη πέραν των 
ελάχιστων προδιαγραφών που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ20 ενώ συχνά προσδιορίζονται από 
διαφορετικές εθνικές παραδόσεις και πολιτιστικές θεωρήσεις και ευαισθησίες. 

Συνεπώς, κάθε γενική υποχρέωση που επιβάλλεται στα κράτη µέλη θα έπρεπε να βασίζεται 
σε ένα νέο νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άµεσα εφαρµοστέο σε όλα τα κράτη 
µέλη, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται µια ενιαία προσέγγιση έναντι όλων των δικαιούχων 
κονδυλίων της ΕΕ. 

                                                 
19 Βλέπε για παράδειγµα τις διαθέσιµες πληροφορίες στη διεύθυνση: 

http://www.farmsubsidy.org/60.html. 
20 Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (Επίσηµη Εφηµερίδα L 281, 23.11.1995, 
σ. 31). 
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Ερωτήσεις: 

– Είναι κατά την άποψή σας επιθυµητή η θέσπιση, σε κοινοτικό επίπεδο, της υποχρέωσης των 
κρατών µελών να παρέχουν πληροφορίες για τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ που 
αποτελούν το αντικείµενο από κοινού διαχείρισης;  

– Εάν ναι, ποιες πληροφορίες θα έπρεπε να απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο; Ποια θα ήταν τα 
καλύτερα µέσα για τη γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών (βαθµός των απαιτούµενων 
πληροφοριών, καλυπτόµενη περίοδος και προτιµώµενο µέσο); 
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Παράρτηµα 1 

Ακεραιότητα: η συνθήκη ΕΚ και οι κανονισµοί υπηρεσιακής κατάστασης 

Άρθρο 213 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ 

«Τα µέλη της Επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό 
συµφέρον της Κοινότητας. 

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καµία 
κυβέρνηση ή άλλο οργανισµό. Απέχουν από κάθε πράξη ασυµβίβαστη προς το χαρακτήρα των 
καθηκόντων τους. […] 

Τα µέλη της Επιτροπής δεν δύνανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ασκούν οποιαδήποτε 
άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη. Αναλαµβάνουν επισήµως την 
υποχρέωση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να τηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους και µετά τη λήξη αυτής τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεως τους, και ιδίως τα 
καθήκοντα εντιµότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, µετά τη λήξη της θητείας 
τους, ορισµένων θέσεων ή ορισµένων πλεονεκτηµάτων.» 

Κανονισµοί υπηρεσιακής κατάστασης 

Άρθρο 11: «Ο υπάλληλος οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του και να ρυθµίζει τη συµπεριφορά 
του λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη του τα συµφέροντα των Κοινοτήτων, χωρίς να ζητεί ή να 
δέχεται οδηγίες από […] οργάνωση ή πρόσωπο ξένο προς το όργανο στο οποίο ανήκει. Εκτελεί 
τις εργασίες που του ανατίθενται κατά τρόπο αντικειµενικό και αµερόληπτο […].” 

Άρθρο 16: «Ο υπάλληλος έχει την υποχρέωση, µετά τη λήξη των καθηκόντων του, να σεβαστεί 
την υποχρέωση εντιµότητας και διακριτικότητας, όσον αφορά την αποδοχή ορισµένων θέσεων 
ή ορισµένων πλεονεκτηµάτων. 

Ο υπάλληλος ο οποίος προτίθεται να ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα αµειβόµενη ή µη, 
εντός των δύο ετών που έπονται της λήξεως των καθηκόντων του, οφείλει να το δηλώσει στο 
όργανό του. Εάν η δραστηριότητα αυτή συνδέεται µε την πραγµατοποιηθείσα από τον 
ενδιαφερόµενο εργασία κατά τα τρία τελευταία έτη της υπηρεσίας του, και αν ενδέχεται να είναι 
ασυµβίβαστη µε τα νόµιµα συµφέροντα του οργάνου, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή 
δύναται […]είτε να απαγορεύσει στον υπάλληλο την αύξηση της δραστηριότητας αυτής είτε να 
την εγκρίνει υπό τους όρους που η ίδια κρίνει ενδεδειγµένους» 
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Παράρτηµα 2 

Αναλυτική παρουσίαση των γενικών αρχών και των ελάχιστων προδιαγραφών21 

Οι γενικές αρχές για τη διαβούλευση είναι η συµµετοχή, η διαφάνεια, η λογοδότηση, η 
αποτελεσµατικότητα και η συνοχή. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η 
διενέργεια από την Επιτροπή ευρέων διαβουλεύσεων και ότι αυτές οι διαδικασίες 
διαβούλευσης είναι διαφανείς, αποτελεσµατικές και έχουν συνοχή. 

Οι πέντε ελάχιστες προδιαγραφές εστιάζονται σε διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας 
διαβούλευσης: 

A. Σαφής προσδιορισµός του περιεχοµένου της διαδικασίας διαβούλευσης 

«Κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα πρέπει να είναι σαφής και περιεκτική 
και να περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που διευκολύνουν τις απαντήσεις.» 

B. Οµάδες στόχοι για τη διαβούλευση 

«Όταν η Επιτροπή ορίζει την (τις) οµάδα (-ες) στόχο (-ους) σε µια διαδικασία διαβούλευσης 
πρέπει να φροντίζει ώστε τα ενδιαφερόµενα µέρη να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις 
απόψεις τους.» 

Γ. ∆ηµοσιότητα 

«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 ανοικτές δηµόσιες 
διαβουλεύσεις πρέπει να φιλοξενούνται πάντα στο ∆ιαδίκτυο και να προαναγγέλλονται στο 
«ενιαίο σηµείο πρόσβασης»22. 

∆. Προθεσµίες για τη συµµετοχή 

«Η Επιτροπή θα πρέπει πάντα να προβλέπει επαρκή χρόνο για το χρονικό προγραµµατισµό 
και την παραλαβή των απαντήσεων στις προσκλήσεις καθώς και των γραπτών συνεισφορών. 
Η Επιτροπή πρέπει να φροντίζει ώστε να παρέχεται προθεσµία τουλάχιστον οκτώ εβδοµάδων 
για την παραλαβή των απαντήσεων στις γραπτές δηµόσιες διαβουλεύσεις ενώ να δίδεται 
προειδοποίηση είκοσι εργάσιµων ηµερών για τις συνεδριάσεις.» 

                                                 
21 Για το πλήρες περιεχόµενο των αρχών και των προδιαγραφών, βλέπε COM(2002) 704, Κεφάλαιο V. 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/consultation/index_en.htm. 
22 Η δικτυακή πύλη «Η φωνή σας στην Ευρώπη»  

(http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_en.htm) θεσπίστηκε στη συνέχεια ως ενιαίο σηµείο 
πρόσβασης της Επιτροπής για τις διαβουλεύσεις. Αποτελείται από δύο µέρη: στην αρχική της σελίδα οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τις διαβουλεύσεις που διενεργούν. Οι 
περισσότερες διαβουλεύσεις ανακοινώνονται µόνο στις σελίδες για τις δραστηριότητες του κάθε τοµέα 
πολιτικής που διαχειρίζονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες της Επιτροπής, ενώ συνδέονται επίσης µε το 
ενιαίο σηµείο πρόσβασης. 
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E. Βεβαίωση παραλαβής και ανάδραση 

«Θα πρέπει να παρέχεται βεβαίωση για την παραλαβή των συνεισφορών. Τα αποτελέσµατα 
της ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης πρέπει να παρουσιάζονται σε ιστοσελίδες που 
συνδέονται µε το ενιαίο σηµείο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο […]. Οι συνεισφορές στο πλαίσιο 
διαβουλεύσεων µε το 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 
την παροχή επαρκούς ανάδρασης προς τα µέρη που έχουν απαντήσει και προς το ευρύ 
κοινό»23. 

                                                 
23 Η ανάδραση πρέπει να παρέχεται µε επεξηγηµατικά µνηµόνια που συνοδεύουν τις νοµοθετικές 

προτάσεις της Επιτροπής, µε τις ανακοινώσεις που εκδίδονται µετά από τη διαδικασία διαβούλευσης 
και µε τις εκθέσεις για την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Τα έγγραφα αυτά για την περίοδο 2003-2005, 
µπορείτε να τα συµβουλευθείτε στο δικτυακό τόπο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων:  
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/practice_en.htm. 


