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΄ ν µε θε΄µα τη «Λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ»
Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
(2000/C 226/14)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση που ΄ελαβε το Προεδρει΄ο στις 15 Σεπτεµβρι΄ου 1999 µε βα΄ση το α΄ρθρο 265,
παρα΄γραφος 5 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας να εκδω΄σει γνωµοδο΄τηση για τη «Λη΄ξη
της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της ΕΚΑΧ» και να αναθε΄σει την προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν στην
επιτροπη΄ 1 «περιφερειακη΄ πολιτικη΄, διαρθρωτικα΄ ταµει΄α, οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄, διασυνοριακη΄ και
διαπεριφερειακη΄ συνεργασι΄α»·
΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο γνωµοδο΄τησης CdR 489/99 rev.1 που υιοθε΄τησε η επιτροπη΄ 1 την 1η Φεβρουαρι΄ου
2000 (εισηγητε΄ς: ο κ. Loke Mernizka, Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου της Ρηνανι΄ας Βεστφαλι΄ας (Γ/ΕΣΚ) και ο
κ. Robert Collignon, Υπουργο΄ς Προϋπολογισµου΄, Πολιτισµου΄ και Αθλητισµου΄ στην κυβε΄ρνηση της γαλλο΄φωνης κοινο΄τητας (Β/ΕΣΚ))·
΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου για την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση,
που εγκρι΄θηκε στο 'Αµστερνταµ στις 16 και 17 Ιουνι΄ου 1997, µε το οποι΄ο η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ καλει΄ται να
υποβα΄λει τις κατα΄λληλες προτα΄σεις, ω΄στε να εξασφαλι΄σει ο΄τι, κατα΄ τη λη΄ξη της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της
ΕΚΑΧ το 2002, τα ΄εξοδα που προε΄ρχονται απο΄ τα τρε΄χοντα αποθεµατικα΄ θα χρησιµοποιηθου΄ν για ΄ενα ταµει΄ο
ερευνω΄ν υπε΄ρ των τοµε΄ων που συνδε΄ονται µε τις βιοµηχανι΄ες α΄νθρακα και χα΄λυβα·
΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, της 10ης Οκτωβρι΄ου 1997, για τη λη΄ξη της συνθη΄κης
ΕΚΑΧ/Χρηµατοοικονοµικε΄ς δραστηριο΄τητες (COM(97) 506 τελικο΄)·
΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου και των αντιπροσω΄πων των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν που
συνη΄λθαν στους κο΄λπους του Συµβουλι΄ου στις 20 Ιουλι΄ου 1998 σχετικα΄ µε τη λη΄ξη της συνθη΄κης για την
΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας 'Ανθρακα και Χα΄λυβα (1)·
΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου και των αντιπροσω΄πων των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν που
συνη΄λθαν στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου στις 21 Ιουνι΄ου 1999 σχετικα΄ µε τη λη΄ξη της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας 'Ανθρακα και Χα΄λυβα (2)·
΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το σχε΄διο προϋπολογισµου΄ για την
λειτουργι΄α της ΕΚΑΧ κατα΄ το 2000 (SEC (1999)0803-C5-9917/1999)·
΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα της συµβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς της ΕΚΑΧ σχετικα΄ µε τη λη΄ξη της συνθη΄κης ΕΚΑΧ
και ιδιαι΄τερα τα ψηφι΄σµατα της 25ης Μαρτι΄ου 1999, της 2ας Απριλι΄ου 1998, της 10ης Οκτωβρι΄ου 1997, της
8ης Νοεµβρι΄ου 1996 και της 28ης Μαι΅ου 1995·
υιοθε΄τησε κατα΄ την 33η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 13ης Απριλι΄ου 2000), την παρου΄σα γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
'Ανθρακα και Χα΄λυβα (Συνθη΄κη ΕΚΑΧ), η οποι΄α τε΄θηκε σε ισχυ΄
στις 23 Ιουλι΄ου 1952, συµβολι΄ζει την ΄εναρξη της πολιτικη΄ς και
οικονοµικη΄ς ενοποι΄ησης της Ευρω΄πης η οποι΄α υλοποιη΄θηκε µε΄σω
των µεταγενε΄στερων συνθηκω΄ν και της περαιτε΄ρω εξε΄λιξη΄ς τους
και κατε΄ληξε στη σηµερινη΄ Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Στο΄χος των κρατω΄ν
που ΄δρυσαν
ι
την ΕΚΑΧ η΄ταν να τερµατι΄σουν, µε΄σω της Συνθη΄κης
ΕΚΑΧ, τις αιωνο΄βιες διαφορε΄ς τους, να εδραιω΄σουν την ειρη΄νη
στην Ευρω΄πη και να αυξη΄σουν την ευµα΄ρεια των λαω΄ν. Γι' αυτο΄ η
ΕΚΑΧ διαδραµα΄τισε πρωτοποριακο΄ ρο΄λο για την ευρωπαϊκη΄
ολοκλη΄ρωση.
1.2.
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα 'Ανθρακα και Χα΄λυβα ανταποκρι΄θηκε πλη΄ρως στο ρο΄λο της. Συνε΄βαλε καθοριστικα΄ στην εδραι΄ωση
(1) ΕΕ C 247 της 7.8.1998, σ. 5.
(2) ΕΕ C 190 της 7.7.1999, σ. 1.

της ειρη΄νης και στην πολιτικη΄ και οικονοµικη΄ ολοκλη΄ρωση και
΄εθεσε τα θεµε΄λια για την περαιτε΄ρω ενοποι΄ηση της Ευρω΄πης. Η
Συνθη΄κη ΕΚΑΧ αποτε΄λεσε το ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο των διαρθρωτικω΄ν µεταβολω΄ν και αποδει΄χθηκε ελαστικο΄ και αποτελεσµατικο΄
µε΄σο, το΄σο απο΄ οικονοµικη΄ ο΄σο και απο΄ κοινωνικη΄ α΄ποψη, για την
αντιµετω΄πιση των αναδιαρθρω΄σεων που σηµειω΄θηκαν στις περιοχε΄ς
της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα στην Ευρω΄πη, µολονο΄τι
πολλα΄ απο΄ τα µε΄τρα που προβλε΄πει η Συνθη΄κη δεν εφαρµο΄ζονται
πλε΄ον απο΄ καιρο΄. Ο βαθµο΄ς ολοκλη΄ρωσης που επιτευ΄χθηκε µε τη
Συνθη΄κη ΕΚΑΧ ει΄ναι σε ορισµε΄νους τοµει΄ς σαφω΄ς ανω΄τερος απο΄
το βαθµο΄ ολοκλη΄ρωσης που επιτυγχα΄νεται µε΄σω της Συνθη΄κης
ΕΟΚ.
1.3.
Η Συνθη΄κη ΕΚΑΧ χα΄ραξε, επι΄σης, το πλαι΄σιο εντο΄ς του
οποι΄ου διεξα΄γεται ο δια΄λογος και επιτυγχα΄νεται η συνεργασι΄α και
η συναι΄νεση µεταξυ΄ εργοδοτω΄ν, εργαζοµε΄νων και καταναλωτω΄ν
κατα΄ τη λη΄ψη αποφα΄σεων οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ περιεχοµε΄νου στον τοµε΄α της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα. Κατ' αυτο΄
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τον τρο΄πο η΄ταν δυνατο΄ν να αντιµετωπιστου΄ν οι δυ΄σκολες τοµεακε΄ς
και περιφερειακε΄ς αναπροσαρµογε΄ς σε µεγα΄λο βαθµο΄ µε ΄ενα
κοινωνικα΄ αποδεκτο΄ τρο΄πο. Η προσε΄γγιση αυτη΄ αποτε΄λεσε κατα΄
κα΄ποιο τρο΄πο το οικονοµικο΄ προ΄τυπο της Ευρω΄πης.
1.4.
Επιχειρη΄σεις που ανη΄κουν στον κλα΄δο του α΄νθρακα και
χα΄λυβα, και οι οποι΄ες υπα΄γονται στη Συνθη΄κη ΕΚΑΧ, λειτουργου΄ν
στα 15 κρα΄τη µε΄λη χωρι΄ς ο΄µως να κατε΄χουν παντου΄ την ΄δια
ι
σηµαντικη΄ θε΄ση. Στις περισσο΄τερες υποψη΄φιες χω΄ρες ο τοµε΄ας του
α΄νθρακα και χα΄λυβα αποτελει΄ αρκετα΄ σηµαντικη΄ δραστηριο΄τητα.
1.5.
Στον τοµε΄α της εξο΄ρυξης α΄νθρακα ο΄σο και στη βιοµηχανι΄α
σιδη΄ρου και χα΄λυβα σηµειω΄νεται απο΄ πολλα΄ χρο΄νια µι΄α οδυνηρη΄,
κυρι΄ως για τους εργαζοµε΄νους, διαρθρωτικη΄ αναπροσαρµογη΄. Η
διαδικασι΄α αυτη΄ θα συνεχιστει΄ κατα΄ τα επο΄µενα ΄ετη, θα οξυνθει΄
µετα΄ την προσχω΄ρηση των νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν της Κεντρικη΄ς και
Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης και θα προσλα΄βει στις υποψη΄φιες χω΄ρες
δραµατικε΄ς διαστα΄σεις. Οι ριζικε΄ς ανακατατα΄ξεις που θα προκυ΄ψουν στις βιοµηχανι΄ες χα΄λυβα των υποψηφι΄ων χωρω΄ν αποτελου΄ν µι΄α εξαιρετικα΄ µεγα΄λη προ΄κληση για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
1.6.
Οι βιοµηχανι΄ες α΄νθρακα και χα΄λυβα ει΄ναι ΄εντονα
συγκεντρωµε΄νες σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς. Η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη
των περιοχω΄ν αυτω΄ν εξαρτα΄ται σε µεγα΄λο βαθµο΄ απο΄ τη διαρθρωτικη΄ αναπροσαρµογη΄ των σχετικω΄ν βιοµηχανιω΄ν. Η ΕΚΑΧ αναγνω΄ρισε τη µεγα΄λη ευθυ΄νη που φε΄ρει για την περιφερειακη΄ ανα΄πτυξη
και δηµιου΄ργησε τα µε΄σα για τη στη΄ριξη της κοινωνικη΄ς και
περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς. Για το λο΄γο αυτο΄ πρε΄πει και η ΕΤΠ να
ασχοληθει΄ µε τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ και τις συνε΄πειε΄ς της
για τις περιφε΄ρειες.

2. Τα ερωτη΄µατα που προκαλει΄ η λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ
Η Συνθη΄κη ΕΚΑΧ τε΄θηκε σε ισχυ΄ το 1952 και λη΄γει στις
23 Ιουλι΄ου 2002, µετα΄ απο΄ 50ετη΄ δια΄ρκεια. Απο΄ την ηµεροµηνι΄α
λη΄ξης και µετα΄ οι βιοµηχανι΄ες α΄νθρακα και χα΄λυβα θα υπο΄κεινται
κατ' αρχη΄ν στις διατα΄ξεις της Συνθη΄κης ΕΚ. Ορισµε΄να ερωτη΄µατα
που σχετι΄ζονται µε τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ και την ΄ενταξη
των δυ΄ο κλα΄δων στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της Συνθη΄κης ΕΚ η΄δη ΄εχουν
επιλυθει΄ η΄ προ΄κειται να επιλυθου΄ν συ΄ντοµα. Εξακολουθου΄ν ο΄µως
να εγει΄ρονται ερωτη΄µατα σε α΄λλους τοµει΄ς, τα οποι΄α παραµε΄νουν
αναπα΄ντητα.

΄ ν αποθεµατικω
΄ ν της ΕΚΑΧ
2.1. Η χρησιµοποι΄ηση των εκκρεµω
2.1.1. Η ΕΚΑΧ, µε τη δηµιουργι΄α αποθεµατικω΄ν για την
εγγυ΄ηση των χρηµατοοικονοµικω΄ν δραστηριοτη΄των της,
συγκε΄ντρωσε αξιοσηµει΄ωτη περιουσι΄α, η αξιοποι΄ηση της οποι΄ας θα
αποφασισθει΄ µετα΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ. Η περιουσι΄α
αυτη΄ συγκεντρω΄θηκε χα΄ρη στις εισφορε΄ς επι΄ των κερδω΄ν των
επιχειρη΄σεων α΄νθρακα και χα΄λυβα. Η εισφορα΄ καταργη΄θηκε την
1η Ιανουαρι΄ου 1998. Επι΄ του παρο΄ντος δεν ΄εχει υπολογισθει΄
ακο΄µη µε ακρι΄βεια το υ΄ψος της περιουσι΄ας και, κυρι΄ως, το υ΄ψος
της κατα΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης το ΄ετος 2002. Η Επιτροπη΄
στηρι΄ζεται στην υπο΄θεση ο΄τι το υπο΄λοιπο αποθεµατικο΄ κατα΄ τη
λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ θα ανε΄ρχεται σε 1,25 δις ευρω΄. Το
τελικο΄ υ΄ψος του αποθεµατικου΄ εξαρτα΄ται ο΄µως απο΄ τις εργασι΄ες
που θα πρε΄πει να χρηµατοδοτη΄σει η ΕΚΑΧ ΄εως το 2002 µε δικα΄
της κεφα΄λαια.
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2.1.2. Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο, που συνη΄λθε στις 16 και
17 Ιουνι΄ου 1997 στο 'Αµστερνταµ, ει΄χε καλε΄σει την Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ να υποβα΄λει κατα΄λληλες προτα΄σεις προκειµε΄νου να
εξασφαλισθει΄ ο΄τι, κατα΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ το 2002, τα
΄εσοδα απο΄ τα εναποµε΄νοντα αποθεµατικα΄ θα χρησιµοποιηθου΄ν για
΄ενα ταµει΄ο ΄ερευνας σε τοµει΄ς που σχετι΄ζονται µε τη βιοµηχανι΄α
α΄νθρακα και χα΄λυβα. Σε ψη΄φισµα που εξε΄δωσε στις 20 Ιουλι΄ου
1998, το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν θεω΄ρησε αναγκαι΄ο να
χωριστου΄ν οι πο΄ροι της ΕΚΑΧ απο΄ τους α΄λλους κοινοτικου΄ς
πο΄ρους σε ιδιαι΄τερο ταµει΄ο, να ανατεθει΄ η διαχει΄ριση των πο΄ρων
αυτω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ και να αποτελε΄σουν ειδικο΄
κονδυ΄λιο για ΄ενα ερευνητικο΄ προ΄γραµµα προς ο΄φελος των βιοµηχανιω΄ν α΄νθρακα και χα΄λυβα και των σχετιζο΄µενων µε αυτε΄ς τοµε΄ων.
Η Επιτροπη΄ σε ΄εγγραφο εργασι΄ας που εξε΄δωσε στις 16 Νοεµβρι΄ου
1998, εξε΄τασε τις νοµικε΄ς και οικονοµικε΄ς πτυχε΄ς της προ΄τασης
αυτη΄ς και ΄εθιξε το θε΄µα της συµµετοχη΄ς των υποψηφι΄ων χωρω΄ν οι
οποι΄ες δεν ΄εχουν καταβα΄λει εισφορε΄ς στο αποθεµατικο΄ της ΕΚΑΧ.
Το Συµβου΄λιο επιβεβαι΄ωσε στο ψη΄φισµα της 21ης Ιουνι΄ου 1999
τη θε΄ση του, συ΄µφωνα µε την οποι΄α το ενεργητικο΄ και παθητικο΄
αποθεµατικο΄ της ΕΚΑΧ πρε΄πει να επιστραφει΄ στις υπο΄λοιπες
Κοινο΄τητες, αλλα΄ ο΄τι θα πρε΄πει να υπο΄κειται σε χωριστη΄ διαχει΄ριση
σε σχε΄ση µε τα α΄λλα κοινοτικα΄ ταµει΄α και ο΄τι θα πρε΄πει να
χρησιµοποιηθει΄ για ΄ενα ερευνητικο΄ ταµει΄ο προς ο΄φελος της
βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα. Τα αποτελε΄σµατα των ερευνω΄ν
αυτω΄ν πρε΄πει να γνωστοποιηθου΄ν στη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και
χα΄λυβα στις ΧΚΑΕ (µεταφορα΄ τεχνολογι΄ας).

2.1.3. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν επιδοκιµα΄ζει την προσε΄γγιση αυτη΄ µε την οποι΄α διασφαλι΄ζεται ο΄τι το απο΄θεµα της ΕΚΑΧ
που δηµιουργη΄θηκε χα΄ρη στις εισφορε΄ς των επιχειρη΄σεων θα
χρησιµοποιηθει΄ προς ο΄φελος των επιχειρη΄σεων αυτω΄ν. Εφο΄σον οι
ενδιαφερο΄µενες επιχειρη΄σεις ΄εχουν υποστει΄ για µεγα΄λο χρονικο΄
δια΄στηµα την ιδιαι΄τερη οικονοµικη΄ επιβα΄ρυνση που αποτελου΄σε η
εισφορα΄ ΕΚΑΧ, ει΄ναι λογικο΄ να δικαιου΄νται τη χρησιµοποι΄ηση των
πο΄ρων αυτω΄ν και µετα΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης.

2.1.4. Ωστο΄σο, η ΕΤΠ κρι΄νει απαραι΄τητο να µεριµνη΄σει η
Επιτροπη΄ για την ανω΄τατη δυνατη΄ διαφα΄νεια σχετικα΄ µε του υ΄ψος
του αποθεµατικου΄ της ΕΚΑΧ κατα΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης και να
καταρτι΄σει ισολογισµο΄ του ενεργητικου΄ και του παθητικου΄ της
ΕΚΑΧ, ο οποι΄ος συγχρο΄νως θα αποτελει΄ ισολογισµο΄ ΄εναρξης της
χρη΄σης του ειδικου΄ ταµει΄ου, η διαχει΄ριση του οποι΄ου ΄εχει ανατεθει΄
στην Επιτροπη΄. Το αποθεµατικο΄ δεν θα πρε΄πει να χρησιµοποιηθει΄
για τη χρηµατοδο΄τηση των τρεχο΄ντων καθηκο΄ντων ΄εως τη λη΄ξη
της Συνθη΄κης σε βαθµο΄ ω΄στε να εξαντληθει΄, µε αποτε΄λεσµα το
ειδικο΄ ταµει΄ο να µην µπορει΄να εκπληρω΄σει το σκοπο΄ του. Εξα΄λλου,
τα ΄εξοδα αυτα΄ πρε΄πει να θεωρηθου΄ν ως µη υποχρεωτικα΄ και να
καταλογισθου΄ν χωρι΄ς να ληφθει΄υπο΄ψη η αρχη΄ της δηµοσιονοµικη΄ς
σταθεροποι΄ησης, την οποι΄α θε΄σπισε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του
Βερολι΄νου το 1999. Η ΕΤΠ θεωρει΄, επι΄σης, απαραι΄τητο να
επιτευχθει΄ σαφη΄ς διαχωρισµο΄ς των τοµε΄ων που σχετι΄ζονται µε τη
βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και χα΄λυβα και οι οποι΄οι θα επωφεληθου΄ν
απο΄ τις δραστηριο΄τητες που θα χρηµατοδοτηθου΄ν µε το αποθεµατικο΄ αυτο΄. Επι΄σης, τονι΄ζει ο΄τι δεν θα πρε΄πει να υπονοµευτει΄ η
χρη΄ση του προς ο΄φελος της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα.
Πρε΄πει επι΄σης να διευκρινιστου΄ν τα ακριβη΄ ο΄ρια για τη δια΄θεση
του αποθεµατικου΄ της ΕΚΑΧ ως προς το ει΄δος και τους στο΄χους
των καταρτιζο΄µενων σχεδι΄ων. Επι΄σης, ει΄ναι ανα΄γκη να βρεθει΄ µι΄α
δι΄καιη λυ΄ση σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ των υποψη΄φιων χωρω΄ν.
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΄ θηση της ΄ερευνας
2.2. Η προω
2.2.1. Η ΕΚΑΧ διαθε΄τει µι΄α πολυ΄ πιο µακρο΄χρονη παρα΄δοση
ο΄σον αφορα΄ την προω΄θηση της ΄ερευνας, απο΄ ο΄,τι η ΕΕ (ερευνητικα΄
προγρα΄µµατα-πλαι΄σια) και µι΄α εντελω΄ς διαφορετικη΄ προσε΄γγιση
ο΄σον αφορα΄ τους στο΄χους και τη διαχει΄ριση. Η ΄ερευνα στα πλαι΄σια
της ΕΚΑΧ δεν προσανατολι΄ζεται αποκλειστικα΄ προς την υψηλη΄
τεχνολογι΄α, αλλα΄ καλυ΄πτει ΄ενα πολυ΄ ευρυ΄τερο φα΄σµα θεµα΄των.
Με ποσοστο΄ συµµετοχη΄ς της τα΄ξης του 10 ΄εως 15 % στις
συνολικε΄ς ερευνητικε΄ς δαπα΄νες της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και
χα΄λυβα στην Κοινο΄τητα κατε΄χει σε αυτο΄ τον οικονοµικο΄ τοµε΄α µι΄α
πολυ΄ σηµαντικο΄τερη θε΄ση απο΄ ο΄,τι η κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση
της ΄ερευνας σε α΄λλους τοµει΄ς. Ακο΄µη σηµαντικο΄τερη ει΄ναι η
συµµετοχη΄ της στην ΄ερευνα στον τοµε΄α της εξορυκτικη΄ς τεχνολογι΄ας. Συνεπω΄ς, η ΕΚΑΧ συνε΄βαλε ουσιαστικα΄ στη βελτι΄ωση της
τεχνολογικη΄ς ανταγωνιστικο΄τητας της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και
χα΄λυβα. Αυτε΄ς οι περισσο΄τερο εφαρµοσµε΄νες και συνδεδεµε΄νες µε
την αγορα΄ ΄ερευνες πρε΄πει να συνεχιστου΄ν και µετα΄ τη λη΄ξη της
Συνθη΄κης ΕΚΑΧ και να µην παρεµποδιστου΄ν απο΄ την πολιτικη΄
ανταγωνισµου΄ της ΕΕ.
2.2.2. Με την απο΄φαση για τη χρησιµοποι΄ηση του αποθεµατικου΄ της ΕΚΑΧ προς ο΄φελος της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα
δηµιουργη΄θηκαν βασικα΄ οι προϋποθε΄σεις για τη συνε΄χεια της
ιδιαι΄τερης ενι΄σχυσης της ΄ερευνας στους δυ΄ο αυτου΄ς τοµει΄ς.
Θα πρε΄πει να διατηρηθου΄ν οι αποδεδειγµε΄να αποτελεσµατικοι΄
µηχανισµοι΄ απο΄φασης για τη δια΄θεση των πο΄ρων. Επι΄σης, θα πρε΄πει
να συνεχιστει΄ η παρα΄λληλη κοινωνικη΄ ΄ερευνα καθω΄ς και η
΄ερευνα στους τοµει΄ς της ασφα΄λειας στους χω΄ρους εργασι΄ας της
βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα, των περιβαλλοντικω΄ν πτυχω΄ν
και των µε΄τρων µετατροπη΄ς των βιοµηχανικω΄ν εγκαταστα΄σεων.
Προτει΄νεται ο΄µως να ενσωµατωθει΄ η ΄ερευνα αυτη΄ στην τεχνολογικη΄
΄ερευνα. Οι διαδικασι΄ες που θα χρησιµοποιηθου΄ν για τη δια΄θεση
των πιστω΄σεων πρε΄πει να ει΄ναι συµβατε΄ς µε τις αρχε΄ς που διε΄πουν
τις περιβαλλοντικε΄ς πολιτικε΄ς της ΕΕ. Οι ερευνητικε΄ς προσπα΄θειες
στον τοµε΄α του α΄νθρακα και του χα΄λυβα που θα χρηµατοδοτηθου΄ν
απο΄ την ΕΕ επιβα΄λλεται να συµβα΄λουν στη βελτι΄ωση της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος. Η ΕΤΠ υποστηρι΄ζει επι΄σης τις συστα΄σεις
της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη χρη΄ση πιστω΄σεων της ΕΕ για τη
χρηµατοδο΄τηση ερευνητικω΄ν δραστηριοτη΄των RES.
2.2.3. Η βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και χα΄λυβα δικαιου΄ται στον ΄διο
ι
βαθµο΄ µε τις α΄λλες βιοµηχανι΄ες να συµµετα΄σχει σε ερευνητικα΄
προγρα΄µµατα που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το γενικο΄ κοινοτικο΄
προϋπολογισµο΄. Το ειδικο΄ αποθεµατικο΄ κεφα΄λαιο που σχηµατι΄στηκε µε τις εισφορε΄ς της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα και
η ειδικη΄ χρηµατοδο΄τηση της ΄ερευνας µε΄σω του κεφαλαι΄ου αυτου΄
δεν πρε΄πει να αποτελε΄σει αφορµη΄ για τον αποκλεισµο΄ της
βιοµηχανι΄ας αυτη΄ς απο΄ τα ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα.
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2.3.2. Συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη ΕΚΑΧ απαγορευ΄εται καταρχη΄ν
η χορη΄γηση επιδοτη΄σεων. Η επιδο΄τηση της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα
και χα΄λυβα προϋποθε΄τει, συνεπω΄ς, µι΄α παρε΄κκλιση. Το α΄ρθρο 95
της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ επιτρε΄πει την παρε΄κκλιση αυτη΄. Μετα΄ τη λη΄ξη
της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ η βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και χα΄λυβα θα
υπο΄κειται πλη΄ρως στις διατα΄ξεις περι΄ ενισχυ΄σεων που περιλαµβα΄νει
η Συνθη΄κη ΕΚ. Γενικα΄ οι διατα΄ξεις περι΄ ενισχυ΄σεων που περιλαµβα΄νει η Συνθη΄κη ΕΚ αποτελου΄ν κατα΄λληλη βα΄ση. Ωστο΄σο, απο΄
αρκετο΄ καιρο΄ οι επιχειρη΄σεις, οι συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις και
τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη επισηµαι΄νουν ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο
να δηµιουργηθου΄ν εγκαι΄ρως, µε βα΄ση τις διατα΄ξεις αυτε΄ς, ικανοποιητικα΄ και δεσµευτικα΄ νε΄α µε΄σα τα οποι΄α να ανταποκρι΄νονται
στις ανα΄γκες των δυ΄ο αυτω΄ν βιοµηχανιω΄ν.
2.3.3. 'Οσον αφορα΄ τον τοµε΄α του α΄νθρακα, η Επιτροπη΄
προσδιο΄ρισε, µε την οµο΄φωνη ΄εγκριση του Συµβουλι΄ου, ο΄πως
διατυπω΄νεται στις επιµε΄ρους αποφα΄σεις του και στην τελευται΄α
που ΄ελαβε στις 28 ∆εκεµβρι΄ου 1993 και καλυ΄πτει την περι΄οδο
απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 1994 ΄εως τις 23 Ιουλι΄ου 2002, το
πλαι΄σιο εντο΄ς του οποι΄ου επιτρε΄πεται κατα΄ παρε΄κκλιση η χορη΄γηση
δηµοσι΄ων ενισχυ΄σεων στον τοµε΄α αυτο΄. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο η
Επιτροπη΄ αναγνω΄ρισε την ανα΄γκη να εφοδια΄ζει ο τοµε΄ας του
α΄νθρακα και στον µε΄λλον την Κοινο΄τητα σε ενε΄ργεια και να
συµβα΄λει στον περιορισµο΄ της αυξανο΄µενης εξα΄ρτησης απο΄ τις
εισαγωγε΄ς καυσι΄µων. Προκειµε΄νου να επιτυ΄χει το στο΄χο αυτο΄, ο
τοµε΄ας του α΄νθρακα χρεια΄ζεται τη χορη΄γηση ενισχυ΄σεων.
2.3.4. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν φρονει΄ ο΄τι χρεια΄ζεται να
διατυπωθου΄ν απο΄ψεις σχετικα΄ µε την ενδεχο΄µενη αναθεω΄ρηση του
καθεστω΄τος ενισχυ΄σεων της Συνθη΄κης ΕΚ προκειµε΄νου να εισαχθει΄
ειδικη΄ αναφορα΄ για τον κλα΄δο του α΄νθρακα. Εντου΄τοις, ακο΄µη και
εα΄ν δεν πραγµατοποιηθει΄ η εν λο΄γω αναθεω΄ρηση, επει΄γει να
ληφθου΄ν τα απαραι΄τητα µε΄τρα για τη δηµιουργι΄α ειδικου΄ πλαισι΄ου
για τις ενισχυ΄σεις του κλα΄δου του α΄νθρακα, µε τη µορφη΄
κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 89. Η
Επιτροπη΄ δεν ΄εχει υποβα΄λει καµι΄α προ΄ταση προς αυτη΄ την
κατευ΄θυνση. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν εκφρα΄ζει την α΄ποψη ο΄τι
πρε΄πει να υποβληθει΄ συ΄ντοµα µι΄α σχετικη΄ προ΄ταση, πριν απο΄ τη
λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ, ω΄στε να µη δηµιουργηθει΄ ανασφα΄λεια
ο΄σον αφορα΄ τον προγραµµατισµο΄ των επιχειρη΄σεων.

2.3. Η ρυ΄θµιση των ενισχυ΄σεων

2.3.5. Η κατα΄σταση που επικρατει΄ στη βιοµηχανι΄α σιδη΄ρου και
χα΄λυβα ο΄σον αφορα΄ τον ανταγωνισµο΄ ει΄ναι εντελω΄ς διαφορετικη΄.
Ο αγω΄νας για τη χορη΄γηση επιδοτη΄σεων στον κλα΄δο αυτο΄ ει΄χε
ολε΄θριες συνε΄πειες. Προκειµε΄νου να αναχαιτισθει΄ η εξε΄λιξη αυτη΄,
το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ει΄χε εκδω΄σει πριν απο΄ καιρο΄, υ΄στερα
απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ΄ενα κω΄δικα επιδοτη΄σεων για τον τοµε΄α
του χα΄λυβα, µε βα΄ση τη Συνθη΄κη ΕΚΑΧ. Η Συνθη΄κη προβλε΄πει
παρεκκλι΄σεις απο΄ τη γενικη΄ απαγο΄ρευση των επιδοτη΄σεων, εφο΄σον
αυτε΄ς αφορου΄ν την ΄ερευνα και την ανα΄πτυξη, το περιβα΄λλον και
τον κοινωνικο΄ τοµε΄α. Ο κω
΄ δικας αυτο΄ς θα πρε΄πει ο΄µως να
εναρµονιστει΄ µε τους ο΄ρους ανταγωνισµου΄ της Συνθη΄κης ΕΚ.

2.3.1. Η βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και χα΄λυβα υπο΄κειται, λο΄γω
των χαρακτηριστικω΄ν των αγαθω΄ν που παρα΄γει και των ειδικω΄ν
συνθηκω΄ν που αντιµετωπι΄ζει στην αγορα΄ (ο΄σον αφορα΄ τη βιοµηχανι΄α χα΄λυβα η οποι΄α υπο΄κειται σε κυκλικε΄ς διακυµα΄νσεις, οµογε΄νεια
των προϊο΄ντων, εξαιρετικη΄ ευαισθησι΄α των τιµω΄ν σε µι΄α κορεσµε΄νη
παγκο΄σµια αγορα΄· ο΄σον αφορα΄ τη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα: συµµετοχη΄
στον εφοδιασµο΄ σε ενε΄ργεια σε ασυ΄µφορες τιµε΄ς), σε ιδιαι΄τερους
ο΄ρους ανταγωνισµου΄, γεγονο΄ς το οποι΄ο καθιστα΄ αναγκαι΄α την
εφαρµογη΄ ειδικω΄ν µε΄τρων ενι΄σχυσης.

2.3.6. Η Επιτροπη΄ ΄εχει υποβα΄λει στο µεταξυ΄ µι΄α προ΄ταση
κοινοτικου΄ πλαισι΄ου για τις κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις στη βιοµηχανι΄α
σιδη΄ρου και χα΄λυβα. Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς συνεχι΄ζει ουσιαστικα΄ τους αυστηρου΄ς επιδοτη΄σεων που περιλαµβα΄νει ο κω΄δικας
για τις επιδοτη΄σεις στον τοµε΄α του χα΄λυβα, αλλα΄ και ορισµε΄νες
προσαρµογε΄ς προς το συ΄στηµα ελε΄γχου των επιδοτη΄σεων συ΄µφωνα
µε τη Συνθη΄κη ΕΚ. Και σε αυτη΄ την περι΄πτωση θα η΄ταν σκο΄πιµο να
εξεταστει΄ η δυνατο΄τητα ΄εκδοσης κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου µε
βα΄ση το α΄ρθρο 89 της Συνθη΄κης ΕΚ.
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2.4. Τα µε΄σα της ρυθµιστικη΄ς πολιτικη΄ς

2.6. Τα συνοδευτικα΄ κοινωνικα΄ µε΄τρα

2.4.1. Η Συνθη΄κη ΕΚΑΧ προβλε΄πει ΄ενα µεγα΄λο αριθµο΄ ρυθµιστικω΄ν µε΄τρων που αποσκοπου΄ν στη διασφα΄λιση της λειτουργι΄ας
της αγορα΄ς α΄νθρακα και χα΄λυβα τα οποι΄α διαφε΄ρουν εν µε΄ρει
΄εντονα απο΄ τα αντι΄στοιχα µε΄σα της Συνθη΄κης ΕΚ. Τα µε΄τρα αυτα΄
αντικατοπτρι΄ζουν, αφενο΄ς, τις ιδιαι΄τερες συνθη΄κες της αγορα΄ς
στους δυ΄ο αυτου΄ς τοµει΄ς, ο΄πως παραδει΄γµατος χα΄ρη η αστα΄θεια
της συγκυριακη΄ς συµπεριφορα΄ς, αφετε΄ρου, εκφρα΄ζουν ΄ενα διαφορετικο΄ οικονοµικο΄ προσανατολισµο΄, ο οποι΄ος επικρατου΄σε κατα΄
την υπογραφη΄ της Συνθη΄κης ΕΚ. Μετα΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης
ΕΚΑΧ ει΄ναι απαραι΄τητο να υπαχθου΄ν οι βιοµηχανι΄ες α΄νθρακα και
χα΄λυβα στις ρυθµιστικε΄ς διατα΄ξεις της Συνθη΄κης ΕΚ.

2.6.1. Η διαδικασι΄α αναδια΄ρθρωσης της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα
και χα΄λυβα θα συνεχιστει΄ και µετα΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ
το 2002 και θα επιταχυνθει΄ µετα΄ την ΄ενταξη των νε΄ων χωρω΄ν στην
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. 'Εως ση΄µερα, ο προϋπολογισµο΄ς της ΕΚΑΧ
διε΄θετε τους απαραι΄τητους πο΄ρους για τα µε΄τρα προσαρµογη΄ς,
ειδι΄κευσης και µετεκπαι΄δευσης. Μετα΄ τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ
καταργει΄ται η νοµικη΄ βα΄ση για την εφαρµογη΄ των µε΄τρων αυτω΄ν
σε νε΄ες περιπτω΄σεις στο µε΄λλον. Συνεπω΄ς, διακυβευ΄εται η συνε΄χεια
των κοινωνικω΄ν ενισχυ΄σεων και µετα΄ το 2002, οι οποι΄ες αποτελου΄ν
προϋπο΄θεση για την αντιµετω΄πιση των αναδιαρθρω΄σεων στον
τοµε΄α του α΄νθρακα και του χα΄λυβα µε κοινωνικα΄ αποδεκτο΄ τρο΄πο.
Οι υποψη΄φιες χω΄ρες στην Κεντρικη΄ και Ανατολικη΄ Ευρω΄πη δεν
΄εχουν καµι΄α δυνατο΄τητα να λα΄βουν παρο΄µοια βοη΄θεια για την
αντιµετω΄πιση των πολυ΄ δραµατικο΄τερων µεταβολω΄ν που αναµε΄νεται να σηµειωθου΄ν στις σχετικε΄ς βιοµηχανι΄ες.

2.4.2. Συ΄µφωνα µε τη γνω΄µη της ΕΤΠ θα πρε΄πει να διατηρηθου΄ν εκει΄να τα µε΄τρα της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ τα οποι΄α ΄εχουν
αποδειχθει΄ ως αποτελεσµατικα΄ και τα οποι΄α εξακολουθου΄ν να ει΄ναι
απαραι΄τητα για την απρο΄σκοπτη λειτουργι΄α των αγορω΄ν στον
τοµε΄α του α΄νθρακα και του χα΄λυβα. Σε αυτα΄ τα µε΄τρα συγκαταλε΄γονται τα ιδιαι΄τερα µε΄τρα στατιστικη΄ς πληροφο΄ρησης, τα οποι΄α
΄εχουν διαφορετικη΄ σηµασι΄α σε τοµει΄ς που παρα΄γουν οµοιογενη΄
προϊο΄ντα απ' ο΄,τι στους υπο΄λοιπους κλα΄δους της οικονοµι΄ας και
τα οποι΄α θα µπορου΄σαν να συµπληρω΄σουν το ισχυ΄ον προ΄γραµµα
της Εurostat, καθω΄ς και η δυνατο΄τητα των επιχειρη΄σεων του
α΄νθρακα και χα΄λυβα να εφαρµο΄ζουν οικειοθελω΄ς µε΄τρα για
την αντιµετω΄πιση κρι΄σεων. Θα πρε΄πει γι' αυτο΄ να προβλεφθου΄ν
κατα΄λληλες διατα΄ξεις στο κοινοτικο΄ δι΄καιο. Επι΄σης, θα πρε΄πει
να αποφευχθει΄ ο περιορισµο΄ς του υψηλο΄τερου επιπε΄δου του
κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου που ΄εχει επιτευχθει΄ στις βιοµηχανι΄ες ΕΚΑΧ,
αλλα΄ και σε α΄λλους τοµει΄ς ο΄που ει΄χε θετικε΄ς επιπτω΄σεις. Σε
αυτο΄ το πλαι΄σιο χρεια΄ζεται να τονισθει΄ ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να
συνεκτιµηθου΄ν πλη΄ρως το΄σο οι συνε΄πειες ο΄σων συµβαι΄νουν στους
κο΄λπους του ΠΟΕ, ο΄σο και οι εµπορικε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν.

2.5. Οι στο΄χοι της ενεργειακη΄ς πολιτικη΄ς
2.5.1. Η διασφα΄λιση µι΄ας, απο΄ οικονοµικη΄ α΄ποψη, ανεκτη΄ς
παραγωγη΄ς α΄νθρακα ει΄ναι προς το συµφε΄ρον της Ευρω΄πης και
µπορει΄ να συµβα΄λει στον περιορισµο΄, επι΄ του παρο΄ντος, της
αυξανο΄µενης εξα΄ρτησης της ΕΕ απο΄ την εισαγωγη΄ ενε΄ργειας.
2.5.2. Ο α΄νθρακας πρε΄πει, επι΄σης, να λαµβα΄νεται υπο΄ψη στα
΄ ν δρα΄σεων στον τοµε΄α της ενεργειακη΄ς
πλαι΄σια των κοινοτικω
πολιτικη΄ς. Προς το παρο΄ν µο΄λις ΄εχουν γι΄νει τα πρω΄τα βη΄µατα
προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση. Χρεια΄ζεται µια θετικη΄ κοινοτικη΄
στρατηγικη΄ η οποι΄α να προβα΄λει τα πλεονεκτη΄µατα που θα ΄εχει
για το µε΄λλον η βιω΄σιµη εξο΄ρυξη και εκµετα΄λλευση του α΄νθρακα
στην Ευρω΄πη και να καταδεικνυ΄ει τη γενικο΄τερη σηµασι΄α των
συ΄γχρονων ευρωπαϊκω΄ν τεχνολογιω΄ν εξο΄ρυξης. Αυτο΄ ΄εχει ιδιαι΄τερη
σηµασι΄α και ενο΄ψει της διευ΄ρυνσης.

2.7. Τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα της περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς
2.7.1. Με στο΄χο τη στη΄ριξη των µε΄τρων της περιφερειακη΄ς
πολιτικη΄ς η ΕΚΑΧ χορηγου΄σε για µεγα΄λο χρονικο΄ δια΄στηµα
χαµηλο΄τοκα δα΄νεια για τη δηµιουργι΄α θε΄σεων εργασι΄ας σε τοµει΄ς
εκτο΄ς του α΄νθρακα και του χα΄λυβα. Τα δα΄νεια αυτα΄ καταργη΄θηκαν
στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1996. 'Ενα µεγα΄λο µε΄ρος των ευρωπαϊκω΄ν
κε΄ντρων της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα, υπα΄γονται στις
επιλε΄ξιµες περιοχε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ ∆ιαρθρωτικου΄ Ταµει΄ου, στο΄χος 1 η΄ 2. Συνεπω΄ς, οι ευρωπαϊκε΄ς ενισχυ΄σεις µπορου΄ν να
χρησιµοποιηθου΄ν στις περιοχε΄ς αυτε΄ς για τη στη΄ριξη των αναδιαρθρω΄σεων της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα και τη δηµιουργι΄α
θε΄σεων εργασι΄ας σε α΄λλους κλα΄δους της οικονοµι΄ας. Ωστο΄σο,
πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι, αφενο΄ς, ο περιορισµο΄ς του αριθµου΄ των
επιλε΄ξιµων περιοχω΄ν και η λη΄ξη των κοινοτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν
Resider και Rechar, στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1999, οδηγου΄ν σε ΄ενα
σηµαντικο΄ αριθµο΄ ευρωπαϊκω΄ν κε΄ντρων της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα
και χα΄λυβα στην απω΄λεια των κοινοτικω΄ν ενισχυ΄σεων περιφερειακου΄ χαρακτη΄ρα. Στις περιοχε΄ς αυτε΄ς µπορου΄ν να προκληθου΄ν
σοβαρα΄ διαρθρωτικα΄ προβλη΄µατα.
2.7.2. Συνεπω΄ς, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ θα πρε΄πει, στο πλαι΄σιο
των ανω΄τατων ορι΄ων πληθυσµου΄ που τι΄θενται για τους στο΄χους 1
και 2, να αντιδρα΄ µε ευελιξι΄α σε παρο΄µοιες εξελι΄ξεις και ενδεχοµε΄νως να προσαρµο΄ζει ανα΄λογα τον κατα΄λογο των επιλε΄ξιµων
περιοχω΄ν. Θα η΄ταν επι΄σης σκο΄πιµο να προωθη΄σει τη συνεργασι΄α
µεταξυ΄ των περιοχω΄ν της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα, π.χ.
στα πλαι΄σια του προγρα΄µµατος Interreg, προσανατολισµο΄ς Γ, µε
στο΄χο την ανταλλαγη΄ εµπειριω΄ν σχετικα΄ µε επιτυχηµε΄νες πρακτικε΄ς,
συµπεριλαµβα΄νοντας στη συνεργασι΄α αυτη΄ περιοχε΄ς οι οποι΄ες δεν
επιδοτου΄νται µε βα΄ση το στο΄χο 1 η΄ 2.

2.8. Ο κοινωνικο΄ς δια΄λογος
2.5.3. Χωρι΄ς να επανε΄ρχεται στη συζη΄τηση σχετικα΄ µε τη
δηµιουργι΄α νοµικη΄ς βα΄σης της ευρωπαϊκη΄ς ενεργειακη΄ς πολιτικη΄ς,
η οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε κατα΄ τις διαπραγµατευ΄σεις των συνθηκω΄ν του Μα΄αστριχτ και του 'Αµστερνταµ, η ΕΤΠ φρονει΄ ο΄τι η
ενσωµα΄τωση του α΄νθρακα στη συνθη΄κη ΕΚ αποτελει΄ ευκαιρι΄α για
να αναγνωρισθει΄ εντο΄ς της συνθη΄κης ΕΚ η νοµιµο΄τητα του στο΄χου
της ασφα΄λειας εφοδιασµου΄.

2.8.1. 'Ενα κεντρικο΄ στοιχει΄ο της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ ει΄ναι ο
θεσµοθετηµε΄νος κοινωνικο΄ς δια΄λογος µεταξυ΄ των εκπροσω΄πων
΄ ν που
της βιοµηχανι΄ας των εργαζοµε΄νων και των καταναλωτω
απαρτι΄ζουν τη «Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄». Ο δια΄λογος αυτο΄ς ο΄χι
µο΄νο αποδει΄χθηκε αποτελεσµατικο΄ µε΄σο για τη διαβου΄λευση
µε την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, αλλα΄ ενι΄σχυσε την προθυµι΄α για
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συνεργασι΄α και συνε΄βαλε σε µι΄α ιδιαι΄τερη παρα΄δοση για την
επιδι΄ωξη της οµοφωνι΄ας στη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και χα΄λυβα η
οποι΄α µπορει΄ να αποτελε΄σει παρα΄δειγµα για τις χω΄ρες της
Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης ενο΄ψει των επικει΄µενων διαρθρωτικω΄ν µεταβολω΄ν στις χω΄ρες αυτε΄ς. Στα πλαι΄σια της καλυ΄τερης
δυνατη΄ς συνεργασι΄ας, η συµµετοχη΄ των ενδιαφερο΄µενων περιφερειακω΄ν αρχω΄ν στον κοινωνικο΄ δια΄λογο θα µπορου΄σε να ΄εχει
θετικο΄ αντι΄κτυπο.
2.8.2. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν κρι΄νει ο΄τι ο δια΄λογος
αυτο΄ς πρε΄πει να συνεχιστει΄ µε κατα΄λληλο τρο΄πο και να προσλα΄βει
θεσµοθετηµε΄νη µορφη΄. Για το σκοπο΄ αυτο΄, πρε΄πει να θεµελιωθει΄ η
υποχρεωτικη΄ διαβου΄λευση και το δικαι΄ωµα πρωτοβουλι΄ας µε
θε΄µατα που αφορου΄ν τον τοµε΄α του α΄νθρακα και χα΄λυβα. Η
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να υποβα΄λει στα πλαι΄σια του
διαλο΄γου µε τους εκπροσω΄πους των δυ΄ο αυτω΄ν κλα΄δων προ΄ταση
σχετικα΄ µε τη δηµιουργι΄α κατα΄λληλης νοµικη΄ς βα΄σης.
2.9. Η βιοµηχανι΄α ΄ανθρακα και χα΄λυβα στις χω
΄ ρες της Κεντρι΄ πης
κη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω
2.9.1. Σχεδο΄ν ταυτο΄χρονα µε τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ, η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση αντιµετωπι΄ζει µι΄α ιδιαι΄τερη προ΄κληση λο΄γω των
δραµατικω΄ν µεταβολω΄ν που αναµε΄νεται να σηµειωθου΄ν στη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και χα΄λυβα στις χω΄ρες της Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς
Ευρω΄πης. Ει΄ναι γι' αυτο΄ αναγκαι΄ο να επιταχυνθει΄αισθητα΄ η αναδια΄ρθρωση της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα. Οι επιχειρη΄σεις και οι
ενω΄σεις των εργαζοµε΄νων των κλα΄δων αυτω΄ν, αλλα΄ και οι περιοχε΄ς
της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα της Κοινο΄τητας προτι΄θενται
να υποστηρι΄ξουν τις πληγµε΄νες χω΄ρες και περιοχε΄ς, αλλα΄ και την
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ στο δυ΄σκολο αυτο΄ ΄εργο.
2.9.2. Στα πλαι΄σια της διαδικασι΄ας της διευ΄ρυνσης, θα η΄ταν
σκο΄πιµο να µελετηθει΄ ο ακριβη΄ς καθορισµο΄ς του κοινοτικου΄
κεκτηµε΄νου στους κλα΄δους του α΄νθρακα και του χα΄λυβα, το οποι΄ο
θα πρε΄πει να υιοθετη΄σουν α΄µεσα οι υποψη΄φιες χω΄ρες. Πρε΄πει να
ετοιµασθει΄ σαφη΄ς και γενικη΄ τοποθε΄τηση πριν απο΄ την ΄εναρξη των
ειδικω΄ν διαπραγµατευ΄σεων για το σηµει΄ο αυτο΄ σχετικα΄ µε τις
προϋποθε΄σεις των παρεκκλι΄σεων που µπορει΄ να χορηγηθου΄ν στις
υποψη΄φιες χω΄ρες για θε΄µατα ανταγωνισµου΄.
2.9.3. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν καλει΄ την Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο να
προβλε΄ψουν στα πλαι΄σια των προγραµµα΄των για τις χω΄ρες της
Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης και την προετοιµασι΄α της
΄ενταξης, ενισχυ΄σεις ικανοποιητικη΄ς ΄εκτασης ω΄στε να στηριχθει΄ η
διαδικασι΄α της αναδια΄ρθρωσης στη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και
χα΄λυβα. Η πτυχη΄ αυτη΄ πρε΄πει επι΄σης να ληφθει΄ υπο΄ψη στα πλαι΄σια
της διοικητικη΄ς βοη΄θειας που παρε΄χεται στις χω΄ρες αυτε΄ς, καθω΄ς
και στα πλαι΄σια των προγραµµα΄των για την προω΄θηση της
περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας, ο΄πως π.χ. το προ΄γραµµα Interreg III,
προσανατολισµο΄ς Γ και το ISPA.
2.10. Προστασι΄α του περιβα΄λλοντος
Οι βιοµηχανι΄ες α΄νθρακα και χα΄λυβα προκαλου΄ν σηµαντικε΄ς
οχλη΄σεις στο περιβα΄λλον. Επι΄σης, αποτελου΄ν την πηγη΄ σηµαντικω΄ν
εκποµπω΄ν διοξειδι΄ου του α΄νθρακα. Υπα΄ρχουν ο΄µως προ΄τυπα που
΄εχουν υιοθετηθει΄βα΄σει της συνθη΄κης ΕΚ, σχετικα΄ µε την προστασι΄α
του περιβα΄λλοντος, και ιδιαι΄τερα µε τον περιορισµο΄ των εκποµπω΄ν
ρυ΄πων που προκαλου΄ν το φαινο΄µενο του θερµοκηπι΄ου. Η ΕΤΠ
φρονει΄ ο΄τι τα προ΄τυπα αυτα΄ πρε΄πει να επεκταθου΄ν και στους
κλα΄δους του α΄νθρακα και του χα΄λυβα, κατα΄ την ΄ενταξη΄ τους στη
συνθη΄κη ΕΚ.
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2.11. Θεσµικε΄ς πτυχε΄ς
Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν φρονει΄ ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η διερευ΄νηση των συγκεκριµε΄νων τροποποιη΄σεων που πρε΄πει να εισαχθου΄ν
στη συνθη΄κη ΕΚ, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ΄ενταξης των κλα΄δων
που υπα΄γονται στη συνθη΄κη ΕΚΑΧ. Θα πρε΄πει να εξετασθει΄ η
εφαρµογη΄ ενδεχο΄µενων µεταβατικω΄ν µε΄τρων. Οι τροποποιη΄σεις
που θα εισαχθου΄ν θα πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να λαµβα΄νουν υπο΄ψη
ορισµε΄νες ιδιαι΄τερες πτυχε΄ς του α΄νθρακα και του χα΄λυβα, ο΄πως τα
δηµοσιονοµικα΄ θε΄µατα, η επιταγη΄ της ασφα΄λειας εφοδιασµου΄, το
καθεστω΄ς ενισχυ΄σεων και, ενδεχοµε΄νως, η διατη΄ρηση ορισµε΄νων
εξουσιω΄ν της Επιτροπη΄ς.

3. Συµπερα΄σµατα
3.1.
Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν διαπιστω΄νει ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄
Κοινο΄τητα 'Ανθρακα και Χα΄λυβα συνε΄βαλε καθοριστικα΄ στην
επι΄τευξη και εδραι΄ωση της ειρη΄νης στην Ευρω΄πη, στην πολιτικη΄
και οικονοµικη΄ ολοκλη΄ρωση και στην αυ΄ξηση της ευµα΄ρειας και,
συνεπω΄ς, επε΄τυχε πλη΄ρως τους αρχικου΄ς της στο΄χους. Συνε΄βαλε
ιδιαι΄τερα στη διευκο΄λυνση της αναδια΄ρθρωσης της βιοµηχανι΄ας
α΄νθρακα και χα΄λυβα και στην κοινωνικη΄ αποδοχη΄ των µεταβολω΄ν
αυτω΄ν.
3.2.
Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν κρι΄νει ο΄τι λο΄γω των συνεχιζο΄µενων σηµαντικω΄ν πιε΄σεων που σχετι΄ζονται µε την αναδια΄ρθρωση, η λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ στις 23 Ιουλι΄ου 2002 θα
προκαλε΄σει για τις βιοµηχανι΄ες α΄νθρακα και χα΄λυβα και τις
περιοχε΄ς στις οποι΄ες συγκεντρω΄νονται σοβαρα΄ οικονοµικα΄ και
κοινωνικα΄ προβλη΄µατα για τα οποι΄α πρε΄πει επειγο΄ντως να βρεθει΄
λυ΄ση.
3.3.
Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν διαπιστω΄νει ο΄τι οι ειδικε΄ς
ρυθµι΄σεις λη΄γουν ο΄πως ΄εχει προβλεφθει΄ συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη
ΕΚΑΧ και δεν θα παραταθου΄ν, καθω΄ς και ο΄τι οι βιοµηχανι΄ες
α΄νθρακα και χα΄λυβα υπα΄γονται στη Συνθη΄κη ΕΚ. Θεωρει΄ απαραι΄τητο να διατηρηθει΄ ο βαθµο΄ς ολοκλη΄ρωσης που ΄εχει επιτευχθει΄ σε
ορισµε΄νους τοµει΄ς της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα χα΄ρη στη
Συνθη΄κη ΕΚΑΧ, ο οποι΄ος ει΄ναι ανω΄τερος σε συ΄γκριση µε τη
Συνθη΄κη ΕΚ και κρι΄νει σκο΄πιµο να δηµιουργηθει΄, ο΄που αυτο΄ ει΄ναι
απαραι΄τητο, η κατα΄λληλη νοµικη΄ βα΄ση στα πλαι΄σια της Συνθη΄κης
ΕΚ. Ει΄ναι επι΄σης αναγκαι΄ο να συνεκτιµηθει΄ και ο λιγνι΄της στα
πλαι΄σια των στο΄χων της ενεργειακη΄ς πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης.
3.4.
Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν επιδοκιµα΄ζει τη µεταφορα΄
του ενεργητικου΄ αποθεµατικου΄ της ΕΚΑΧ σε ΄ενα ειδικο΄ ταµει΄ο
που θα διαχειρι΄ζεται η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, µε το οποι΄ο θα
χρηµατοδοτηθου΄ν ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα που σχετι΄ζονται µε τη
βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και χα΄λυβα, καθω΄ς και µε τον επιστηµονικο΄,
τεχνικο΄, οικολογικο΄ και κοινωνικο΄ τοµε΄α. Θεωρει΄ αναγκαι΄ο να
διευκρινισθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ το υ΄ψος του αποθεµατικου΄
της ΕΚΑΧ και προτει΄νει την κατα΄ρτιση τελικου΄ ισολογισµου΄ ο
οποι΄ος να αποτελει΄ συγχρο΄νως τον ισολογισµο΄ ΄εναρξης του
ειδικου΄ ταµει΄ου. Οι δραστηριο΄τητες που θα χρηµατοδοτηθου΄ν ΄εως
τη λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ δεν πρε΄πει να εξαντλη΄σουν το
αποθεµατικο΄ αυτο΄ σε βαθµο΄ ω΄στε το ειδικο΄ ταµει΄ο να µην ει΄ναι
πλε΄ον σε θε΄ση να εκπληρω΄σει την αποστολη΄ του.
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3.5.
Παρα΄λληλα µε την ειδικη΄ ενι΄σχυση της ΄ερευνας µε τα
΄εσοδα του αποθεµατικου΄ της ΕΚΑΧ, η βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και
χα΄λυβα ΄εχει δικαι΄ωµα να συµµετα΄σχει πλη΄ρως στα ερευνητικα΄
προγρα΄µµατα της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι η ΄ερευνα στο χω΄ρο της βιοµηχανι΄ας
α΄νθρακα και χα΄λυβα, η οποι΄α χρηµατοδοτει΄ται απο΄ την ΕΕ, θα
πρε΄πει να ει΄ναι συµβατη΄ µε α΄λλους κοινοτικου΄ς στο΄χους, ιδιαιτε΄ρως στον τοµε΄α της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος. Για το λο΄γο
αυτο΄, οι κοινοτικοι΄ πο΄ροι που διατι΄θενται γενικα΄ για την ΄ερευνα
να διατι΄θενται (εν µε΄ρει) στον τοµε΄α των ανανεω΄σιµων πηγω
΄ν
ενε΄ργειας.
3.6.
Η Εκτροπη΄ των Περιφερειω΄ν κρι΄νει ο΄τι οι διατα΄ξεις της
Συνθη΄κης ΕΚ για τον ΄ελεγχο των κρατικω΄ν ενισχυ΄σεων, αποτελου΄ν
ουσιαστικα΄ την κατα΄λληλη βα΄ση για τη δηµιουργι΄α των µε΄σων που
θα αποτελε΄σουν τη συνε΄χεια των ρυθµι΄σεων σχετικα΄ µε τη
χορη΄γηση ενισχυ΄σεων για την εξο΄ρυξη του α΄νθρακα, τη βιοµηχανι΄α
σιδη΄ρου και χα΄λυβα. Θα η΄ταν σκο΄πιµο να εξετασθει΄ η δυνατο΄τητα
΄εκδοσης κανονισµω΄ν του Συµβουλι΄ου συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 89,
ως νοµικη΄ βα΄ση.
3.7.
Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν επιδοκιµα΄ζει καταρχη΄ν την
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για την κατα΄ρτιση ενο΄ς κω΄δικα ενισχυ΄σεων
στον τοµε΄α του χα΄λυβα µε βα΄ση τη Συνθη΄κη ΕΚ στην οποι΄α
προβλε΄πεται και στο µε΄λλον µια αυστηρη΄ απαγο΄ρευση των
επιδοτη΄σεων, προσαρµοσµε΄νη στις ανα΄γκες του κλα΄δου αυτου΄
προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ ο ανταγωνισµο΄ς των επιδοτη΄σεων που
θα ει΄χε ολε΄θριες συνε΄πειες.
3.8.
Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν καλει΄ την Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει και για τη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα, πριν το
2002, µι΄α ικανοποιητικη΄ προ΄ταση µε στο΄χο τη ρυ΄θµιση των
ενισχυ΄σεων. Η προ΄ταση αυτη΄ πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζει το ενδιαφε΄ρον της 'Ενωσης για τη διατη΄ρηση µι΄ας βιω΄σιµης βιοµηχανι΄ας
α΄νθρακα. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν καλει΄ την Επιτροπη΄ να
υποβα΄λει ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε την κατα΄σταση που επικρατει΄ ως
προς το καθεστω΄ς ενισχυ΄σεων για τον κλα΄δο του α΄νθρακα, καθω΄ς
και — ο΄ποτε του΄το ει΄ναι αναγκαι΄ο — προτα΄σεις για την
τροποποι΄ηση του καθεστω΄τος.
3.9.
Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να
διατηρηθου΄ν τα ρυθµιστικα΄ µε΄τρα της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ που ΄εχουν
αποδειχθει΄ αποτελεσµατικα΄, εφο΄σον διασφα΄λισαν τη βελτι΄ωση και
απρο΄σκοπτη λειτουργι΄α της αγορα΄ς στον τοµε΄α του α΄νθρακα,
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µε΄τρα ο΄πως η στατιστικη΄ πληροφο΄ρηση και η δυνατο΄τητα λη΄ψης
οικειοθελω΄ν µε΄τρων για την αντιµετω΄πιση κρι΄σεων. Καλει΄ γι' αυτο΄
την Επιτροπη΄ να προτει΄νει, στα πλαι΄σια διαλο΄γου µε τους
εκπροσω΄πους των δυ΄ο αυτω
΄ ν κλα΄δων, την κατα΄λληλα νοµικη΄ βα΄ση
για το σκοπο΄ αυτο΄, συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη ΕΚ.
3.10. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν διαπιστω΄νει ο΄τι µετα΄ τη
λη΄ξη της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ καταργει΄ται η νοµικη΄ βα΄ση για τη
χρηµατοδο΄τηση κοινωνικω΄ν µε΄τρων προσαρµογη΄ς συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 56. Η νοµικη΄ αυτη΄ βα΄ση αποτελου΄σε ΄ενα σηµαντικο΄ θεµε΄λιο
για τη χρηµατοδο΄τηση µε΄τρων κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα στους
ενδιαφερο΄µενους κλα΄δους. Καλει΄ γι' αυτο΄ την Επιτροπη΄ των ΕΚ
και τα κρα΄τη µε΄λη να συµπεριλα΄βουν κατα΄ το σχεδιασµο΄ των
προγραµµα΄των του Ευρωπαϊκου΄ Κοινωνικου΄ Ταµει΄ου (ΕΚΤ) για
την περι΄οδο 2000-2006 κατα΄λληλα µε΄τρα για την υποστη΄ριξη
της κοινωνικη΄ς αναπροσαρµογη΄ς στη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα και
χα΄λυβα. Σχετικα΄ ει΄ναι επειγο΄ντως αναγκαι΄α µια παρο΄µοια υποστη΄ριξη των ΧΚΑΕ ενο΄ψει της ΄ενταξη΄ς τους.
3.11. Η ΕΤΠ διαπιστω΄νει µε ανησυχι΄α ο΄τι ο περιορισµο΄ς του
αριθµου΄ των επιλε΄ξιµων περιοχω΄ν συ΄µφωνα µε τους στο΄χους 1 και
2 του Ευρωπαϊκου΄ ∆ιαρθρωτικου΄ Ταµει΄ου και η λη΄ξη των
κοινοτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν Resider και Rechar στις 31 ∆εκεµβρι΄ου
1999 ει΄χαν σαν αποτε΄λεσµα να µη λαµβα΄νουν στο µε΄λλον
κοινοτικε΄ς ενισχυ΄σεις περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης ορισµε΄να κε΄ντρα
της βιοµηχανι΄ας α΄νθρακα και χα΄λυβα.
3.12. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν θεωρει΄ το δια΄λογο που
διεξα΄γεται στους κο΄λπους της Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς ως
υποδειγµατικο΄ ο΄σον αφορα΄ τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των εκπροσω΄πων
των βιοµηχα΄νων, των εργαζοµε΄νων, και των καταναλωτω΄ν και καλει΄
την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προ΄ταση για τη συνε΄χεια
του διαλο΄γου αυτου΄, στην οποι΄α να προβλε΄πεται η υποχρεωτικη΄
διαβου΄λευση.
3.13. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν πιστευ΄ει ο΄τι η προσχω΄ρηση
των νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν της Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης
και οι αναµενο΄µενες δραµατικε΄ς εξελι΄ξεις που θα προκαλε΄σει στον
τοµε΄α του α΄νθρακα και χα΄λυβα, αποτελου΄ν µι΄α ιδιαι΄τερη προ΄κληση
για το συ΄νολο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και υποστηρι΄ζει ο΄τι οι
εµπειρι΄ες που αποκτη΄θηκαν στις περιοχε΄ς α΄νθρακα και χα΄λυβα των
σηµερινω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν θα πρε΄πει να αξιοποιηθου΄ν κατα΄ την
αντιµετω΄πιση των αναδιαρθρω΄σεων. Τα προγρα΄µµατα για την
προετοιµασι΄α της ΄ενταξης πρε΄πει να προσαρµοστου΄ν ανα΄λογα.

Βρυξε΄λλες, 13 Απριλι΄ου 2000.
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