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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Η συµβολη΄ της ΟΚΕ στη χα΄ραξη
΄ ν προσανατολισµω
΄ ν των οικονοµικω
΄ ν πολιτικω
΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν και της Ευρωπαϊκη΄ς
των γενικω
'Ενωσης για το 2002»
(2002/C 125/12)
Στις 29 Νοεµβρι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 3 του Εσωτερικου΄ της Κανονισµου΄, η
Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση µε το ανωτε΄ρω θε΄µα.
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και νοµισµατικη΄ ΄ενωση, οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 25 Φεβρουαρι΄ου 2002 µε
βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση της κας Konitzer.
Κατα΄ την 389η συ΄νοδο ολοµε΄λειας, της 20η΄ς και 21ης Μαρτι΄ου 2002 (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Σκοπο΄ς της γνωµοδο΄τησης πρωτοβουλι΄ας της ΟΚΕ
Στο΄χος της γνωµοδο΄τησης ει΄ναι:
—

να προσφε΄ρει τη βα΄ση για την επεξεργασι΄α των γενικω΄ν
προσανατολισµω΄ν των οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν για το 2002
απο΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο·

—

να συµβα΄λει στην ανα΄πτυξη της δηµο΄σιας συζη΄τησης που
διεξα΄γεται σχετικα΄ µε τον συντονισµο΄ και το περιεχο΄µενο των
οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο·

—

να προωθη΄σει την συζη΄τηση που διεξα΄γεται µεταξυ΄ των
οργανω΄σεων και κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων που εκπροσωπου΄νται στην ΟΚΕ.

ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη η οποι΄α θα µπορου΄σε να αποτελε΄σει
κυ΄ρωση εφο΄σον δηµοσιευθει΄. Συγκεκριµε΄νες οδηγι΄ες για την
οικονοµικη΄ πολιτικη΄, πε΄ρα απο΄ την αρχη΄ της ανοικτη΄ς οικονοµι΄ας
της αγορα΄ς µε ελευ΄θερο ανταγωνισµο΄ και ενθα΄ρρυνση της αποτελεσµατικη΄ς αξιοποι΄ησης των πο΄ρων, περιε΄χει το κεφα΄λαιο της
Συνθη΄κης για την οικονοµικη΄ πολιτικη΄, µο΄νο στις οδηγι΄ες σχετικα΄
µε τη δηµοσιονοµικη΄ πολιτικη΄. Σκοπο΄ς των οδηγιω΄ν αυτω΄ν (2) ει΄ναι
να διασφαλισθει΄ ο΄τι οι δηµοσιονοµικε΄ς πολιτικε΄ς που εφαρµο΄ζονται µε ευθυ΄νη των κρατω΄ν µελω΄ν και ει΄ναι προσανατολισµε΄νες
προς την τιµαριθµικη΄ σταθερο΄τητα δεν θα δυσχερα΄νουν την
εφαρµογη΄ της νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς που χαρα΄σσεται στα πλαι΄σια
του Ευρωπαϊκου΄ Συστη΄µατος Κεντρικω΄ν Τραπεζω΄ν (ΕΣΚΤ). Το
Συ΄µφωνο για τη σταθερο΄τητα και την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη
συµπληρω΄νει και στηρι΄ζει τους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς στο
πλαι΄σιο της ΟΝΕ.
2.2.
Οι διαδικασι΄ες που προβλε΄πει η Συνθη΄κη και οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς συµπληρω΄θηκαν και αναπτυ΄χθηκαν περαιτε΄ρω:

2.

2.1.

Οι ισχυου΄σες διαδικασι΄ες συντονισµου΄ της οικονοµικη΄ς
πολιτικη΄ς και η αναγκαιο΄τητα περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη΄ς
τους και ορθολογισµου΄ τους

—

στο 'Αµστερνταµ προστε΄θηκε στη συνθη΄κη ο τι΄τλος «Απασχο΄ληση». Επαναφε΄ρει, ο΄σον αφορα΄ τους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς για την απασχο΄ληση, την κοινοτικη΄ διαδικασι΄α η
οποι΄α δεν περιλαµβανο΄ταν στις γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς
της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς της Συνθη΄κης του Μα΄αστριχτ
(προ΄ταση της Επιτροπη΄ς η οποι΄α τροποποιει΄ται απο΄ το
Συµβου΄λιο µο΄νο µε οµο΄φωνη απο΄φαση αλλα΄ υιοθετει΄ται µε
ειδικη΄ πλειοψηφι΄α).

—

στη συνε΄χεια αναπτυ΄χθηκαν δια΄φορες «διαδικασι΄ες» ο΄πως:

Η φιλοσοφι΄α της Συνθη΄κης του Μα΄αστριχτ

Το κεφα΄λαιο «οικονοµικη΄ πολιτικη΄» ('Αρθρα 98 ΄εως 124) της
Συνθη΄κης αναθε΄τει την αρµοδιο΄τητα για την οικονοµικη΄ πολιτικη΄
γενικα΄ στα κρα΄τη µε΄λη. Ωστο΄σο, η οικονοµικη΄ πολιτικη΄ θεωρει΄ται
απο΄ τη Συνθη΄κη ως υπο΄θεση κοινου΄ συµφε΄ροντος. Συνεπω΄ς, οι
εθνικε΄ς πολιτικε΄ς θα πρε΄πει να συντονιστου΄ν κατα΄ τε΄τοιο τρο΄πο
ω΄στε να συµβα΄λουν στην υλοποι΄ηση των στο΄χων της κοινο΄τητας
µε την ΄εννοια του 'Αρθρου 2 (1). Το ΄εγγραφο «γενικοι΄ προσανατολισµοι΄ των οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν και της
Κοινο΄τητας» αποτελει΄ ΄εγγραφο καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας για την
κοινοτικη΄ οικονοµικη΄ πολιτικη΄. Προ΄κειται για µια (µη δεσµευτικη΄)
συ΄σταση του Συµβουλι΄ου η οποι΄α καταρτι΄στηκε µε βα΄ση τη
σχετικη΄ συ΄σταση της Επιτροπη΄ς και την τελικη΄ δη΄λωση του
Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου. Το Συµβου΄λιο ενηµερω΄νει το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε το περιεχο΄µενο της συ΄σταση΄ς του. Η
υλοποι΄ηση των γενικω΄ν προσανατολισµω΄ν ελε΄γχεται στα πλαι΄σια
διακυβερνητικη΄ς διαδικασι΄ας. Σε περι΄πτωση που διαπιστωθου΄ν
παραβα΄σεις θα µπορει΄ να διατυπωθει΄ νε΄α συ΄σταση προς τα
(1) Στο α΄ρθρο αυτο΄ περιλαµβα΄νονται επι΄σης οι στο΄χοι της ανα΄πτυξης και
της απασχο΄λησης.

—

η διαδικασι΄α του Λουξεµβου΄ργου για την αγορα΄
εργασι΄ας·

—

η διαδικασι΄α του Κα΄ρντιφ για την διαρθρωτικη΄ πολιτικη΄
΄ ν αγαθω΄ν και συντελεστω΄ν
(στον τοµε΄α των αγορω
παραγωγη΄ς)·

—

η διαδικασι΄α της Κολωνι΄ας για τον µακροοικονοµικο΄
δια΄λογο µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων της νοµισµατικη΄ς, δηµοσιονοµικη΄ς και µισθολογικη΄ς πολιτικη΄ς ενο΄ψει της
βελτι΄ωσης του συνδυασµου΄ µακροοικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν στην ΟΝΕ.

(2) ∆εν επιτρε΄πεται η χρηµατοδο΄τηση των κρατικω΄ν ελλειµµα΄των, δεν
επιτρε΄πεται η προνοµιακη΄ προ΄σβαση του κρα΄τους στις αγορε΄ς
κεφαλαι΄ων, δεν επιτρε΄πεται η ανα΄ληψη εγγυη΄σεων για τα χρε΄η α΄λλων
κρατω΄ν η΄ δηµο΄σιων οργανισµω΄ν, επιβα΄λλεται η αποφυγη΄ υπερβολικω΄ν
δηµοσιονοµικω΄ν ελλειµµα΄των ('Αρθρα 101-104 της Συνθη΄κης).
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—

Οι «διαδικασι΄ες» αυτε΄ς συµπληρω΄θηκαν µε τους στο΄χους που
υιοθε΄τησε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισσαβω΄νας στον
τοµε΄α της ανα΄πτυξης της τεχνολογικη΄ς προο΄δου και της
πλη΄ρους απασχο΄λησης.

—

Επιπλε΄ον, σ' αυτο΄ προστε΄θηκε ΄ενα εξαιρετικα΄ δυ΄σκολα
κατανοητο΄ συ΄νολο διαβουλευ΄σεων και συµφωνιω΄ν σχετικα΄
µε τις µη δεσµευτικε΄ς γνωµοδοτη΄σεις του Κοινοβουλι΄ου, της
ΟΚΕ, των κοινωνικω΄ν εται΄ρων καθω΄ς και προσπα΄θειες της
Επιτροπη΄ς και του Κοινοβουλι΄ου για την ανα΄πτυξη της
συζη΄τησης σχετικα΄ µε θε΄µατα που α΄πτονται της ευρωπαϊκη΄ς
οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς: η συνεργασι΄α µε τα ιδρυ΄µατα οικονοµικη΄ς ΄ερευνας, οικονοµικο΄ φο΄ρουµ Βρυξελλω΄ν.

—

Σε επι΄πεδο κυβερνητικω΄ν εκπροσω΄πων εδραιω
΄ θηκε ακο΄µα
περισσο΄τερο ο σηµαντικο΄ς ρο΄λος που διαδραµατι΄ζουν οι
επιτροπε΄ς (οικονοµικη΄ και δηµοσιονοµικη΄ επιτροπη΄, επιτροπη΄
οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς και επιτροπη΄ για την απασχο΄ληση). Η
εξε΄λιξη αυτη΄ περιο΄ρισε εν µε΄ρει το ρο΄λο της Επιτροπη΄ς ως
εκπροσω΄που των κοινοτικω΄ν συµφερο΄ντων. ∆ηµιουργη΄θηκε
ωστο΄σο µια εντυ΄πωση συναγωνισµου΄, ελλιπου΄ς διαφα΄νειας
και προβληµα΄των ο΄σον αφορα΄ τη συ΄νθεση των επιτροπω΄ν.

—

Σε επι΄πεδο Συµβουλι΄ου συγκροτη΄θηκε α΄τυπα η ευρωοµα΄δα
η οποι΄α ει΄ναι αρµο΄δια για το συντονισµο΄ της οικονοµικη΄ς
πολιτικη΄ς και την ανα΄πτυξη του συνδυασµου΄ πολιτικω΄ν στην
Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση στην οποι΄α ωστο΄σο η
Συνθη΄κη δεν αναθε΄τει αρµοδιο΄τητες για τη λη΄ψη αποφα΄σεων.
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2.3.3. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ ο΄µως πρε΄πει να σηµειωθει΄ µια
σειρα΄ αρνητικω΄ν επιπτω΄σεων. Σε ορισµε΄να σηµαντικα΄ κρα΄τη µε΄λη η
εδραι΄ωση του δηµοσιονοµικου΄ προϋπολογισµου΄ δεν προωθη΄θηκε
επαρκω΄ς σε περιο΄δους θετικη΄ς συγκυρι΄ας ω΄στε να αξιοποιηθου΄ν
απο΄λυτα οι αυτο΄µατοι σταθεροποιητε΄ς σε περιο΄δους αδυ΄νατης
συγκυρι΄ας και να αναπτυχθει΄ µια δραστη΄ρια αντικυκλικη΄ πολιτικη΄.
Σε αυτο΄ προστι΄θεται και το γεγονο΄ς ο΄τι σε πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη οι
δηµο΄σιες επενδυ΄σεις αλλα΄ και οι δαπα΄νες για την εκπαι΄δευση και
τη διασφα΄λιση του ανθρωπι΄νου κεφαλαι΄ου υπε΄στησαν τις συνε΄πειες
τις εδραι΄ωσης του δηµοσιονοµικου΄ προϋπολογισµου΄, γεγονο΄ς το
οποι΄ο ο΄χι µο΄νο περιορι΄ζει την εσωτερικη΄ ζη΄τηση αλλα΄ ενδε΄χεται
να αποτελε΄σει και πηγη΄ µελλοντικω΄ν προβληµα΄των στη διαδικασι΄α
προω΄θησης και επανα΄κτησης της πλη΄ρους απασχο΄λησης. Συνολικα΄
µπορει΄ να λεχθει΄ ο΄τι στην Κοινο΄τητα και τη Νοµισµατικη΄ 'Ενωση
δεν επιτευ΄χθηκε η ανα΄πτυξη διαρκου΄ς σχεδι΄ου µακροοικονοµικη΄ς
πολιτικη΄ς το οποι΄ο να στηρι΄ζεται σε ευρυ΄τατη συναι΄νεση και το
οποι΄ο αφενο΄ς θα µπορου΄σε να συµβα΄λει σε επι΄πεδο Νοµισµατικη΄ς
'Ενωσης στην επι΄τευξη συνδυασµου΄ πολιτικω΄ν µεταξυ΄ της νοµισµατικη΄ς, της δηµοσιονοµικη΄ς και της µισθολογικη΄ς πολιτικη΄ς, και
αφετε΄ρου θα εµποδι΄ζει, στο µε΄τρο του δυνατου΄, την υπερθε΄ρµανση
της πληθωριστικη΄ς εξε΄λιξης στο εσωτερικο΄ και στο εξωτερικο΄ της
Κοινο΄τητας και την εξασθε΄νιση της συγκυρι΄ας ω΄στε να µπορει΄ να
επιτευχθει΄, σε συνδυασµο΄ µε την ανα΄πτυξη των παραγωγικω΄ν
ικανοτη΄των, µια ο΄σο το δυνατο΄ αειφο΄ρος ανα΄πτυξη της γενικη΄ς
οικονοµικη΄ς ζη΄τησης. Μο΄νο υπο΄ τους ο΄ρους αυτου΄ς και µε
ταυτο΄χρονη αυξηµε΄νη οικονοµικη΄ απο΄δοση θα ει΄ναι δυνατο΄ν να
αναπτυχθου΄ν οι επενδυ΄σεις σε βαθµο΄ ω΄στε να αξιοποιηθει΄ το
µεγα΄λο δυναµικο΄ ανα΄πτυξης και απασχο΄λησης που διατι΄θεται στην
Κοινο΄τητα, συ΄µφωνα µε τους στο΄χους του 'Αρθρου 2 της
Συνθη΄κης του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισσαβω΄νας.

΄ν
2.4. Προτα΄σεις της ΟΚΕ για τη βελτι΄ωση των διαδικασιω
2.3.

Αξιολο΄γηση της προσε΄γγισης της Συνθη΄κης ΄οσον αφορα΄
τη γενικη΄ οικονοµικη΄ πολιτικη΄

2.3.1. Η εισαγωγη΄ των χαρτονοµισµα΄των σε ευρω΄ ως µε΄σο
πληρωµη΄ς, η συ΄γκλιση της Συνε΄λευσης η οποι΄α θα εξετα΄σει το
µε΄λλον της 'Ενωσης καθω΄ς και η επικει΄µενη διευ΄ρυνση της
Κοινο΄τητας οδηγου΄ν προς το ερω΄τηµα αν η ισχυ΄ουσα διαδικασι΄α
χα΄ραξης και ελε΄γχου της εφαρµογη΄ς των γενικω΄ν προσανατολισµω΄ν της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς ανταποκρι΄θηκε στις προσδοκι΄ες
και αν µπορει΄ να ανταποκριθει΄ στις προκλη΄σεις του µε΄λλοντος.

2.3.2. Στα θετικα΄ στοιχει΄α συγκαταλε΄γεται η δηµιουργι΄α των
προϋποθε΄σεων σταθερο΄τητας για µια επιτυχηµε΄νη υλοποι΄ηση της
Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης καθω΄ς το γεγονο΄ς ο΄τι
το΄σο η τη΄ρηση των κανο΄νων δηµοσιονοµικη΄ς πολιτικη΄ς που
θεσπι΄ζει η Συνθη΄κη καθω΄ς ο΄σο και το συ΄µφωνο σταθερο΄τητας και
ανα΄πτυξης συµβα΄λουν στην αναχαι΄τιση των αρνητικω΄ν επιπτω΄σεων
στην χρηµατοπιστωτικη΄ πολιτικη΄ των εται΄ρων αλλα΄ και στη
γενικη΄ νοµισµατικη΄ πολιτικη΄ της Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης. Ακο΄µη
διαπιστω΄νεται ο΄τι η µισθολογικη΄ και εισοδηµατικη΄ πολιτικη΄ των
κοινωνικω΄ν εται΄ρων, οι οποι΄ες δεν αναφε΄ρονται στη Συνθη΄κη,
προσαρµο΄στηκαν στις απαιτη΄σεις της σταθερο΄τητας που θε΄τει η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση καλυ΄τερα απο΄ ο΄,τι αναµενο΄ταν. Το γεγονο΄ς
αυτο΄ οδη΄γησε σε ΄εναν συνδυασµο΄ πολιτικω΄ν για τη Νοµισµατικη΄
'Ενωση γενικα΄ ο οποι΄ος, παρα΄ τις σηµερινε΄ς δυσµενει΄ς συγκυρι΄ες,
οι οποι΄ες οφει΄λονται ουσιαστικα΄ σε εξωτερικου΄ς παρα΄γοντες,
ευνο΄ησε την ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση περισσο΄τερο απ ο΄,τι
θα ει΄χε συµβει΄ χωρι΄ς τη Νοµισµατικη΄ 'Ενωση.

2.4.1. Μετα΄ την υλοποι΄ηση της Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης τα
βασικα΄ χαρακτηριστικα΄ της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς καθω΄ς και ο
συνδυασµο΄ς πολιτικω΄ν καθορι΄ζονται σε ακο΄µα µεγαλυ΄τερο βαθµο΄
σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Το ευρωπαϊκο΄ πολιτικο΄ επι΄πεδο αντιλαµβα΄νεται επι΄σης την οικονοµικη΄ πολιτικη΄ ως δηµο΄σια υπο΄θεση. Η
πραγµατιστικη΄ περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της προσε΄γγισης του Μα΄αστριχτ φαι΄νεται ωστο΄σο πολυ΄πλοκη, ελα΄χιστα αποτελεσµατικη΄ και
διαφανη΄ς αλλα΄ απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ καθιστα΄ σαφη΄ την ανα΄γκη
δραστηριοποι΄ησης. Η προοπτικη΄ της διευ΄ρυνσης της κοινο΄τητας
ενισχυ΄ει αυτη΄ την ανα΄γκη. Η συµφωνι΄α που επιτευ΄χθηκε στο
Λα΄ακεν σχετικα΄ µε την περαιτε΄ρω εξε΄λιξη της Κοινο΄τητας θα
µπορου΄σε να αποτελε΄σει ευκαιρι΄α για την βελτι΄ωση των διατα΄ξεων
της Συνθη΄κης µετα΄ απο΄ εµπεριστατωµε΄νη συζη΄τηση.
2.4.2. Σχετικα΄ µε την επεξεργασι΄α της συ΄στασης της Επιτροπη΄ς
για τους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς
2002 καθω΄ς και ενο΄ψει της προετοιµασι΄ας της Συνε΄λευσης, η
ΟΚΕ επιθυµει΄ να διατυπω΄σει τις ακο΄λουθες προτα΄σεις:
α)

Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια, η
Επιτροπη΄ θα πρε΄πει κατα΄ την επεξεργασι΄α των γενικω΄ν
προσανατολισµω΄ν της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς για το 2002 να
καταρτι΄σει συστηµατικο΄ κατα΄λογο ο οποι΄ος να περιλαµβα΄νει
ο΄λες τις διαδικασι΄ες και διαβουλευ΄σεις που εφαρµο΄στηκαν
για την κατα΄ρτιση των γενικω΄ν γραµµω΄ν και την παρακολου΄θηση της υλοποι΄ηση΄ς τους. Παρο΄µοιος κατα΄λογος κρι΄νεται
αναγκαι΄ος και ενο΄ψει της αποτελεσµατικο΄τητας και απλου΄στευσης των διαδικασιω΄ν. Μια συ΄ντοµη περι΄ληψη του καταλο΄γου αυτου΄ θα µπορου΄σε να επισυναφθει΄ στην παρου΄σα
γνωµοδο΄τηση.
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γ)

δ)
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Χρεια΄ζεται να επεκταθει΄ η συζη΄τηση για την ανακοι΄νωση της
Επιτροπη΄ς που εκδο΄θηκε στις 7.2.2001 µε θε΄µα τον
καλυ΄τερο συντονισµο΄ της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς στην ευρωζω΄νη (1) (βλε΄πε επι΄σης τη γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ «ο συντονισµο΄ς της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς στην πορει΄α της ΕΕ» (2) και
την ΄εκθεση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που κατη΄ρτισε η
κα Pervenche Beres) (3).

3.2.

Θα πρε΄πει να εξεταστει΄ιδιαι΄τερα ποιες βελτιω΄σεις θα µπορου΄σαν να γι΄νουν ο΄σον αφορα΄ το συντονισµο΄ της οικονοµικη΄ς
πολιτικη΄ς µε΄σω της θε΄σπισης δευτερευ΄ουσας νοµοθεσι΄ας µε
βα΄ση το 'Αρθρο 99, παρα΄γραφος 5.

Μολονο΄τι οι λανθασµε΄νες προγνω΄σεις ει΄ναι αναπο΄φευκτες, αξι΄ζει
να µελετηθου΄ν τα εξη΄ς:

Σχετικα΄ µε τις εργασι΄ες της Συνε΄λευσης πρε΄πει να εξεταστει΄
ποιες τροποποιη΄σεις της Συνθη΄κης θα η΄ταν σκο΄πιµες στο
κεφα΄λαιο για την οικονοµικη΄ πολιτικη΄. Ιδιαι΄τερο ενδιαφε΄ρον
΄εχει επι΄σης κατα΄ τη γνω΄µη µας η εξε΄ταση των ακο΄λουθων
σηµει΄ων: καλυ΄τερη προβολη΄ των κοινοτικω΄ν συµφερο΄ντων
µε΄σω της αποκατα΄στασης του δικαιω΄µατος υποβολη΄ς προτα΄σεων της Επιτροπη΄ς κατα΄ την χα΄ραξη των γενικω΄ν προσανατολισµω΄ν της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς ('Αρθρο 99, παρα΄γραφος 2)· συµµετοχη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, της ΟΚΕ
και των κοινωνικω
΄ ν εται΄ρων στις διαδικασι΄ες· καλυ΄τερος
ορισµο΄ς του ρο΄λου των επιτροπω΄ν· καλυ΄τερος συντονισµο΄ς
µεταξυ΄ των επιτροπω΄ν καθω΄ς και µεταξυ΄ των επιµε΄ρους
συνελευ΄σεων του Συµβουλι΄ου· θεµελι΄ωση της οµα΄δας ευρω΄
στη Συνθη΄κη· περι΄ληψη απλω΄ν προδιαγραφω΄ν στον τοµε΄α
του συνδυασµου΄ µακροοικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν και των διαρθρωτικω΄ν πολιτικω΄ν.

3. Η οικονοµικη΄ κατα΄σταση, οι προοπτικε΄ς και η προ΄κληση
που αντιµετωπι΄ζει η οικονοµικη΄ πολιτικη΄
3.1. Ο ρο΄λος της ΟΚΕ
Η ΟΚΕ οφει΄λει να διατυπω΄σει προτα΄σεις στους τοµει΄ς που ΄εχουν
για την ΟΚΕ ιδιαι΄τερη σηµασι΄α η΄ στους οποι΄ους διαθε΄τει ιδιαι΄τερες
αρµοδιο΄τητες. Ο ρο΄λος της δεν ει΄ναι ο΄µως να υποκαταστη΄σει την
Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο ο΄σον αφορα΄ την χα΄ραξη των γενικω΄ν
προσανατολισµω΄ν της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς.
'Οσον αφορα΄ τους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς για το 2002 θα
΄ σει την προσοχη΄ σε τε΄σσερις κατηγορι΄ες
η΄θελε να επικεντρω
προβληµα΄των:
—

στην αξιολο΄γηση της οικονοµικη΄ς κατα΄στασης και των
προοπτικω΄ν της·

—

στη συµβολη΄ για την προσαρµογη΄ και βελτι΄ωση του συνδυασµου΄ µακροοικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν·

—

στη διατυ΄πωση προτα΄σεων σχετικα΄ µε ορισµε΄να σηµαντικα΄
διαρθρωτικα΄ προβλη΄µατα:
—

δηλαδη΄ τη µεσοπρο΄θεσµη εξε΄λιξη των ιδιωτικω΄ν και
δηµοσι΄ων επενδυ΄σεων ως προϋπο΄θεση για την ανα΄πτυξη
και την επαναφορα΄ της πλη΄ρους απασχο΄λησης·

(1) COM(2001) 82 τελικο΄.
(2) ΕΕ C 139 της 11.5.2001, σ. 60.
(3) Α5-0307/2001

—
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(i)

τη γη΄ρανση του πληθυσµου΄ και τις µακροπρο΄θεσµες
προκλη΄σεις που δηµιουργει΄ για την οικονοµικη΄ πολιτικη΄.

Η αξιολο΄γηση της οικονοµικη΄ς κατα΄στασης και οι προοπτικε΄ς της

πω΄ς µπορει΄ να βελτιωθει΄ η ποιο΄τητα της ανα΄λυσης, και

(ii) µε ποιο τρο΄πο µπορου΄ν να εξαχθου΄ν µε΄σα απο΄ µια διαρκω΄ς
µεταβαλλο΄µενη οικονοµικη΄ κατα΄σταση και µεταβαλλο΄µενες
προοπτικε΄ς τα κατα΄λληλα συµπερα΄σµατα για την οικονοµικη΄
πολιτικη΄.
3.2.1. Σχετικα΄ µε το σηµει΄ο (i) η Επιτροπη΄ οφει΄λει να διασφαλι΄σει ο΄τι, αφενο΄ς, διατι΄θενται ικανοποιητικοι΄πο΄ροι για την διεξαγωγη΄
της ανα΄λυσης και της προ΄γνωσης και ο΄τι διεξα΄γεται γενικο΄ς και
διαφανη΄ς δια΄λογος µε την Κεντρικη΄ Τρα΄πεζα, τα κρα΄τη µε΄λη, τους
διεθνει΄ς οργανισµου΄ς (ΟΟΣΑ και ∆ιεθνε΄ς Νοµισµατικο΄ Ταµει΄ο)
και κυρι΄ως µε τα ερευνητικα΄ οικονοµικα΄ ιδρυ΄µατα. Χρεια΄ζεται
να ενισχυθει΄ ο δηµο΄σιος δια΄λογος σχετικα΄ µε την οικονοµικη΄
κατα΄σταση, τις προοπτικε΄ς της οικονοµι΄ας και τον κατα΄λληλο
συνδυασµο΄ πολιτικω΄ν στην οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση
γενικα΄. Ο δια΄λογος αυτο΄ς ΄εχει εξαιρετικη΄ σηµασι΄α για τις
µισθολογικε΄ς και εισοδηµατικε΄ς αναλυ΄σεις των εται΄ρων των συλλογικω΄ν συµβα΄σεων οι οποι΄οι επηρεα΄ζουν καθοριστικα΄ µε τις
αποφα΄σεις τους τον συνδυασµο΄ πολιτικω΄ν στην οικονοµικη΄ και
Νοµισµατικη΄ 'Ενωση.
3.2.2. Σχετικα΄ µε το σηµει΄ο (ii) κρι΄νεται απαραι΄τητο να
τροποποιηθει΄ η συχνο΄τητα µε την οποι΄α θα εκδι΄δονται οι
προγνω΄σεις (δυ΄ο φορε΄ς το χρο΄νο). Ωστο΄σο θα η΄ταν σκο΄πιµο να
καταρτι΄ζεται τρι΄µηνη ΄εκθεση για την εξε΄λιξη της οικονοµικη΄ς
κατα΄στασης. Η καλυ΄τερη ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τη βραχυπρο΄θεσµη
εξε΄λιξη της οικονοµικη΄ς κατα΄στασης δεν πρε΄πει να οδηγη΄σει σε
µια διαρκη΄ µικροπροσαρµογη΄ της δηµοσιονοµικη΄ς πολιτικη΄ς. Κα΄τω
απο΄ κανονικε΄ς συνθη΄κες η δηµοσιονοµικη΄ πολιτικη΄ επιβα΄λλεται να
εφαρµο΄ζεται µε βα΄ση µεσοπρο΄θεσµα κριτη΄ρια αλλα΄ συγχρο΄νως
πρε΄πει να διατι΄θενται ικανοποιητικα΄ περιθω΄ρια για τη δρα΄ση των
αυτο΄µατων σταθεροποιητω΄ν. Το διαρθρωτικο΄ ΄ελλειµµα θα πρε΄πει
να περιοριστει΄ µε βα΄ση τη συµφωνι΄α σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης
ενω΄ οι µεταβολε΄ς του συγκυριακου΄ ελλει΄µµατος θα πρε΄πει να
δρουν σταθεροποιητικα΄ για τη συγκυρι΄α. Η νοµισµατικη΄ πολιτικη΄
θα µπορου΄σε να προσαρµο΄ζεται λεπτοµερε΄στερα στις µεταβολε΄ς
της γενικη΄ς οικονοµικη΄ς κατα΄στασης, εφο΄σον βε΄βαια λαµβα΄νεται
υπο΄ψη η αναχαιτιστικη΄ επι΄δραση που ΄εχουν τα µε΄σα της νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς. Στα πλαι΄σια της διαδικασι΄ας προσαρµογη΄ς της
µακροοικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς στην ευρωπαϊκη΄ και Νοµισµατικη΄
'Ενωση θα πρε΄πει να διερευνηθου΄ν καλυ΄τερα οι εµπειρι΄ες που
αποκτη΄θηκαν κατα΄ τον επιτυχηµε΄νο µακροοικονοµικο΄ προσανατολισµο΄ κυρι΄ως της νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς των ΗΠΑ κατα΄ τη
δεκαετι΄α του '90 και να ληφθου΄ν στο µε΄τρο του δυνατου΄ υπο΄ψη.
Για τα θε΄µατα αυτα΄ του πολιτικου΄ µει΄γµατος για τη νοµισµατικη΄
΄ενωση γενικα΄ επιβα΄λλεται, βεβαι΄ως, να ληφθει΄ υπο΄ψη και η ειδικη΄
οικονοµικη΄ κατα΄σταση στα επιµε΄ρους κρα΄τη µε΄λη. Του΄το αποτελει΄,
ιδι΄ως, αποστολη΄ των οικονοµικω΄ν παραγο΄ντων των σχετικω΄ν
κρατω΄ν βα΄σει της οποι΄ας ενισχυ΄εται ολο΄κληρη η οικονοµι΄α.
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3.2.3. Η σηµερινη΄ κατα΄σταση (Ιανουα΄ριος 2002) προφανω΄ς
χαρακτηρι΄ζεται απο΄ στασιµο΄τητα, µε ταυτο΄χρονη απω΄λεια εσωτερικη΄ς ζη΄τησης, ελαφρω΄ς αυξανο΄µενη ανεργι΄α και ελλιπη΄ εµπιστοσυ΄νη των καταναλωτω΄ν και των επιχειρηµατιω΄ν. Ωστο΄σο ο συνδυασµο΄ς πολιτικω΄ν χαλα΄ρωσε λο΄γω της προβλεπο΄µενης µει΄ωσης του
πληθωρισµου΄ και σηµαντικοι΄ παρα΄γοντες ο΄πως π.χ. η συνολικη΄
οικονοµικη΄ αποδοτικο΄τητα στο εσωτερικο΄ και η ανταγωνιστικο΄τητα
απο΄ α΄ποψη κο΄στους προς το εξωτερικο΄ παραµε΄νουν σχετικα΄ ευνοϊκοι΄. ∆εδοµε΄νου ο΄τι και εκτο΄ς της Κοινο΄τητας αναµε΄νεται η αναθε΄ρµανση της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης ΄εως το τε΄λος του 2003 φαι΄νεται,
κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ, εφικτη΄ η επι΄τευξη αναπτυξιακου΄ ρυθµου΄
της τα΄ξης του 3 % το 2003, εα΄ν συνεχιστου΄ν οι πολιτικε΄ς φιλοδοξι΄ες
και προσπα΄θειες. Η ανα΄πτυξη αυτη΄ θα µπορου΄σε να στηριχθει΄µε µια
επιτα΄χυνση της εσωτερικη΄ς και εξωτερικη΄ς ζη΄τησης. Οι διατιθε΄µενες
παραγωγικε΄ς ικανο΄τητες φαι΄νεται ο΄τι επαρκου΄ν.
3.3.

Συµβολη΄ στην προσαρµογη΄ και βελτι΄ωση του συνδυασµου΄
΄ ν πολιτικω
΄ν
µακροοικονοµικω

Κα΄τω απο΄ τις σηµερινε΄ς συνθη΄κες η µακροοικονοµικη΄ πολιτικη΄
οφει΄λει να στηρι΄ξει την αναµενο΄µενη οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη και να
την εντα΄ξει σε µια αειφο΄ρο και αυτοστηριζο΄µενη αναπτυξιακη΄
διαδικασι΄α η οποι΄α θα καθιστα΄ δυνατη΄ την υλοποι΄ηση των στο΄χων
που τε΄θηκαν στη Λισσαβο΄να σχετικα΄ µε την απασχο΄ληση και την
παραγωγικο΄τητα.
Στη γνωµοδο΄τηση που εξε΄δωσε το Νοε΄µβριο 2001, η ΟΚΕ (1)
΄ ς θα πρε΄πει να
ανε΄πτυξε τις σκε΄ψεις της σχετικα΄ µε το πω
συντονιστου΄ν η δηµοσιονοµικη΄ πολιτικη΄ των εθνικω΄ν κυβερνη΄σεων
µε την µισθολογικη΄ πολιτικη΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και τη
νοµισµατικη΄ πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας προκειµε΄νου να διατηρηθει΄ η σταθερο΄τητα και συγχρο΄νως να επιτευχθει΄
΄ενας ο΄σο το δυνατο΄ν ευνοϊκο΄τερος συνδυασµο΄ς πολιτικω΄ν για την
ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση. Στην Νοµισµατικη΄ 'Ενωση ο
συντονισµο΄ς αυτο΄ς αποτελει΄ κοινοτικο΄ συµφε΄ρον. Η Επιτροπη΄, ως
εκπρο΄σωπος του κοινοτικου΄ συµφε΄ροντος θα πρε΄πει στους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς για το 2002
να σεβαστει΄ την αυτονοµι΄α των επιµε΄ρους παραγο΄ντων η΄ οµα΄δων
παραγο΄ντων και συγχρο΄νως να διευκρινι΄σει ποιες ει΄ναι οι συµβολε΄ς
που αναµε΄νονται απο΄ τους επιµε΄ρους παρα΄γοντες για τη βραχυπρο΄θεσµη και τη µεσοπρο΄θεσµη οπτικη΄ της ανα΄πτυξης. Ο γενικο΄ς
κανο΄νας ει΄ναι ο΄τι ο΄σο καλυ΄τερα λαµβα΄νονται υπο΄ψη απο΄ την
δηµοσιονοµικη΄ πολιτικη΄ και τη µισθολογικη΄ πολιτικη΄ οι βραχυπρο΄θεσµοι και µεσοπρο΄θεσµοι ο΄ροι σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης το΄σο
καλυ΄τερα µπορει΄ η νοµισµατικη΄ πολιτικη΄, εφο΄σον διασφαλιστει΄ ο
στο΄χος της σταθερο΄τητας, να στηρι΄ξει τη γενικο΄τερη οικονοµικη΄
πολιτικη΄ µε προοπτικη΄ την ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση. Τα
περιθω΄ρια που θα προκυ΄ψουν απο΄ το γεγονο΄ς αυτο΄ θα πρε΄πει
να αξιοποιηθου΄ν αποτελεσµατικα΄ απο΄ τη νοµισµατικη΄ πολιτικη΄,
συ΄µφωνα µε το 'Αρθρο 105, παρα΄γραφος 1, 2η προ΄ταση.
Η σχε΄ση που υφι΄σταται µεταξυ΄ του συνδυασµου΄ µακροοικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν στη Νοµισµατικη΄ 'Ενωση και της αναθε΄ρµανσης της
οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης καθω΄ς και η µακροπρο΄θεσµη διαδικασι΄α
ανα΄πτυξης που απαιτει΄ται για την υλοποι΄ηση των στο΄χων της
Λισσαβο΄νας αποτελει΄ κατ' εξοχη΄ν θε΄µα του µακροοικονοµικου΄
διαλο΄γου (διαδικασι΄α της Κολωνι΄ας). Η Επιτροπη΄, ως εκπρο΄σωπος
των κοινοτικω΄ν συµφερο΄ντων θα πρε΄πει να υποβα΄λει στα πλαι΄σια
του µακροοικονοµικου΄ διαλο΄γου ΄ενα ΄εγγραφο εργασι΄ας σχετικα΄
µε το θε΄µα αυτο΄. Η ΟΚΕ ει΄ναι προ΄θυµη να συµβα΄λει ουσιαστικα΄
στο στο΄χο αυτο΄.
(1) ΄εγγρ. EE C 48 της 21.2.2002. «Οι µεταβολε΄ς των παγκο΄σµιων
οικονοµικω΄ν συνθηκω΄ν και οι νε΄ες οικονοµικε΄ς προκλη΄σεις που
αντιµετωπι΄ζει η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση» (ECO/086), σ. 4-6.
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Οι προτα΄σεις της ΟΚΕ σχετικα΄ µε ορισµε΄να σηµαντικα΄
διαρθρωτικα΄ προβλη΄µατα

Η µ ε σ ο π ρ ο΄ θ ε σ µ η ε ξ ΄ε λ ι ξ η τ ω ν ι δ ι ω τ ι κ ω΄ ν
κ α ι δ η µ ο σ ΄ω
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Προκειµε΄νου να υλοποιηθου΄ν οι στο΄χοι που χα΄ραξε το Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο της Λισσαβω΄νας σχετικα΄ µε την παραγωγικο΄τητα και
την απασχο΄ληση πρε΄πει για µια µεγα΄λη περι΄οδο (περι΄που δε΄κα ΄ετη)
να επιτευχθει΄ µια σηµαντικη΄ αυ΄ξηση του ΑΕΠ (περισσο΄τερο απο΄
3 %) η οποι΄α να υπερβαι΄νει σαφω΄ς την τα΄ση της παραγωγικο΄τητας
(κατα΄ το παρελθο΄ν ο µε΄σος ο΄ρος της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης ανη΄λθε
περι΄που στο 2 %). Παρο΄µοια ανα΄πτυξη µπορει΄ να επιτευχθει΄ µο΄νο
µε την προϋπο΄θεση ο΄τι το συνολικο΄ οικονοµικο΄ ποσοστο΄ των
επενδυ΄σεων θα υπερβει΄σταδιακα΄ κατα΄ πολλε΄ς ποσοστιαι΄ες µονα΄δες
τον ΑΕΠ (δηλαδη΄ απο΄ το σηµερινο΄ επι΄πεδο του 21-22 % σε
περι΄που 25-26 %. Στις ΗΠΑ το ποσοστο΄ των επενδυ΄σεων κατα΄ τη
δεκαετι΄α του '90 αυξη΄θηκε κατα΄ 4 ποσοστιαι΄ες µονα΄δες του ΑΕΠ).
Οι επενδυ΄σεις των επιχειρη΄σεων που περιλαµβα΄νονται σε αυτο΄ το
ποσοστο΄ επενδυ΄σεων δηµιουργου΄ν τις παραγωγικε΄ς ικανο΄τητες
και πραγµατικε΄ς θε΄σεις απασχο΄λησης που χρεια΄ζονται για µια
ανα΄πτυξη χωρι΄ς πληθωριστικε΄ς τα΄σεις, εντα΄σσουν την τεχνικη΄
προ΄οδο στην οικονοµικη΄ διαδικασι΄α (παραγωγικο΄τητα) και συγχρο΄νως αποτελου΄ν σηµαντικο΄ παρα΄γοντα ζη΄τησης για µια αυτοστηριζο΄µενη ανα΄πτυξη. Θα η΄ταν σκο΄πιµο να εκτιµηθου΄ν τα απαραι΄τητα
µεγε΄θη το΄σο για το συ΄νολο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης ο΄σο και για
τη Νοµισµατικη΄ 'Ενωση αλλα΄ και για τα επιµε΄ρους κρα΄τη µε΄λη στα
πλαι΄σια µιας µακροδιαρθρωτικη΄ς συγκριτικη΄ς µελε΄της. Ακο΄µη
σηµαντικο΄τερο θα η΄ταν ωστο΄σο να καθοριστου΄ν οι σηµαντικο΄τεροι
παρα΄γοντες προσανατολισµου΄ παρο΄µοιας αυ΄ξησης των επενδυ΄σεων στον τοµε΄α της ζη΄τησης και της εξε΄λιξης της αποδοτικο΄τητας καθω΄ς και κατα΄ την υλοποι΄ηση µιας υγιου΄ς ισορροπι΄ας
µεταξυ΄ των αποταµιευ΄σεων και των επενδυ΄σεων και συγχρο΄νως
να εξεταστου΄ν οι επιπτω΄σεις για την εξε΄λιξη των δηµοσι΄ων
προϋπολογισµω΄ν, την εξε΄λιξη των µισθω΄ν και το ισοζυ΄γιο των
πληρωµω΄ν και να συζητηθου΄ν στο µακροοικονοµικο΄ δια΄λογο µε
τους παρα΄γοντες που καθορι΄ζουν τον σχεδιασµο΄ των πολιτικω΄ν.
Οι δηµο΄σιες επενδυ΄σεις που συµπεριλαµβα΄νονται στο γενικο΄
ποσοστο΄ των οικονοµικω΄ν επενδυ΄σεων (2) περιορι΄στηκαν στα πλαι΄σια της παγιοποι΄ησης των δηµοσι΄ων προϋπολογισµω΄ν (µε΄σος
κοινοτικο΄ς ο΄ρος 1970: 4,2 %· 1980: 3,2 %· 2001: 2,3 % του
ΑΕΠ) προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ µια απρο΄σκοπτη ανα΄πτυξη στο
µε΄λλον (ιδιαι΄τερα στον τοµε΄α των υποδοµω΄ν) ει΄ναι απαραι΄τητο να
επιτευχθει΄ µια ορισµε΄νη αυ΄ξηση των δηµοσι΄ων επενδυ΄σεων (κατα΄
κανο΄να του 3 % της επιδιωκο΄µενης οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης) επειδη΄
ο΄µως η εδραι΄ωση των δηµοσι΄ων προϋπολογισµω΄ν πρε΄πει να
συνεχιστει΄ στα πλαι΄σια της αναπτυξιακη΄ς διαδικασι΄ας για ΄ενα
χρονικο΄ δια΄στηµα ακο΄µη θα η΄ταν σκο΄πιµο να συµπεριληφθου΄ν στα
εθνικα΄ πολυετη΄ προγρα΄µµατα για τη σταθερο΄τητα ανα΄λογες τιµε΄ς
αναφορα΄ς. Η διαδικασι΄α αυτη΄ θα µπορου΄σε επι΄σης να εφαρµοστει΄
και στις α΄υλες επενδυ΄σεις ο΄πως στον εκπαιδευτικο΄ τοµε΄α.

(2) Θα πρε΄πει να αναλυθου΄ν τα στατιστικα΄ προβλη΄µατα που αφορου΄ν τις
δηµο΄σιες επενδυ΄σεις που πραγµατοποιου΄νται στα πλαι΄σια εταιρικη΄ς
σχε΄σης δηµοσι΄ου/ιδιωτικου΄ τοµε΄α.
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Οι µακροπρο΄θεσµες προκλη΄σεις που συνεπα΄γεται η γη΄ρανση του
πληθυσµου΄ για την οικονοµικη΄ πολιτικη΄ θα πρε΄πει να ληφθου΄ν
κατα΄λληλα υπο΄ψη στα πλαι΄σια των γενικω΄ν προσανατολισµω΄ν της
οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς 2002. Η ΟΚΕ ΄εχει διατυπω΄σει τη θε΄ση της
σχετικα΄ µε τα προβλη΄µατα αυτα΄ επανειληµµε΄να (1) κατα΄ το
τελευται΄ο δια΄στηµα και συνεπω΄ς δεν κρι΄νεται αναγκαι΄ο να επανε΄λθουµε στα πλαι΄σια αυτη΄ς της γνωµοδο΄τησης και πα΄λι στο θε΄µα
αυτο΄. Επιπλε΄ον, ο Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς κ. Prodi (2) κα΄λεσε την
ΟΚΕ να καταρτι΄σει διερευνητικη΄ γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα την
αναθεω΄ρηση του συστη΄µατος συνταξιοδοτη΄σεως. Ωστο΄σο πρε΄πει
να υπογραµµισθει΄ ρητα΄ ο΄τι η αυ΄ξηση των εργαζοµε΄νων ο΄πως
προβλε΄πεται απο΄ την στρατηγικη΄ της Λισσαβο΄νας θα αντισταθµι΄σει
σε µεγα΄λο βαθµο΄ την αυ΄ξηση του αριθµου΄ των ηλικιωµε΄νων
ατο΄µων κατα΄ τα επο΄µενα 20 ΄ετη. Κατα΄ αυτο΄ν τον τρο΄πο η
υλοποι΄ηση της στρατηγικη΄ς της Λισσαβο΄νας αποκτα΄ ακο΄µη
(1) EE C 48 της 21.2.2002, EE C 36 της 8.2.2002, EE C 14 της
16.1.2002.
(2) Επιστολη΄ της 10ης Ιανουαρι΄ου 2002.
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µεγαλυ΄τερη σηµασι΄α για την ισορροπι΄α των συνταξιοδοτικω΄ν
συστηµα΄των ακο΄µη κι αν το µακροπρο΄θεσµο προ΄βληµα της
γη΄ρανσης του πληθυσµου΄ δεν θα ΄εχει επιλυθει΄ κατα΄ αυτο΄ν τον
τρο΄πο κατα΄ τα επο΄µενα 50 ΄ετη.
4. Συµπε΄ρασµα
Η χα΄ραξη των γενικω΄ν προσανατολισµω΄ν της οικονοµικη΄ς πολιτικη΄ς για το 2002 συµπι΄πτει µε τη στιγµη΄ της συ΄γκλησης της
Συνε΄λευσης για το µε΄λλον της Κοινο΄τητας αλλα΄ και µε τη στιγµη΄
της επιτυχηµε΄νης εισαγωγη΄ς χαρτονοµισµα΄των και κερµα΄των σε
ευρω΄.
Η επιτυχι΄α της Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης απο΄ τη µι΄α πλευρα΄ και η
αποτυχι΄α της Κοινο΄τητας ο΄σον αφορα΄ την αξιοποι΄ηση του
τερα΄στιου δυναµικου΄ που διαθε΄τει στον τοµε΄α της απασχο΄λησης
και της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ αποτελει΄ µια
αντι΄φαση που απαιτει΄ την γενικη΄ αναθεω΄ρηση των διαδικασιω΄ν
αλλα΄ και το περιεχο΄µενο των οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν. Η επικει΄µενη
διευ΄ρυνση της Κοινο΄τητας καθιστα΄ επειγο΄ντως αναγκαι΄α την
επανεξε΄ταση των µηχανισµω΄ν συντονισµου΄ των οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν. Για τον λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ διατυπω΄νει στη γνωµοδο΄τηση΄
της προτα΄σεις το΄σο ο΄σον αφορα΄ τους µηχανισµου΄ς συντονισµου΄
ο΄σο και το περιεχο΄µενο των οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν.

Βρυξε΄λλες, 20 Μαρτι΄ου 2002.
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