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οπου οφείλουν να επιδεικνύουν την αντιπροσοιπευτικότητά
τους και να ασκούν το δικαίωμα να ζητούν την εφαρμογή της

21.4 . 92

επέκτασης «κατά πάντων» των συμβάσεων και των κανόνων
που ορίζονται από αυτές.

Βρυξελλες, 26 Φεβρουαρίου 1992.
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

Γνωμοδότηση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της ετήσιας οικονομικής
έκθεσης 1991/1992 επί της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας και για τον καθορισμό των κατευθύν
σεων οικονομικής πολιτικής της Κοινότητας για το 1992
(92/€ 98/ 15)

Στις 23 Δεκεμβρίου 1991 , το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε να ζητήσει, σύμφωνα
με την απόφαση 90/ 141 /ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 1990, για την επίτευξη προοδευτικής
σύγκλισης των οικονομικών πολιτικών και επιδόσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής για την παραπάνω πρόταση .
Κατά την 293η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 1992), η Οικονομική και Κοινω
νική Επιτροπή εξέδωσε γνωμοδότηση για την πρόταση αυτή (έγγρ. CES 92/92).

Στις 26 Νοεμβρίου 1991 και στις 17 Δεκεμβρίου 1991 , το Προεδρείο της ΟΚΕ αποφάσισε να εκδοθεί
πρόσθετη γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα αυτό.
Το τμήμα οικονομικών, δημοσιονομικών και νομισματικών υποθέσεων, στο οποίο ανατέθηκε η προετοι
μασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 13 Φεβρουαρίου 1992, με βάση
την εισηγητική έκθεση του κ . Pompen .
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε με πλειοψηφία και 5 αποχές κατά τη 294η σύνοδο
ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 1992), την ακόλουθη πρόσθετη γνωμοδότηση .

1 . Ανάλυση και προγνώσεις της Επιτροπής

1·1·1·

Οι κυριότερες αιτίες είναι οι εξής:

1 . 1 . H οικονομική ανάπτυξη παραμένει σε παγκόσμιο επί
πεδο σχεδόν στάσιμη (0,2 %), ενώ η ανάπτυξη του διεθνούς
εμπορίου μειώθηκε από 7% το 1987 σε 2% το 1991 .

— συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα
σε ορισμένες μεγάλες βομηχανικές χώρες όπως οι ΗΠΑ,
το Ηνωμένο Βασίλειο και o Καναδάς,
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— η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης από μια κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία
προς την οικονομία της αγοράς, οδήγησε σε μία, τουλάχι
στον προσωρινή , πτώση της παραγωγής,
— η αβεβαιότητα που προκάλεσε o πόλεμος στον Κόλπο και
η διστακτική στάση των καταναλωτών και των επενδυτών.
1.1.2. Για το 1992 αναμένεται βελτίωση της παγκόσμιας
οικονομικής ανάπτυξης έως 2% .

1.2. Και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέστη σαφώς τις συνέ
πειες της πτώσης της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, αντα
πεξήλθε στην πτώση αυτή καλύτερα από άλλες περιοχές του
κόσμου. Έτσι, αναμένεται να σημειωθεί στην Ευρώπη κατά
το 1991 οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 1,25 % .

1.2.1 . H καλύτερη αυτή απόδοση της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας εξηγείται από την ουσιαστική βελτίωση των οικονομι
κών δομών που επιτεύχθηκε κατά τη δεκαετία του '80. Από
το 1984 και μετά σημειώθηκε σύντομη ανάπτυξη . Το 1990
οι επενδύσεις ήταν κατά 50% περίπου υψηλότερες από τις
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 1984. Στη συνέχεια,
η ενοποίηση των δύο Γερμανιών προκάλεσε μια θετική ανα
πτυξιακή ώθηση .

1.2.2 . Για το 1992 αναμένεται οικονομική ανάπτυξη της
τάξης του 2,25% .

1.3 . Στα πλαίσια της οικονομικής ανάλυσης η Επιτροπή
προβαίνει σε ορισμένες πραγματικές διαπιστώσεις.
1.3.1 .

Οι σημαντικότερες είναι οι εξής:

— ύστερα από τη μείωση που σημειώθηκε το 1988, η ανεργία
παρουσίασε νέα άνοδο και θα εξακολουθήσει να αυξάνε
ται ,

— τα περιθώρια για τη χάραξη μιας αυτόνομης πολιτικής
αναδιάρθρωσης περιορίζονται, με αποτέλεσμα να δυσχε
ραίνεται η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών στις
χώρες στις οποίες απαιτείται η εξυγίανση αυτή ,
— θα περιοριστούν οι δυνατότητες επίτευξης προόδου στις
χώρες οι οποίες βρίσκονται ακόμη σαφώς κάτω από το
κοινοτικό επίπεδο,

— σημειώνεται καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την κοινωνική

και οικονομική σύγκλιση που απαιτείται για την Οικονο
μική και Νομισματική Ένωση ,

— οι κοινωνικές αντιστάσεις που προκαλούν οι αναγκαίες
προσαρμογές, ενδέχεται να αυξηθούν, όσο δεν φαίνονται
τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, και συνεπώς θα μειωθεί
η εμπιστοσύνη στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

1.4.

Από τις εξελίξεις αυτές η Επιτροπή καταλήγει σε μία

σειρά συμπεράσματα· τα κυριότερα είναι τα εξής:

— οι αναδιαρθρώσεις της δεκαετίας του '80, όσο θετικές κι
αν ήταν, δεν υλοποιήθηκαν πλήρως και δεν ολοκληρώθη
καν με ικανοποιητικό τρόπο,
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— ιδιαίτερα η συγκράτηση των μισθών κατα τη δεκαετία
του '80 επέδρασε θετικά στην εξέλιξη της απόδοσης των
επιχειρήσεων αλλά οι θετικές αυτές επιδράσεις εξασθένη
σαν προτού τα κέρδη και η απασχόληση επανέλθουν στο
επίπεδο της δεκαετίας του '60,
— τα προβλήματα που υπάρχουν σε ορισμένους τομείς της
αγοράς εργασίας δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με μέτρα
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ελαστικότητας,
— δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς οι δυνατότητες που πρόσφερε
η οικονομική ανάπτυξη , ιδιαίτερα μετά το 1986, για τη
ριζική αντιμετώπιση των ελλειμματικών προϋπολογισμών
ή της δυσχερούς κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών.
1.5 . H Επιτροπή προβλέπει μεσοπρόθεσμα νέες δυνατότη
τες. Επιπλέον προβλέπει για το 1993 οικονομική ανάπτυξη
της τάξης του 2.5% . Για την επίτευξη του στόχου αυτού
πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

1.5.1 .

H Επιτροπή αναφέρει σχετικά τα εξής :

— είναι αναγκαίο να συνεχιστεί δυναμικά η πολιτική για
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της κοινωνικής
και οικονομικής συνοχής. O Ευρωπαϊκός Οικονομικός
Χώρος, που δημιουργήθηκε πρόσφατα, αποκτά κατ'αυτόν
τον τρόπο μια πρόσθετη διάσταση ,
— είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ευελιξία της οικονομίας
και ιδιαίτερα η ικανότητα ορισμένων κοινωνικών κύκλων
να προσαρμόζονται στις διαρθρωτικές μεταβολές της αγο
ράς εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να δοθεί
ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία της επαγγελματικής
κατάρτισης αλλά και της διαμόρφωσης των μισθών,

— χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην έλλειψη επαρκούς απο
ταμίευσης. Τα σημερινά επιτόκια στην αγορά κεφαλαίων
εξακολουθούν να είναι υψηλά λόγω της χαμηλής προσφο
ράς, ενώ αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση κεφαλαίων για
επενδύσεις από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτό το
πλαίσιο στη χρησιμοποίηση κεφαλαίου για βραχυπρόθε
σμους σκοπούς, πράγμα που αποτελεί συνέπεια των ελ
λειμμάτων των δημόσιων προϋπολογισμών αλλά και στην
ενθάρρυνση των δυνατοτήτων αποταμίευσης,

— επειδή τα περιθώρια για μια αυτόνομη οικονομική και
νομισματική πολιτική των κρατών μελών περιορίζονται,
χρειάζεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε η συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών αλλά και η βελτίωση των παρα
γόντων που διέπουν την προσφορά, όπως π.χ . καλές υπο
δομές, αγορές εργασίας που να λειτουργούν με πιο ελα
στικό τρόπο και ένα φορολογικό σύστημα που να ενισχύ
σει τη θέση των επιχειρήσεων στην αγορά,

— η επιτυχία του Γύρου της Ουρουγουάης. Κατ'αυτό τον
τρόπο θα διευρυνθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες πρό
σβασης στην αγορά, και θα δημιουργηθούν νέα ανοίγματα
για προϊόντα που έχουν σημασία για την Κοινότητα, όπως
οι υπηρεσίες, η πνευματική ιδιοκτησία κτλ. Παρόμοια
ανοίγματα έχουν επίσης ιδιαίτερη σημασία για την ενί
σχυση της στρατηγικής των χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες προσανατολίζονται προς
νέες αγορές.
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Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται οι βασικότεροι δείκτες.
Πίνακας 1 : Βασικά στοιχεία της διεθνούς οικονομίας 1989-1993
I

1990

1989

19910

19920

19930

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (ετήσια ποσο
στιαία μεταβολή )
0,9
5,6
2,8

0,4
4,6
1,3

2

2,25

3,5
2,25

3,5
2,5

2,2
5,7
3,7

0,5
5,8
2,9

- 1,0
3,4
1,1

2

2

3,75
2,25

3,75
2,5

4,5
1,7
4,9

5,0

4,4
2,8

4,75
2,5
4,5

5

2,4
5,2

5,3
2,3
8,9

5,5
2,1
8,4

6,7
2,2
8,6

- 1,7

2,5

- 2,4
2,2

- 2
2

- 2,9

- 4,1

- 2,3
1,8
- 4,4

- 1,9
2,1
- 0,1

- 1,6
1,2
- 0,2

- 0,1
1,5
- 0,8

- 0,75
1,5

ΗΠΑ

8,5

Ιαπωνία

5,2
9,9

8,6
7,5
11,1

8,2
6,8

2,8
4,9
3,3

ΗΠΑ

Ιαπωνία
ΕΟΚ

Εσωτερική ζήτηση σε σταθερές τιμές
(ετήσια ποσοστιαία μεταβολή )

I

ΗΠΑ
Ιαπωνία
ΕΟΚ

Αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης
(ετήσια ποσοστιαία μεταβολή )
ΗΠΑ
Ιαπωνία
ΕΟΚ

5,0

2,5
4,25

Δείκτες ανεργίας
ΗΠΑ
Ιαπωνία
ΕΟΚ

7

2,25
9

6,75
2,25
9,25

Δανειακές ανάγκες της δημόσιας διοίκη
σης (διακυμάνσεις σε % ΑΕΠ)
ΗΠΑ

Ιαπωνία
ΕΟΚ

- 4,5

- 1,5
2

4,25

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (διακυ
μάνσεις σε % ΑΕΠ )
ΗΠΑ
Ιαπωνία
ΕΟΚ

- 1

- 0,75
1,75
- 0,75

Μακροπρόθεσμα επιτόκια (διακυμάνσεις
σε % ΑΕΠ )

ΕΟΚ

10,4

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

, 1 ) Προβλέψεις .

2 . O βαθμός επίτευξης των κοινωνικών και οικονομικών
στόχων

2. 1 . H ΟΚΕ επισημαίνει με έμφαση ότι οι προγνώσεις της
Επιτροπής των ΕΚ φαίνεται να είναι υπερβολικά αισιόδοξες.
H οικονομία της Κοινότητας βελτιώνεται με ρυθμό βραδύ
τερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, η οικονομική κατάσταση στις
ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η φιλελευθερο
ποίηση του διεθνούς εμπορίου είναι αβέβαιη , ενώ στο χρημα
τοδοτικό τομέα δεν έχουν εξαλειφθεί οι μεγάλοι κίνδυνοι .

2.1.1 .

Στη γνωμοδότηση της 26ης Σεπτεμβρίου 1991 ( !) η

ΟΚΕ διατύπωσε ορισμένους βασικούς στόχους που μπορούν
να εξυπηρετήσουν ως προσανατολισμός για την επίτευξη της
σύγκλισης των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών.
2 . 1 . 2 . H ΟΚΕ εντάσσει στους στόχους αυτούς:
— τη σταθερή και ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη ,
— την πλήρη απασχόληση ,
(') ΕΕ αριθ . C 339 της 31 . 12 . 1991 , σ. 64.

— το σταθερό επίπεδο τιμών,
— την ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών,
— την οικονομική και κοινωνική συνοχή .

2.1.3 . Στις παραγράφους που ακολουθούν η ΟΚΕ εξετάζει
τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής με βάση τους
στόχους αυτούς. Στο επίκεντρο της εξέτασης αυτής βρίσκο
νται οι εξελίξεις στην Κοινότητα γενικά. H εξέταση της
οικονομικής κατάστασης ανά κράτος μέλος θα πραγματο
ποιηθεί βάσει των εκθέσεων για τα κράτη μέλη , για τις οποίες
η ΟΚΕ έχει θεσπίσει ειδική διαδικασία. H διαδικασία αυτή
συνεπάγεται, ότι η ΟΚΕ προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων
με τους εκπροσώπους των κοινωνικών ομάδων της χώρας
για την οποία η Επιτροπή κατάρτισε σχετική έκθεση . Τα
αποτελέσματα αυτής της ανταλλαγής απόψεων διαβιβάζονται
στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο .
2.2. Σταθερή και ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη
2.2.1 . O ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, αν εξετασθεί για
μια μεγαλύτερη περίοδο, έχει επιβραδυνθεί . H οικονομική
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ανάπτυξη των 12 κρατών μελών, που απαρτίζουν σήμερα την
Κοινότητα, ανήρχετο κατά μέσο όρο κατά την περίοδο 19611970 σε 4,8 % , κατά την περίοδο 1 97 1 - 1 980 στο 3,0 % και κατά
την περίοδο 1981-1990 στο 2,3% . Κατά το 1991 σημειώθηκε
ιδιαίτερα χαμηλή ανάπτυξη της τάξης του 1,3% . Κατά την
περίοδο 1992/ 1993 αναμένεται βελτίωση της τάξης του 2 έως
2,5 % . Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες τάσεις διαφαίνονται
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ιαπωνία .

2.2.2 . H ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής
να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη . H επιτάχυνση της
οικονομικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη για την αύξηση
των θέσεων απασχόλησης και αποτελεί προϋπόθεση για
— την αύξηση των επενδύσεων [και στην Έρευνα και Ανά

—
—

—
—
—

πτυξη (E + A)],
τη βελτίωση των υποδομών,
την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Κοινότητας
στην παγκόσμια αγορά ,
τη διατήρηση ασφαλούς και βιώσιμου περιβάλλοντος,
τη χρηματοδότηση του κόστους της κοινωνικής ασφάλι
σης σε μια γηράσκουσα κοινωνία ,
τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας προς τρί
τες χώρες .

2.2.3 . Για την επίτευξη παρόμοιας οικονομικής ανάπτυξης
η Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή μεγαλεπήβολων σχε
δίων όπως η υλοποποίηση της εσωτερικής αγοράς και της
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, η χάραξη μιας πολιτι
κής αναδιάρθρωσης, μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού
και η προώθηση των διεθνών εμπορικών ανταλλαγών. H ΟΚΕ
επιδοκιμάζει τις γενικές αυτές κατευθύνσεις και υπενθυμίζει
σχετικά τη γνωμοδότησή της για τη « βιομηχανική πολιτική
σε ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον» (') και τη γνωμο
δότηση για την «20ή έκθεση για την περιβαλλοντική πολι
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είναι o απαράδεκτα υψηλός δείκτης ανεργίας. Κατά την περί
οδο 1964-1970 o μέσος όρος της ανεργίας στα κράτη μέλη
ήταν 2,3% , κατά την περίοδο 1971-1980 4,1 % και κατά την
περίοδο 1981-1990 9,6% . Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
αυτής περιόδου σημειώθηκε, το 1988, πτώση της ανεργίας
η οποία όμως το 1991 και όπως προβλέπεται και το 1992,
μεταβλήθηκε σε άνοδο. Αν ληφθούν υπόψη τα πέντε νέα
κρατίδια της Γερμανίας o δείκτης της ανεργίας στην Κοινό
τητα κατά το 1991 , 1992 και 1993 πρέπει να υπολογισθεί κατά
+ 0,7 % περίπου υψηλότερος. Δεδομένης της έκτασης αλλά
και της σοβαρότητας του προβλήματος αυτού η ΟΚΕ τονίζει
ότι είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί σχετικά ανάλυση με
πιο εμπεριστατωμένο τρόπο, ανάλυση που να λαμβάνει υπόψη
και άλλες πτυχές του προβλήματος και όχι αποκλειστικά την
πτυχή της λειτουργίας της αγοράς. H ΟΚΕ κρίνει ότι o
δείκτης της ανεργίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το δείκτη
της αποκαλούμενης διαρθρωτικής ανεργίας η οποία συνδέε
ται αναπόφευκτα με τη διαρκή προσαρμογή σε νέα προϊόντα
και νέες αγορές .

2.3 . 1 . 1 . Για να υπάρξει όμως αυξημένη προσφορά εργασίας
είναι ανάγκη να επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη , όπως
αναφέρεται στο σημείο 2.2. Αυτό προϋποθέτει όμως απαραι
τήτως την αύξηση των επενδύσεων, τόσο στο δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη βελτίωση της πολιτι
κής για την αγορά εργασίας και της πολιτικής ανταγωνισμού.
Σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της απασχόλησης,
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη του εργατικού
κόστους που πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εξέλιξη της
παραγωγής. Επίσης πρέπει να αποφευχθεί η επιδείνωση της

τική »* 2).

αποδοτικότητας επειδή είναι ευκταίο να αυξηθεί το ποσοστό
των επενδύσεων. H αναγκαία αναθέρμανση της απασχόλησης
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης των επενδύσεων και
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας ένα
ντι άλλων βιομηχανικών χωρών. Επίσης χρειάζεται να μειω
θούν τα πραγματικά επιτόκια. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί,

2.2.3.1 . H Επιτροπή , στην έκθεσή της, θεωρεί την προστα
σία του περιβάλλοντος πρωταρχικό στόχο της οικονομικής
πολιτικής . Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή ανακοινώνει τη

ότι το σημερινό υψηλό επίπεδο των επιτοκίων αναχαιτίζει
την επενδυτική δραστηριότητα, και αυτό μάλιστα σε περίοδο
ύφεσης. Έτσι, υπάρχει κίνδυνος να επιβραδυνθεί o ρυθμός
της οικονομικής ανάπτυξης. Από αυτή την άποψη , θα ήταν

στρατηγική επιβολής ενεργειακού φόρου CO^. H ΟΚΕ τάσ

σεται υπέρ μιας ευρύτερης και ορθά θεμελιωμένης στρατηγι
κής που να στηρίζεται σε κοινωνικά κριτήρια και να προσα
νατολίζεται προς την αναδιάρθρωση της παραγωγής και της
κατανάλωσης, αναδιοργάνωση που είναι αναγκαία για την
προστασία του περιβάλλοντος, στην οποία ενδέχεται να συμ

βάλει o επιδιωκόμενος φόρος CO2 και ενέργειας.
2.2.4 . Για να καταστεί συμβατή η διαρκής και ισορροπη
μένη οικονομική ανάπτυξη στο σύνολο της Κοινότητας με
τους υπόλοιπους στόχους που αναφέρονται στο σημείο 2.1.2
αυτής της γνωμοδότησης, η ΟΚΕ θεωρεί αναγκαίο να αρχίσει
η καθιέρωση ενός συστήματος συντονισμού των εθνικών
οικονομικών πολιτικών, αφού ληφθεί υπόψη η αρχή ότι οι
στόχοι αυτοί πρέπει να επιδιώκονται με τρόπο που να εξασφα
λίζει, για κάθε έναν από αυτούς, τη σύγκλιση των χωρών που
είναι πιο απομακρυσμένες από τη μέση θέση της Κοινότητας .
H Επιτροπή , στις προτάσεις της, θα πρέπει να δώσει προτε
ραιότητα στο κριτήριο αυτό .
2.3 . Πλήρης απασχόληση
2.3.1 . Σύμφωνα με την άποψη της ΟΚΕ το μεγαλύτερο
πρόβλημα της οικονομικής κατάστασης στην Κοινότητα
(') ΕΕ αριθ. C 40 της 17. 2 . 1991 , σ . 31 .
(2) ΕΕ αριθ . C 49 της 24. 2. 1992, σ . 9 .

ευκταία η μείωση των επιτοκίων.

2.3.2. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή αναφέρεται ιδιαίτερα
στην ανεπαρκή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σχετικά
επισημαίνει αφενός την προβληματική κατάσταση που επι
κρατεί σε ορισμένες επιμέρους αγορές, όπου οι κενές θέσεις
δύσκολα καλύπτονται, και αφετέρου το μεγάλο αριθμό ανέρ
γων με περιορισμένα προσόντα. H Επιτροπή τάσσεται υπέρ
της βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς, και
υπέρ της αναπροσαρμογής του κόστους εργασίας, παντού
όπου η ανεπάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης ή /και
το υπερβολικό υψηλό κόστος των μισθών σε σχέση με την
παραγωγικότητα, τους, συνεπάγονται τον αποκλεισμό μεγά
λου αριθμού ατόμων από την παραγωγική διαδικασία. Σε
αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να
καταστήσουν σαφέστερους τους πολιτικούς τους στόχους,
ώστε κατά τις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς να είναι
δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι μακροοικονομικές προβλέ
ψεις τους .

2.3.2. 1 . H ΟΚΕ συμπεραίνει από τις διατυπώσεις αυτές, ότι
η Επιτροπή συνιστά τη χάραξη γενικών προσανατολισμών
που να καθιστούν σαφείς τις εθνικές δυνατότητες στο μακρο
οικονομικό τομέα, με βάση την πολιτική σύγκλισης της Κοι
νότητας που συμφώνησαν τα κράτη μέλη . H ΟΚΕ κρίνει
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θετικά παρομοίους γενικούς προσανατολισμούς και ζητεί να
ληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.
2.3.3 . H ΟΚΕ επιθυμεί να συνδέσει την προσέγγιση αυτή
με ορισμένους συλλογισμούς.

α) H ΟΚΕ υπογραμμίζει το δικαίωμα των οργανώσεων εργο
δοτών και εργαζομένων να συνάπτουν συλλογικές συμβά
σεις μέσω ελεύθερων διαπραγματεύσεων.
β) H ΟΚΕ αντιλαμβάνεται την αυξανόμενη σημασία που
αποκτά η εξέλιξη του εργατικού κόστους ανά μονάδα
προϊόντος για τη σύγκριση του κόστους εργασίας μεταξύ
κρατών μελών, τη στιγμή που με τη δημιουργία της ΟΝΕ
θα καταργηθεί o μηχανισμός της τιμής συναλλάγματος.

γ) H ΟΚΕ επισημαίνει τη σημασία που έχει η μείωση των
φόρων και εισφορών που επιβάλλονται σε εισοδήματα
εργασίας.

H ΟΚΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι προϋπο
θέσεις για παρόμοιες μειώσεις τη στιγμή που οι δημόσιες
δαπάνες ανέρχονται κατά μέσον όρο στην Κοινότητα στο
48% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). H
ΟΚΕ επισημαίνει ιδιαίτερα τη δυνατότητα να περιορι
σθούν, με βάση τις διατάξεις της Συνθήκης, οι επιδοτήσεις
που χορηγούν ορισμένα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις
τους, στο βαθμό που αυτό είναι συμβιβάσιμο με τις ιδιαίτε
ρες συνθήκες και τα κοινωνικά ζητήματα του κάθε κρά
τους μέλους. Οι επιδοτήσεις αυτές κυμαίνονται σε ορι
σμένα κράτη μέλη από + 2% έως + 7% περίπου των
δημοσίων δαπανών .
δ) Στην έκθεσή της η Επιτροπή αναφέρει την κοινοτική
στρατηγική για την επιβολή ενεργειακού φόρου σε σχέση

με τις εκπομπές C02. Τα έσοδα από το φόρο αυτό θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη μείωση των φορολογι
κών επιβαρύνσεων όπως αναφέρονται στο σημείο γ), στο
βαθμό που αυτό επιτυγχάνεται με υπεύθυνο τρόπο και σε
συνεργασία με τη βιομηχανία. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα
καταστεί το κόστος εργασίας πιο ελκυστικό από το κόστος
άλλων παραγόντων.
ε) H ΟΚΕ συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η
διαρκής επαγγελματική κατάρτιση και η επανακατάρτιση
αποτελούν μέσο απαραίτητο για να αποφευχθεί o απο
κλεισμός εργαζομένων από την παραγωγική διαδικασία
σε μια διαρκώς μεταβαλλομένη αγορά. Ένα μέρος των
δαπανών των επιχειρήσεων χρειάζεται να αφιερωθεί στη
χρηματοδότηση αυτής της αλλαγής ή της προσαρμογής
της επαγγελματικής κατάρτισης .

στ) H ΟΚΕ τονίζει ότι οι κοινοτικές και εθνικές αρχές οφεί
λουν να αναπτύξουν μια πολιτική που να ευνοεί τη βελτί
ωση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της E + A,
της βελτίωσης των υποδομών και της ανύψωσης του επι
πέδου της επαγγελματικής κατάρτισης.

ζ) H ΟΚΕ τονίζει με έμφαση τη σημασία που αποδίδει στην
περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης στην Κοι
νότητα. Μια αναπτυξιακή πολιτική όπως προτείνεται από
την Επιτροπή και η οποία αναλύεται πιο κάτω από την
ΟΚΕ, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την προϋπόθεση ότι
θα υλοποιηθεί η κοινωνική πολιτική όπως υιοθετήθηκε
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(με συντριπτική πλειοψηφία) από τα κράτη μέλη στα πλαί
σια του χάρτη κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων,
του σχεδίου Συνθήκης του Φεβρουαρίου 1992 και της
συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του κοινωνικού
χάρτη .
2.4. Σταθερες τιμές

2.4.1 . O πληθωρισμός στην Κοινότητα σημείωνε, από το
1987 και μετά, ελαφρά άνοδο· από το 1991 δείχνει όμως να
σημειώνει πάλι μια μικρή πτώση . Ωστόσο, για να επιτευχθεί
περαιτέρω περιορισμός του πληθωρισμού, απαιτείται η εφαρ
μογή μιας ικανοποιητικής νομισματικής πολιτικής σε κάθε
κράτος μέλος. H ΟΚΕ αντιλαμβάνεται ότι η νομισματική
πολιτική προκαλεί προβλήματα στα κράτη μέλη αλλά και
στις σχέσεις των κρατών μελών μεταξύ τους. Στη Γερμανία,
η νομισματική πολιτική αποτελεί αφενός το περιοριστικό
πλαίσιο των οικονομικών μεταβολών που αντιμετωπίζει η
χώρα αυτή και αφετέρου την απάντηση στον ήδη επιταχυνό
μενο ρυθμό του πληθωρισμού (2,6% το 1990 και 4,25% το
1992), στο αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα ( - 1,9% το
1990, - 3,2% το 1991 ) και στην επιδείνωση του ισοζυγίου
πληρωμών (3,2% το 1990, 1,4% το 1991 ). Αξίζει να σημειωθεί
ότι η περιοριστική αυτή πολιτική επηρεάζει, μέσω του Ευρω
παϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ), τις εξελίξεις και
τα άλλα κράτη μέλη και επιδρά ανασταλτικά στην οικονομική
ανάπτυξη της Κοινότητας γενικά. Έχει γι'αυτό ιδιαίτερη
σημασία να δημιουργηθούν, και μέσω της αύξησης της απο
ταμίευσης ( βλ. σημείο 4.1 ) οι προϋποθέσεις για τη μείωση
των επιτοκίων. Έχει επίσης σημασία να αξιοποιηθούν όσο
το δυνατό καλύτερα οι δυνατότητες μείωσης των επιτοκίων.

2.4.1.1 . H ΟΚΕ δεν επιθυμεί να παρέμβει στις αρμοδιότη
τες των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη νομισματική πολι
τική . Αντιθέτως, αντιλαμβάνεται τη σημασία παρόμοιας νομι
σματικής πολιτικής ενόψει της ΟΝΕ και των κριτηρίων που
έχουν καθορισθεί για την προσχώρηση στην Ένωση αυτή
και επισημαίνει τους παράγοντες που καθορίζουν τους όρους
νομισματικής πολιτικής, παράγοντες όπως η αύξηση του
κόστους παραγωγής, η αύξηση της φορολογίας, η ανταγωνι
στικότητα, κτλ. (βλ. επίσης σημεία 3.2.1 και 4.1.1 ).
2.5 . Ισορροπημένο ισοζύγιο πληρωμων

2.5. 1 . Οι εξαγωγές της Κοινότητας από τρίτες χώρες ανέρ
χονται , το 1990, στο 8% περίπου του κοινοτικού ΑΕΠ . Οι
εισαγωγές από τρίτες χώρες προς την Κοινότητα ανέρχονται
σε 9,5% περίπου του κοινοτικού ΑΕΠ . Τα ποσοστά αυτά
μένουν, με ελάχιστες διακυμάνσεις, σταθερά από το 1958 .
2.5.2 . Κατά τη δεκαετία του '80 οι εξωκοινοτικές εισαγωγές
αυξήθηκαν κατ' όγκον με μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι οι
εσωκοινοτικές εισαγωγές . Αντίθετα, οι εξωκοινοτικές εξαγω
γές, έμειναν, επίσης κατ' όγκον, σε χαμηλότερα ποσοστά σε
σύγκριση με τις εσωκοινοτικές εξαγωγές. H τάση αυτή δεί
χνει ενδεχομένως την επιδείνωση της ανταγωνιστικής θέσης
της Κοινότητας . H υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται άλλωστε
από την επιδείνωση του λογαριασμού τρεχουσών συναλλα
γών του ισοζυγίου πληρωμών από 1,4% το 1986 στο - 1 %
το 1992. H ΟΚΕ συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής
ότι η Κοινότητα θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ώστε να
διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με μεγάλες
βιομηχανικές τρίτες χώρες .
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2.6. H Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή
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3 . O βαθμός επίτευξης των στόχων για την οικονομική και
νομισματική ένωση

2.6.1 . Στη γνωμοδότηση που εξέδωσε η ΟΚΕ στις 26 Σε
πτεμβρίου 1991 , καθόρισε το περιεχόμενο της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής ως εξής:
— μείωση της καθυστέρησης της περιφερειακής ανάπτυξης,
— ολοκλήρωση της κοινωνικής διάστασης (βλ. 2.3.3),

— ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου.

2.6.2 . Περιορισμός της καθυστέρησης που
σημειώνεται σε ό,τι αφορά την περιφε
ρειακή ανάπτυξη

2.6.2.1 . Σύμφωνα με το άρθρο 130 A της Συνθήκης, η Κοι
νότητα αποσκοπεί στη μείωση του χάσματος μεταξύ των
διαφόρων περιοχών. H ετήσια έκθεση δεν περιλαμβάνει στοι
χεία σχετικά με την ανάπτυξη των επιμέρους περιφερειών
της Κοινότητας αλλά αναφέρεται μόνο στην περιφερειακή
ανάπτυξη στα κράτη μέλη . H ΟΚΕ προτίθεται να εκδώσει
γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για την οικονομική και κοινω
νική συνοχή (έγγρ . CES 226/92 της 27ης Φεβρουαρίου 1992).

2.6.2.2 . Περιοχές των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι
χαμηλότερο από το μέσο όρο της Κοινότητας υπάρχουν στην
Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. H
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στις χώρες αυτές ήταν υψηλότερη
από την αύξηση του κοινοτικού ΑΕΠ, με εξαίρεση το ΑΕΠ
της Ελλάδας. Κατά την περίοδο 1986-1991 η Ισπανία είχε
μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 4,25% , η Πορτογαλία
4,1 % , η Ιρλανδία 3,5% ενώ η Ελλάδα μόνο 1,3% . Το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε, σε σχέση με το μέσο κοινοτικό
όρο ( 100), στις τρεις από τις τέσσερις χώρες έως 80% στην
Ισπανία, 70 % στην Ιρλανδία και 56% στην Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα, το βιοτικό επίπεδο υποχώρησε στο 52,5% .

2.6.3 . Το Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα να δημιουργή
σει, με βάση τα διαρθρωτικά ταμεία, ένα ταμείο οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής, σκοπός του οποίου θα είναι κυρίως
η συγχρηματοδότηση των έργων υποδομής στον τομέα των
μεταφορών και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται για την

προστασία του περιβάλλοντος, στις χώρες στις οποίες το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 90 % του μέσου

3.1 . H ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να
καταρτίζουν με βάση την αποκτηθείσα πείρα υπεύθυνες περιο
δικές προγνώσεις σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής των
κριτηρίων της ΟΝΕ για την επίτευξη των κοινωνικών και
οικονομικών στόχων, όπως περιγράφονται στο σημείο 2.3 .
3.1.1 . Το Συμβούλιο συμπεριέλαβε στο Σχέδιο πρωτοκόλ
λου σχετικά με το άρθρο 109 στ της Συνθήκης του Φεβρουα
ρίου 1992 ορισμένα κριτήρια από τα οποία θα εξαρτάται η
πρόσβαση στην ΟΝΕ.
3.2 . Σταθερότητα τιμών που θα υπερβαίνει μόνο κατά 1,5 %
(ανώτατο όριο) τον τιμάριθμο των τριών σταθερότερων
χωρών

3.2.1 . Με βάση έναν μη ισορροπημένο κοινοτικό μέσο
όρο, (2,8 %) των τριών χωρών με τη σταθερότερη οικονομία
κατά το 1991 (Δανία, Γαλλία και Ιρλανδία), διαπιστώνεται
ότι πέντε κράτη μέλη υπερβαίνουν κατά περισσότερο από
1,5% τον κοινοτικό μέσο όρο. Αν και κατά τα προηγούμενα
χρόνια γινόταν λόγος για σύγκλιση και πτώση , είναι ανα
γκαίο να περιορισθούν ακόμα περισσότερο οι υφιστάμενες
διαφορές και χρειάζεται να φθάσει το γενικό επίπεδο του
πληθωρισμού σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο. Άλλωστε, η
ΟΚΕ κρίνει ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές για την επί
τευξη αυτού του στόχου . Ωστόσο, οι χώρες που απέχουν
ακόμη πολύ από το μέσο κοινοτικό όρο, θα πρέπει να κατα
βάλλουν σημαντικές πρόσθετες προσπάθειες. H Επιτροπή
κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο o μέσος ρυθμός πληθωρισμού να
κυμαίνεται από 2 έως 3 % H ΟΚΕ επισημαίνει ότι παρόμοιος
ρυθμός επιτεύχθηκε μόνο δύο έτη από τη δεκαετία του 1960
και μετά ( 1961 : 2,8% και 1967 : 2,9 % ).
3.3. Δημόσιος προϋπολογισμός με ανώτατο έλλειμμα έως
3 % και δημόσιο χρέος που να μην υπερβαίνει το 60 %
του ΑΕΠ

3.3.1 . Το 1991 , σε οκτώ χώρες παρουσιάστηκε ένα έλλειμμα
προϋπολογισμού μεγαλύτερο από 3% . Αξίζει να σημειωθεί
ότι κατά την περίοδο 1 98 1 - 1 990 μόνο για ένα έτος ήταν δυνατό
να επιτευχθεί ένα μέσο έλλειμμα της στάθμης του 3% , με
βάση τον κοινοτικό μέσο όρο. Κατά την περίοδο 1961-1970
και 1971-1980, φαινόταν εφικτή η επίτευξη ενός ελλείμματος
της τάξης του 3 % κατά μέσο όρο της Κοινότητας των εννέα.
3.3.1.1 . H ΟΚΕ κρίνει ότι τέλη της δεκαετίας του '90 όλα
τα κράτη μέλη πρέπει να είναι καταρχήν σε θέση να επιτύχουν
το στόχο, δηλαδή το έλλειμμά τους να μην υπερβαίνει το
όριο του 3% .

κοινοτικού όρου και οι οποίες έχουν καταρτίσει πρόγραμμα
που οδηγεί προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για την
οικονομική σύγκλιση , με βάση το άρθρο 104 Γ της Συνθήκης.

3.3.2. Το 1991 , επτά χώρες δεν ανταποκρίθηκαν στο κριτή
ριο περιορισμού του δημοσίου χρέους σε 60% του ΑΕΠ .
Σε τέσσερις χώρες σημειώθηκε αισθητή απόκλιση από το
ποσοστό αυτό . Φαίνεται ότι στις χώρες αυτές είναι δυνατό να
επιτευχθεί o στόχος αυτός, έστω και μεσοπρόθεσμα.

2.6.4. H ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι για να καλυ
φθεί το χάσμα που χωρίζει τις τέσσερις αυτές χώρες από τα
υπόλοιπα κράτη μέλη, είναι καταρχήν, αναγκαία να βελτιω
θούν οι εγχώριοι όροι ανάπτυξης των χωρών αυτών με βάση
μια υγιή μακροοικονομική πολιτική . Μετά από το στάδιο
αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία και
τα ταμεία συνοχής ως μέσα κοινοτικής στήριξης.

3.3.2.1 . Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου Συνθήκης
(άρθρο 104 B) το ερώτημα αν μπορεί να γίνει λόγος για
υπερβολική υπέρβαση , αυτού του ποσοστού αναφοράς, κρίνε
ται με βάση τους παρακάτω παράγοντες. Σχετικά έχει καθορι
στική σημασία η κατεύθυνση προς την οποία προσανατολίζε
ται το ύψος του δημοσίου χρέους καθώς και o ρυθμός της
εξέλιξής του . H ΟΚΕ αναγνωρίζει την ορθότητα της προσέγ
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γισης αυτής αφενός, επειδή λαμβάνεται έτσι υπόψη η ιδιαί
τερη κατάσταση κάθε κράτους μέλους, αφετέρου επειδή o
βασικός σκοπός είναι να κινηθεί το δημόσιο χρέος των χωρών
που επιθυμούν να προχωρήσουν στην 3η φάση της ΟΝΕ, το
ταχύτερο δυνατό , προς το 60% .
3.4. Παραμονή τον εθνικού νομίσματος για δύο έτη εντός
της στενής ζώνης τον ΕΝΣ χωρίς υποτιμήσεις
3.4. 1 . Από ίο 1987 και μετά δεν πραγματοποιήθηκαν πλέον
σημαντικές μεταβολές εντός της στενής ζώνης του Ευρωπαϊ
κού Νομισματικού Συστήματος. Το γεγονός αυτό θεωρείται
ελπιδοφόρο . Ωστόσο δύο χώρες ( Ελλάδα και Πορτογαλία)
δεν συμμετέχουν στο μηχανισμό του ΕΝΣ , ενώ δύο άλλες
χώρες ( Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία) συμμετέχουν στην
ευρύτερη ζώνη .
3.5 . Μακροπρόθεσμα επιτόκια που να μην υπερβαίνουν κατά
περισσότερο από 2 % τα μακροπρόθεσμα επιτόκια των
τριών χωρών με την πιο σταθερή οικονομία

3.5.1 . Εάν ληφθεί ως βάση ένας μη ισορροπημένος κοινοτι
κός μέσος όρος (8,6 % ) των τριών χωρών με τη σταθερότερη
οικονομία το 1991 ( Γερμανία. Αουξεμβούργο, Κάτω Χώρες),
τέσσερις χώρες υπερβαίνουν κατά 2 % τον όρο αυτό .

4. Ειδικά θέματα

4. 1 . Αποταμίευση πόρων και δημοσιονομική πολιτική

4.1.1 . Για να επιτευχθεί η ισορροπία του τρέχοντα λογα
ριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, στην Κοινότητα η αποτα
μίευση πόρων πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος όπως και οι
επενδύσεις . Ενόψει της εξαγωγής κεφαλαίων (συμπεριλαμβα
νομένων των μεταβιβάσεων) από την Κοινότητα προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες της Κεντρικής και Ανα
τολικής Ευρώπης, θα ήταν μάλιστα ευκταίο να υπάρχει διαρ
θρωτικό πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών και συνεπώς
πλεόνασμα αποταμιεύσεων . Υπό το πρίσμα αυτό είναι ανησυ
χητική η εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών από 0,7 % το
1983-1987 προς - 0,8% ίο 1991 και - 1 % το 1992. H ευκταία
αποκατάσταση της ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών, σε
συνδυασμό με. την επίσης ευκταία αύξηση του ύψους των
επενδύσεων, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω της ουσιαστι
κής αύξησης των καταθέσεων στην Κοινότητα. Αυτός είναι
και o μόνος τρόπος για να μειωθούν σε μόνιμη βάση τα
πραγματικά επιτόκια . H ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή
ότι στα περισσότερα κράτη μέλη , η αισθητή μείωση του
δημόσιου ελλείμματος αποτελεί επιπλέον σημαντική συμ
βολή στην αύξηση των καταθέσεων σε εθνικό επίπεδο . Επι
πλέον η ΟΚΕ τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση των
ιδιωτικών καταθέσεων, αλλά και η ύπαρξη σταθερής χρημα
τοδοτικής βάσης για τις συντάξεις, υπό το πρίσμα των δημο
γραφικών εξελίξεων ,
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σμός του κόσμου, έχει ιδιαίτερο συμφέρον και φέρει μεγάλη
ευθύνη για την επιτυχία του λεγόμενου Γύρου της Ουρου
γουάης. Χρειάζεται να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε η
μη επίτευξη συμφωνίας σε επιμέρους σημεία να μην συντελέ
σει στην αναχαίτιση της ευκταίας περαιτέρω φιλελευθερο
ποίησης του εμπορίου. H ΟΚΕ επισημαίνει σχετικά και τη
θετική επίδραση που ασκεί η αμοιβαία και ευρεία πρόσβαση
στην αγορά, στην ενίσχυση της ικανότητος προσαρμογής και
την αποτελεσματικότητα των οικονομιών της Κοινότητας.
Υπό το πρίσμα αυτό, ορισμένες υποχωρήσεις της Κοινότητας
είναι λιγότερο ευνοϊκές απ'ότι φαίνεται. Επιπλέον θα πρέπει
να ληφθούν μέτρα ώστε οι χώρες, οι οποίες διανύουν το
μεταβατικό στάδιο από το κρατικό εμπόριο στην οικονομία
της αγοράς να μην αντιμετωπίζουν διαφόρων μορφών εμπόδια
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε άλλες αγορές, μεταξύ άλλων
και στην αγορά της Κοινότητας .

4.2.2. H επιτυχία του Γύρου της Ουρουγουάης αποτελεί
επίσης προϋπόθεση , κυρίως σε σχέση με την επιδίωξη σταθε
ρής ανάπτυξης, για την επίτευξη και άλλων ρυθμίσεων και
συμφωνιών στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και
Εμπορίου (ΓΣΔΕ). Ελπίζεται, ότι σε λίγους μήνες η Διάσκεψη
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
(UNCED) θα δώσει νέα ώθηση και θα ενισχύσει τη διεθνή
πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος. H προσαρ
μογή των ρυθμίσεων της ΓΣΔΕ έχει, τουλάχιστον από δύο
απόψεις, ιδιαίτερη σημασία, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά την
ενσωμάτωση του κόστους του περιβάλλοντος στην τελική
τιμή του προϊόντος. H ιδανική λύση δεν είναι όμως να υπάρ
χει σε κάθε κράτος εξίσου υψηλό κόστος σε ό,τι αφορά τις
ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά να
διασφαλισθεί η εφαρμογή ενιαίων περιβαλλοντικών κριτη
ρίων ποιότητας σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης, με βάση τα
κριτήρια αυτά να ενσωματώνεται σε κάθε χώρα το κοινωνικό
κόστος πλήρως στη διάρθρωση του κόστους και των τιμών.
Κατ'αυτό τον τρόπο, το διαρθρωτικό στοιχείο «περιβάλλον»
λειτουργεί στο σύστημα που ακολουθεί κάθε χώρα σε ό,τι
αφορά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
4.2.3 . Μια άλλη σημαντική πτυχή της σχέσης διεθνές
εμπόριο/προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει
η εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά τις εισαγωγές
εμπορευμάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διερευνηθούν οι
σχετικές δυνατότητες και να ληφθούν μέτρα, ώστε να αποφευ
χθεί η κατάχρηση αυτών των κριτηρίων (προστατευτισμός).
5 . Συμπεράσματα και συστάσεις
5.1 . Συμπεράσματα

5.1.1 . Από τους κοινωνικο-οικονομικούς στόχους δεν επι
τεύχθηκε η απαιτούμενη οικονομική ανάπτυξη , o τιμάριθμος
είναι υψηλός, η ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε απαρά
δεκτα υψηλά επίπεδα, η ανταγωνιστική θέση της Κοινότητας
απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή , o στόχος της συνοχής δεν
έχει επιτευχθεί ακόμα . Επιπλέον, δεν έχουν προσδιορισθεί
επαρκώς οι πτυχές μιας σφαιρικής πολιτικής για την προστα
σία του περιβάλλοντος .

4.2 . Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον

4.2.1 . H οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονο
μίας. H Κοινότητα, ως μεγαλύτερος οικονομικός συνασπι

5.1.2 . Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση είναι αναγκαίο να μειωθούν σε ορι
σμένα κράτη μέλη κυρίως: τα δημόσια ελλείμματα, το δημό
σιο χρέος και το ύψος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.
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5.2 . Συστάσεις

να γνωμοδοτεί για τις κατευθυντήριες πολυετείς γραμμές που
χαράζονται περιοδικά για την οικονομική πολιτική .

5.2.1 . Προϋπόθεση για τη διατήρηση των θετικών βάσεων
της οικονομικής ανάπτυξης της Κοινότητας καθώς και για
την εξάλειψη των αδυναμιών που τη χαρακτηρίζουν, είναι η
συνεργασία όλων των κρατών μελών . Ενώ η νομισματική
πολιτική θα αποφασίζεται στο μέλλον σε κοινοτικό επίπεδο,
η κοινωνική και οικονομική πολιτική επαφίεται στην ευθύνη
των κρατών μελών . Σε κοινοτικό επίπεδο, θα χαραχθεί ,
ωστόσο, η στρατηγική που θα έχει σαν προσανατολισμό τη
σύγκλιση των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και θα
συντελεί στη σύσταση , εκ μέρους του Συμβουλίου, των γενι
κών γραμμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών .

5.2.4. H ΟΚΕ λυπάται ιδιαίτερα επειδή στο σχέδιο Συνθή
κης του Φεβρουαρίου 1992 δεν γίνεται καμία αναφορά στη
συμμετοχή της ΟΚΕ στη χάραξη των γενικών γραμμών της
οικονομικής πολιτικής που θα εφαρμόζεται στα πλαίσια της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αντιθέτως, θα ζη
τείται η γνωμοδότησή της για τις προτάσεις που θα υποβάλει
η Επιτροπή σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική με την
ευρύτερη έννοια (άρθρο 130, παρ. 3). Προϋπόθεση για το
σχηματισμό ορθής κρίσης, είναι ωστόσο η έκδοση γνωμοδό
τησης για την οικονομική πολιτική . Συνεπώς, η ΟΚΕ ζητεί

5.2.2 . H ΟΚΕ υποστηρίζει ότι χρειάζεται για το σκοπό
αυτό να τονισθεί η ευθύνη που φέρουν τα κράτη μέλη για την
κοινωνική και οικονομική πολιτική της χώρας τους, αλλά
και για την αντίστοιχη πολιτική της Κοινότητας. Σε αυτό το
πλαίσιο, η ΟΚΕ συνυπολογίζει στα κράτη μέλη όχι μόνο τις
κυβερνήσεις αλλά και τις κοινωνικές ομάδες.
5.2.3 . Για την προσέγγιση αυτή χρειάζεται μία πολιτική
συστηματικού συντονισμού και συνεργασίας, με βάση τους
μεσοπρόθεσμους στόχους που χαράχθηκαν από κοινού. Στη
γνωμοδότηση που εξέδωσε η ΟΚΕ στις 25 Σεπτεμβρίου
1991 ('), διατύπωσε ορισμένους γενικούς στόχους που θα μπο
ρούσαν να αποτελέσουν τον προσανατολισμό μιας στρατηγι
κής για τη σύγκλιση και εξήγησε με ποιο τρόπο επιδιώκει
να συμβάλει στη διαδικασία σύγκλισης καθώς και στη συνέ
χεια που θα δοθεί στις εκθέσεις για κάθε χώρα ιδιαιτέρως .
Στη γνωμοδότηση που εξέδωσε η ΟΚΕ στις 27 Φεβρουαρίου

1991 (2) για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση , ζήτησε
(<) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ . 64.
(2) ΕΕ αριθ . C 102 της 18.4. 1991 . σ . 24.

τα ακόλουθα :

— να ζητεί η Επιτροπή (προαιρετικά) την έκδοση γνωμοδό
τησης της ΟΚΕ για θέματα οικονομικής πολιτικής, με
βάση το άρθρο 103, σημείο 2, πρώτη παράγραφος. Σε
περίπτωση που η Επιτροπή αγνοήσει το αίτημα αυτό και
δεν ζητήσει σχετική γνωμοδότηση της ΟΚΕ, η τελευταία
εκφράζει την επιθυμία να λαμβάνει τα σχέδια προτάσεων
της Επιτροπής έγκαιρα, δηλαδή προτού υποβληθούν στο
Συμβούλιο, ώστε να είναι σε θέση να εκδώσει γνωμοδό
τηση πρωτοβουλίας,

— να διαβιβασθούν στην ΟΚΕ οι κανόνες «πολυμερούς επο
πτείας» που θα καταρτίσει η Επιτροπή (άρθρο 103 , παρ . 5),
— να αναγνωρίσει το Συμβούλιο τους κοινωνικούς και οικο
νομικούς στόχους, όπως αναλύονται στη γνωμοδότηση

της 25ης Σεπτεμβρίου 1991 ('),

— να προσδιορίσει το Συμβούλιο τη θέση του σχετικά με τη
διαδικασία που ακολουθεί η ΟΚΕ κατά την κατάρτιση
των εκθέσεων για κάθε κράτος μέλος.

Βρυξελλες, 27 Φεβρουάριου 1992 .
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

