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Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση   

 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018: ατζέντα για μια πιο 

ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ευρώπη  

 

Στις θεωρήσεις για τη δημοκρατική διακυβέρνηση τίθεται συχνά το 

αλληλένδετο ζήτημα της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αποδοτικότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι η ίδια ένα πολιτικό σύστημα καθεαυτό με τις 

δικές του ιδιαιτερότητες σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων κατά τη 

λήψη αποφάσεων, την αντιπροσώπευση και τη διασφάλιση της 

νομιμοποίησης.  

 Από πολλές πλευρές, σημειώνεται ομολογουμένως μία κακόπιστη έως 

υπερβολική κριτική. Για παράδειγμα, εσφαλμένα καταλογίζεται στην ΕΕ ότι 

επιχειρεί να υπερκεράσει, αν όχι να καταργήσει, τα εθνικά κράτη και να 

εξουδετερώσει την ιστορικότητα και την ιδιαιτερότητα των λαών. Επίσης 

εσφαλμένα συγκρίνεται η ΕΕ με ένα οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα, δηλαδή 

με τα στοιχεία της συγκροτημένης κοινωνίας, της ιθαγένειας, της κοινής 

ταυτότητας, της κλασικής σχέσης εκτελεστικής εξουσίας και 

αντιπροσωπευόμενου λαού.  

Τις τελευταίες δεκαετίες η δημόσια συζήτηση για την αξιολόγηση της 

δημοκρατικής λειτουργίας της ΕΕ ως ενός πολιτικού συστήματος έχουν 

εμπλουτίσει τις γνώσεις μας σχετικά με τις αδυναμίες για την αντιμετώπιση 

των οποίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικά θεσμικά και πολιτικά 

βήματα. Το παράδειγμα του ετήσιου προγράμματος εργασιών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας προσφέρει τη δυνατότητα να αναδείξουμε τις 

https://jmcegovernance.wordpress.com/


 

2 
 

JMCE GOV / JCME focus 9 2017 

ιδιαιτερότητες του πολιτικού συστήματος της ΕΕ και των τρόπων με τους 

οποίους αυτό ανταποκρίνεται στις επιταγές της λογοδοσίας και της 

αποδοτικότητας.  

 

Οι δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker  
για ένα «Νέο Ξεκίνημα για την Ευρώπη» (δημοσιοποιήθηκαν το 2014) 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-
guidelines-speech_el.pdf 

  
1. Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις  
2 Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά 
3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον 
αφορά την κλιματική αλλαγή  
4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική 
βάση  
5. Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση  
6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ 7. 
Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη  
8. Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης  

9. Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας  
10. Ένωση δημοκρατικής αλλαγής  

 

Οι δέκα προτεραιότητες τις οποίες παρουσίασε ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Juncker (2014) 

αποτελούν τους άξονες για την ανάπτυξη των επιμέρους πολιτικών και 

νομοθετικών πρωτοβουλιών. Γίνεται σε ετήσια βάση επικαιροποίηση της 

προόδου εφαρμογής και προσδιορίζονται οι ενέργειες ενίσχυσης, διόρθωσης 

ή ακόμη και παύσης των πρωτοβουλιών. Με τον τρόπο αυτό, υπηρετείται η 

διαφάνεια σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους των πολιτικών της ΕΕ, 

αλλά καθίσταται δυνατή η επίβλεψη της παραγωγής συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για τη διασφάλιση της 

νομιμοποίησης του έργου της Επιτροπής στις στέρεες βάσεις της δημοσιότητας 

σε μεσο-πρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και της δημόσιας αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων σε τακτική βάση. 

 Ακόμη, το ίδιο το Πρόγραμμα Εργασίας ανταποκρίνεται στις επιταγές 

της ανοικτής διαβούλευσης και της συμμετοχικότητας. Κάθε χρόνο, τον 

Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφωνεί ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης. Η 

ενέργεια αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του διαλόγου με το Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της 

Επιτροπής για τον επόμενο χρόνο. Ακόμη, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
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των Περιφερειών. Οι γενικοί στόχοι και προτεραιότητες για το νέο έτος 

αντανακλούν τη συμφωνία μεταξύ των προέδρων της Επιτροπής, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.    

Το Πρόγραμμα Εργασίας αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη: την πολιτική 

ανακοίνωση και τα πέντε παραρτήματα τα οποία αντιστοιχούν στα εξής:    

• το παράρτημα Ι περιλαμβάνει τις βασικές πρωτοβουλίες που θα 

παρουσιαστούν το επόμενο έτος, οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριμένες 

δράσεις για την υλοποίηση των δέκα πολιτικών προτεραιοτήτων της 

Επιτροπής Juncker, καθώς και σε δράσεις και πρωτοβουλίες με πιο 

μακροπρόθεσμη προοπτική, καθώς η νέα Ένωση των 27 διαμορφώνει 

το δικό της μέλλον με ορίζοντα το 2025 και μετά· 

• το παράρτημα ΙΙ περιέχει άλλες βασικές πρωτοβουλίες REFIT, στο 

πλαίσιο των οποίων θα επανεξετάσουμε την ισχύουσα νομοθεσία το 

επόμενο έτος· 

• το παράρτημα IΙΙ παραθέτει τους εκκρεμείς νομοθετικούς φακέλους 

προτεραιότητας, για τους οποίους επιθυμούμε να αναλάβουν δράση το 

ταχύτερο δυνατό οι συννομοθέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πολίτες· 

• το παράρτημα IV περιλαμβάνει κατάλογο των εκκρεμών προτάσεων 

που πρόκειται να αποσυρθούν· 

• το παράρτημα V περιλαμβάνει κατάλογο των υφιστάμενων 

νομοθετικών πράξεων τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να 

καταργήσει. 

 

Τι είναι το Regulatory Fitness and Performance (REFIT); 

• πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη βελτίωση της 
καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου. 

• θέτει στόχο να διατηρείται η ενωσιακή νομοθεσία απλή και 
αποτελεσματική, να εξαλείφονται οι περιττές επιβαρύνσεις και να 
αναπροσαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι φιλόδοξοι στόχοι των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ.   

• συγκροτείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία παρέχει 
συμβουλές για το πώς μπορεί η νομοθεσία της ΕΕ να καταστεί 
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη μέσω της μείωσης του κόστους 
και του διοικητικού φόρτου, χωρίς να υπονομεύονται οι στόχοι της 
εκάστοτε πολιτικής.  

• έχουν ήδη εκδοθεί 58 γνωμοδοτήσεις σε ευρύ φάσμα τομέων του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα χημικά προϊόντα, οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων, 
η κοινή γεωργική πολιτική, η πολιτική συνοχής και ο φόρος 
προστιθέμενης αξίας. 
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Συνοψίζοντας, το Πρόγραμμα Εργασίας σαφώς υπηρετεί τους σκοπούς 

της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Προσδίδει δημοσιότητα στο έργο 

της Επιτροπής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και επιτρέπει την ανοικτή 

διαβούλευση για τον προσδιορισμό των επιμέρους προτεραιοτήτων. 

Διευκολύνει την αξιολόγηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, άρα 

αποτελεί και ένα μέτρο αξιολόγησης του έργου ενός μη-αιρετού θεσμού με 

ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Περιλαμβάνει καινοτόμα εργαλεία πολιτικής για 

την επίβλεψη της νομοθετικής διαδικασίας, την επίσπευση των εκκρεμοτήτων 

ή ακόμη και την παύση κάποιων πρωτοβουλιών.  

Για τους λόγους αυτούς, αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό βήμα για την 

αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος. Εξακολουθεί, βεβαίως, η 

ανάγκη για ανάληψη και άλλων πρωτοβουλιών, όπως αυτές οι οποίες έχουν 

τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της 

Ευρώπης την οποία έχει εγκαινιάσει η Επιτροπή.  

Νέες πρωτοβουλίες στο Πρόγραμμα Εργασίας 2018 
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Εκκρεμείς Πρωτοβουλίες στο Πρόγραμμα Εργασίας 2018 

 
  

 


