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− έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισµού του,
− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού και τη γνωµοδότηση της
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α4-0009/99),
1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής µε την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε το
Κοινοβούλιο·
2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύµφωνα µε το άρθρο 189 A,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·
3. καλεί το Συµβούλιο να συµπεριλάβει, στην κοινή θέση που θα καθορίσει σύµφωνα µε το άρθρο 189 Β,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·
4. υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο κάθε τροποποίηση που προτίθεται
να επιφέρει στην πρότασή της όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο·
5.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα γνώµη στο Συµβούλιο και την Επιτροπή.

5. Ευρωπαϊκή τυποποίηση
A4-0501/98
Ψήφισµα επί της εκθέσεως της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε
θέµα «Αποτελεσµατικότητα και Εγκυρότητα στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση στο πλαίσιο της Νέας
Προσέγγισης» (COM(98)0291 − C4-0442/98)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής (COM(98)0291 − C4-0442/98),
− έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Μαιου 1985 σχετικά µε τη νέα προσέγγιση στον
τοµέα της τεχνολογικής εναρµόνισης και τυποποίησης (1),
− έχοντας υπόψη τη Συµφωνία της Βιέννης του Ιουνίου 1991 σχετικά µε την τεχνική συνεργασία µεταξύ
ISO (∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης) και CEN (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης) και τη
Συµφωνία της ∆ρέσδης του Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ανταλλαγή τεχνικών δεδοµένων µεταξύ
CENELEC και CEI,
− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών της 25ης Νοεµβρίου 1997 σχετικά
µε τον συντονισµό των δραστηριοτήτων υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και του τοµέα
χειροτεχνίας (COM(97)0610 − C4-0019/98) και το ψήφισµά του της 5ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε
την παραπάνω έκθεση (2),
− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά µε την ευρεία χρήση της τυποποίησης στην κοινοτική πολιτική (COM(95)0412) καθώς και το
σχετικό ψήφισµά του της 19ης Σεπτεµβρίου 1996 (3),
− έχοντας υπόψη την ακρόαση που διεξήχθη στην Επιτροπή Οικονοµικής, Νοµισµατικής και Βιοµηχανικής Πολιτικής στις 10 Ιουνίου 1996 µε εκπροσώπους του CEN, ETSI, AFNOR, TUTB και ANEC
καθώς και µε δύο επιχειρηµατίες,
− παραπέµποντας στην έκθεση της Επιτροπής Οικονοµικής, Νοµισµατικής και Βιοµηχανικής Πολιτικής
(A4-0501/98),
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση συµβάλλει αναµφισβήτητα στην άρση των
κωλυµάτων στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών και κατά συνέπεια στην
ολοκλήρωση της Ευρώπης χωρίς εσωτερικά σύνορα,
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση αποτελεί µέσο τεχνικού
συντονισµού, ο ορισµός διαφόρων χαρακτηριστικών ενός προτύπου µπορεί να επηρεασθεί από άλλους
και όχι µόνο από «αµιγώς» τεχνικούς παράγοντες,
(1)
(2)
(3)

ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σελ. 1.
Μέρος ΙΙ, σηµείο 10 των ΣΠ της ηµεροµηνίας αυτής.
ΕΕ C 320 της 28.10.1996, σελ. 208.

28.5.1999

28.5.1999

EL
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Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 83/189/ΕΟΚ από την 1η Ιανουαρίου 1985 προλαµβάνει σε σηµαντικό
βαθµό τη δηµιουργία νέων εµπορικών κωλυµάτων και έχει προωθήσει τη συνεργασία µεταξύ των
εθνικών οργανισµών τυποποίησης,
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια αποτελεσµατική ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι αποφασιστικής σηµασίας
για τις ανταγωνιστικές δυνατότητες της βιοµηχανίας η οποία επιδιώκει να διαθέτει όσο το δυνατόν
ταχύτερα ένα σύστηµα κανόνων το οποίο να είναι προσαρµοσµένο στο επίπεδο των τεχνικών γνώσεων,
Ε. λαµβάνοντας υπόψη αφενός µεν ότι το καίριο σηµείο των δραστηριοτήτων τυποποίησης έχει
µετακινηθεί από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι αφετέρου δεν µπορεί να υποτιµηθεί η
σηµασία των διεθνών κανόνων εφόσον ήδη περισσότερο από το ένα τρίτο των κανόνων του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τυποποίησης (LEN) είναι ταυτόσηµοι µε τους διεθνούς κανόνες και µάλιστα
κατά 95 % µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC),
ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγµή κατά µέσον όρο το ένα τέταρτο όλων των κανόνων βρίσκεται
στο στάδιο της νέας προσέγγισης και ότι το ποσοστό αυτό κατά τα προσεχή έτη θα αυξηθεί ακόµα
περαιτέρω,
Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η «πρώτη» γενεά εναρµονισµένων προτύπων πρόκειται συντόµως να
αναθεωρηθεί και να προσαρµοσθεί στην τεχνολογική πρόοδο και ότι γι’ αυτό το σκοπό θα απαιτηθεί
χρηµατοοικονοµική βοήθεια ούτως ώστε να εξασφαλισθεί αυτός ο εκσυγχρονισµός,
Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσµατικότητα και η εγκυρότητα της διαδικασίας τυποποίησης δεν
αποτελεί µόνο την ευθύνη των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης αλλά και των εθνικών αρχών,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών οργανισµών τυποποίησης και ότι, κατά συνέπεια, είναι το
αποτέλεσµα των κοινών τους προσπαθειών,
Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας τυποποίησης εφόσον ο «χρόνος» είναι ένας µόνο παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ενώ ο άλλος
παράγοντας είναι η «ποιότητα», υπό την έννοια ότι πρέπει να συνεκτιµώνται δεόντως τα συµφέροντα
όλων των «συντελεστών της οικονοµίας», αλλά και του εν γένει κοινού,
Ι.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία τυποποίησης βασίζεται µεταξύ άλλων στην ανεξαρτησία των
ευρωπαϊκών και των εθνικών οργανισµών τυποποίησης και, κατά συνέπεια, στο πλαίσιο εκτέλεσης της
αποστολής τους,

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πράγµατι η διαδικασία τυποποίησης πρέπει να εξισορροπεί µεταξύ
εγκυρότητας και αποτελεσµατικότητας χωρίς όµως να µπορεί να παραµερισθεί και το ζήτηµα του
αγοραστικού αποτελέσµατος της τυποποίησης,
ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η τυποποίηση µπορεί να αποτελέσει εύστοχο, γενικά αποδεκτό και εύκολα
εφαρµόσιµο συµπλήρωµα της νοµοθεσίας και σε µερικές περιπτώσεις, όταν είναι διαθέσιµο ένα
κατάλληλο νοµικό πλαίσιο, εναλλακτική λύση για δεσµευτικές ρυθµίσεις,
1. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής στην οποία διατυπώνονται συγκεκριµένες προτάσεις προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και εγκυρότητα της διαδικασίας τυποποίησης και ελπίζει ότι αυτή
θα αποτελέσει την αφετηρία για µια περαιτέρω εξέλιξη·
2. ταυτίζεται πλήρως µε τη φιλοσοφία της «νέας προσέγγισης» η οποία εδράζεται στην συµµετοχή όλων
των ενδιαφεροµένων κύκλων και στην συναίνεση µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, στοχεύει, ειδικότερα,
στην κατάργηση των µη δασµολογικών φραγµών στο εµπόριο, είναι εκούσια, προσανατολισµένη στην
αγορά, και δυναµικού χαρακτήρα, και η οποία θα καταστήσει δυνατή µια ελαστική µορφή νοµοθεσίας που
θα µπορεί να προσαρµοσθεί ταχέως στην τεχνολογική πρόοδο·
3. επισηµαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι περισσότεροι πόροι θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των ΜΜΕ,
των οργανώσεων καταναλωτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο
ΕΕ, ούτως ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν µε ικανοποιητικό τρόπο στη διαδικασία
τυποποίησης·
4. διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι τα εκούσια πρότυπα έχουν αποδείξει την χρησιµότητά τους µεταξύ
άλλων στους τοµείς εκείνους οι οποίοι κάνουν χρήση προχωρηµένων τεχνολογιών και σε ορισµένες
περιπτώσεις αντικαθιστούν τις δεσµευτικές κανονιστικές ρυθµίσεις·
5. καλεί την Επιτροπή όπως εκπονήσει εντός δύο ετών Πράσινη Βίβλο η οποία θα περιλαµβάνει
αναλύσεις κόστους-ωφελειών και αξιολογήσεις του ευρωπαϊκού τοµέα τυποποίησης καθώς και όπως
υποστηρίξει τόσο την εφαρµογή του, όσο και τις δοκιµές επιδόσεων και την εφαρµογή ενός υποδείγµατος
αρίστης πρακτικής της διαδικασίας τυποποίησης στην Ευρώπη έναντι άλλων περιφερειακών οικονοµιών·
6. καλεί περισσότερο συγκεκριµένα την Επιτροπή να προβεί στην ανάθεση µελέτης σχετικά µε τον
αντίκτυπο των εργασιών τυποποίησης στον οικονοµικό τοµέα για την εν λόγω Πράσινη Βίβλο·
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7. συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι πρόοδοι του τοµέα τυποποίησης πρέπει να
παρακολουθούνται στον αποκαλούµενο «πίνακα βαθµολόγησης» της εσωτερικής αγοράς·
8. ορίζει ότι η συνεργασία µεταξύ των τριών οργανισµών ευρωπαϊκής τυποποίησης -CEN, CENELEC
και ETSI- βαδίζει οµαλώς και συνεπώς δεν αντιλαµβάνεται γιατί αυτή τη στιγµή µια συνένωση των τριών
οργανισµών τυποποίησης θα µπορούσε να καταστήσει αποτελεσµατικότερη τη διαδικασία τυποποίησης
εφόσον κάθε οργανισµός έχει δηµιουργήσει την δική του εµπειρία, δεν πρόκειται να προκύψει καµία σαφής
υπεραξία έναντι του κόστους και των προσπαθειών προσαρµογής και ούτε ασκείται καµία σχετική πίεση
από κανένα από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης·
9. εκφράζεται κατά της χρησιµοποίησης επισήµων ψηφοφοριών σε ένα πρώιµο στάδιο της εργασίας
τυποποίησης µε στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας εφόσον η ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίησης
εδράζεται σε αµοιβαία συµφωνία γεγονός το οποίο µε τη σειρά του διασφαλίζει τη συµµετοχή, το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη όλων των µερών·
10. για το λόγο αυτό πιστεύει ότι όχι µόνο πρέπει να επιζητηθεί η ισορροπία µεταξύ εγκυρότητας και
αποτελεσµατικότητας αλλά και µεταξύ αποτελεσµατικότητας και αγοραστικού αποτελέσµατος της εργασίας
τυποποίησης καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης
να µελετήσουν το εν λόγω θέµα περαιτέρω·
11.
φρονεί, ωστόσο, ότι οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης πρέπει να κρίνουν ποια µέτρα
επιβάλλονται προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και, µε στόχο την αξιοπιστία, να τηρούνται τα
χρονοδιαγράµµατα· τονίζει ότι κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών τυποποίησης τα ευρωπαϊκά
ινστιτούτα προτύπων υπέχουν πλήρη ευθύνη έναντι των συµφερόντων που εκπροσωπούν·
12. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο τον οποίο µπορεί να διαδραµατίσουν οι ∆ηµοσίως ∆ιαθέσιµες
Προδιαγραφές ως έναυσµα στη διαδικασία τυποποίησης και χαιρετίζει το έργο που έχει έως τώρα
επιτελεσθεί σχετικά µε τους τύπους διαδικασίας που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ∆ηµοσίως ∆ιαθεσίµων
Προδιαγραφών σε πλαίσιο διαφάνειας· συνιστά περαιτέρω στους πολυάριθµους δηµιουργούς των
δηµοσίων διαθεσίµων προδιαγραφών να αξιοποιήσουν τις προσφερόµενες πλατφόρµες αυτών, αλλά
επισηµαίνει ότι δηµιουργούν έναν αριθµό πρακτικών προβληµάτων τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν
προτού τους αναγνωριστεί ανώτερο καθεστώς στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης·
13. ορίζει ότι σε ορισµένους τοµείς, π.χ. στον τοµέα οικοδοµών, η αµοιβαία αναγνώριση των εθνικών
διαδικασιών για το τεκµήριο συµµόρφωσης προς τα πρότυπα παραµένει νεκρό γράµµα και ότι για το λόγο
αυτό οι κατασκευαστές οικοδοµικών υλικών είναι πρακτικά αδύνατο να προβαίνουν σε εξαγωγές προς όλα
τα κράτη µέλη·
14.
φρονεί π.χ. ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιβλέπει λεπτοµερώς το βαθµό µε τον οποίο οι
εθνικές αρχές αναγνωρίζουν µεταξύ τους τις τεχνικές εγκρίσεις ή τα τεκµήρια συµµόρφωσης προς τα
πρότυπα και κατά συνέπεια πρέπει να παρουσιάζει προτάσεις οι οποίες να καθιστούν αυστηρότερες τις
διαδικασίες που αφορούν περιπτώσεις παράβασης της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης·
15. χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, σύµφωνα µε τη σύσταση της οµάδας
SLIM (Απλούστερη Νοµοθεσία για την Εσωτερική Αγορά) τροποποίησε την οδηγία για τα δοµικά υλικά
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε κατασκευαστές, ακόµα και όταν ελλείπουν οι εναρµονισµένες
τεχνικές εξειδικεύσεις, να ζητούν ένα ειδικό σήµα ΕΕ για να µπορούν να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους
καλύπτουν τις σηµαντικότερες απαιτήσεις της οδηγίας·
16.
αποφαίνεται υπέρ ενός διαβαθµισµένου συστήµατος ευρωπαϊκών συµβόλων οµοιοµορφίας το
οποίο, παράλληλα µε το σύµβολο «CE», προβλέπει επίσης εθελούσια ιδιωτικά ή, βάσει του νόµου, σύµβολα
οµοιοµορφίας, τα οποία παρέχονται από ανεξάρτητους φορείς στο πλαίσιο δειγµατοληπτικών ερευνών
και, εν συνεχεία, παρακολούθησης της παραγωγής, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες της
αγοράς για µια αξιόπιστη σήµανση των προϊόντων·
17. καλεί τους εθνικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης να ζητήσουν τη γνώµη
όλων των σχετικών ενδιαφεροµένων µερών − όπως εργαζοµένους, εργοδότες, καταναλωτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις − και να δηµοσιεύσουν περίληψη των απόψεων των εν λόγω ενδιαφεροµένων µερών
πιστεύοντας ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στον τοµέα αυτό. Για το λόγο αυτό
υποστηρίζει τη διάσκεψη µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη την οποία έχει συγκαλέσει η Επιτροπή για το
Μάρτιο του 1999·
18. χαιρετίζει τις υφιστάµενες συµφωνίες µε τις ANEC (καταναλωτές) και µε τις TUTB (συνδικαλιστικές οργανώσεις) καθώς και τη νέα συµφωνία του 1995 το οποίο αποβλέπει στη βελτίωση της πολιτικής
για την ευαισθητοποίηση και για το λόγο αυτό κάνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Τυποποίησης για τη
Χειροτεχνία και τις ΜΜΕ (NORMAPME)· πιστεύει όµως ότι και τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης και
τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο και στην
διαδικασία συνειδητοποίησης·
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19. είναι εν τοιαύτη περιπτώσει πεπεισµένο ότι η συνειδητοποίηση και η συνεργασία των ΜΜΕ στην
διαδικασία τυποποίησης είναι κρίσιµης σηµασίας και ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να
εµπλακούν οπωσδήποτε σε εθνικό επίπεδο εφόσον πολλοί επιχειρηµατίες θα καταβάλλουν κάποιο κόστος
προκειµένου να εφαρµόσουν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία βάσει της νέας προσέγγισης·
20.
υποστηρίζει την Επιτροπή στην έκκλησή της προς τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης
όπως διαθέσουν στο .ντερνετ προς ενηµέρωση τις εκθέσεις προόδου σχετικά µε επί µέρους τοµείς της νέας
προσέγγισης και όπως προβλέψουν τη διασύνδεση των πληροφοριών σχετικά µε τις οδηγίες, τις εντολές,
τους καταλόγους αναφορών των ευρωπαϊκών προτύπων που δηµοσιεύονται για τις κατευθυντήριες
γραµµές της νέας προσέγγισης, τους καταλόγους των κοινοποιηµένων φορέων και τη συναφή ενηµέρωση σε
εθνικό επίπεδο·
21. συµφωνεί µε την γνώµη της Επιτροπής ότι οι οργανισµοί τυποποίησης των κρατών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης πρέπει να εµπλακούν περισσότερο στις εργασίες των ευρωπαϊκών οργανισµών
τυποποίησης και ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη στις χώρες αυτές πρέπει να µπορούν να υπολογίζουν σε
ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
22. αποδίδει, επιπλέον, µεγάλη σηµασία στην ενηµέρωση άλλων χωρών, και ειδικότερα εκείνων των
χωρών που έχουν συνάψει συµφωνίες ελευθέρου εµπορίου µε την Κοινότητα, και στις οποίες υπάρχει
ανάγκη ενηµέρωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή τυποποίηση και τα θέµατα που συνδέονται µε αυτή·
23. τάσσεται υπέρ της µεγαλύτερης διαφάνειας προς τους επιχειρησιακούς κύκλους εκ µέρους της
Μονάδας της Επιτροπής η οποία ασχολείται µε την έρευνα των διαµαρτυριών τις οποία υποβάλλουν οι
επιχειρήσεις λόγω συνεχιζόµενων παραλείψεων σε ορισµένα κράτη µέλη·
24. υποστηρίζει την Επιτροπή στο αίτηµά της προς τα CEN, CENELEC και ETSI προκειµένου να
καταστεί δυνατή η εκπόνηση ανεξάρτητης αξιολόγησης της χρηµατοδότησης της ευρωπαϊκής διαδικασίας
τυποποίησης·
25.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή.

6. Ευρωµεσογειακή Συνεργασία στον τοµέα των µεταφορών
A4-0438/98
Ψήφισµα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µε θέµα την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία στον τοµέα των µεταφορών
(COM(98)0007 − C4-0102/98)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ευρωµεσογειακή συνεργασία στον τοµέα
των µεταφορών (COM(98)0007 − C4-0102/98),
− έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 12ης Ιουνίου 1992, για τις µεταφορές στη Μεσόγειο (1), καθώς και
τα ψηφίσµατά του της 14ης Μαιου 1998, για τις ευρωµεσογειακές συµφωνίες σύνδεσης (2),
− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων στις
γειτονικές χώρες (COM(97)0172), την τελική δήλωση της 3ης Πανευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης για τις
Μεταφορές που πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι, καθώς και το ψήφισµα που εξέδωσε για τη συνέχεια
που θα δοθεί στην εν λόγω ∆ιάσκεψη,
− έχοντας υπόψη την απόφαση της 15ης Σεπτεµβρίου 1998 που έλαβε η ευρωµεσογειακή επιτροπή της
διαδικασίας της Βαρκελώνης, η οποία συµφώνησε µε τη διοργάνωση ενός Ευρωµεσογειακού Φόρουµ
για τις µεταφορές,
− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού και τις γνωµοδοτήσεις της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής και της Επιτροπής
Εξωτερικών Οικονοµικών Σχέσεων (Α4-0438/98),
Α. λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις της πολιτικής στον τοµέα των µεταφορών, καθώς επίσης
και τη στήριξη που παρέσχε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ στην Ευρωµεσογειακή Συνεργασία,
Β. θεωρώντας ότι οι µηχανισµοί και οι οργανωτικοί πόροι της Επιτροπής πρέπει να καθορισθούν µε
ακριβέστερο τρόπο και µε βάση τη στρατηγική που έχουν χαράξει η κοινή πολιτική του τοµέα των
µεταφορών, η Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για τις µεταφορές και η Ευρωµεσογειακή Συνεργασία, ώστε να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για µία όλο και πιο στενότερη συνεργασία µεταξύ Ευρωπαϊκής 0νωσης
και τρίτων χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου,
(1)
(2)
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