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Γνωμοδότηση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενος προγράμματος ενεργειών
σχετικά με την ανταλλαγή εθνικών υπαλλήλων μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών οι οποίοι
είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας που απαιτείται για την οικοδόμηση

της ενιαίας αγοράς (')
(92 C 98 /01 )

Στις 28 Νοεμβρίου 1991 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων αποφασισε να ζητήσει, με βαση
τις διατάξεις του άρθρου 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση .
Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 14 Φεβρουαρίου 1992,
με βάση την εισήγηση του κ . R. Millier.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε χωρίς ψήφους κατά και μια αποχή , κατά τη 294η
σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 1992), την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

1 . 1 . H πρόταση αυτή αφορά ένα πρόγραμμα ενεργειών για
την ανταλλαγή εθνικών υπαλλήλων μεταξύ των διοικήσεων
των κρατών μελών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας που απαιτείται για την
οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς .
1.2. H υλοποίηση του προγράμματος ενεργειών εξαρτάται
ουσιαστικά από την ικανότητα των εθνικών υπαλλήλων, οι
οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση της κοινοτι
κής νομοθεσίας, να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις κατά
τρόπο ώστε να γίνονται αποδεκτές από τους πολίτες και να
συνειδητοποιείται η ευρωπαϊκή διάσταση της εσωτερικής
αγοράς από την κοινή γνώμη .

1 . 3 . Το πρόγραμμα ενεργειών βασίζεται στο Λευκό Βιβλίο
που εξέδωσε η Επιτροπή το 1985 για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς. Στις βασικές αρχές των στόχων του Λευ
κού Βιβλίου ανήκουν η εναρμόνιση της κοινοτικής νομοθε
σίας και η αμοιβαία αναγνώριση των κοινοτικών προτύπων
από τα κράτη μέλη σε ορισμένους βασικούς τομείς.
1 .4. Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος για την εσω
τερική αγορά, αποτελεί η μεταφορά και η εφαρμογή της

(') ΕΕ αριθ. C 299 της 20. 1 1 . 1991 , σ. 25.

κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία των κρατών
μελών .
1.5 . H προώθηση της ανταλλαγής εθνικών μονίμων και
άλλων υπαλλήλων οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αποτελούσε μια από τις
ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες της Επιτροπής με σκοπό να
εξασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου της ορθής και έγκαιρης
μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στις εθνικές νομοθε
σίες .
1.6. Επιδοκιμάζεται o στόχος που επιδιώκεται από την
Επιτροπή μέσω του προγράμματος ενεργειών ενόψει της
ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Επομένως, εγκρίνεται καταρχήν
η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου . H ΟΚΕ επισημαίνει
ωστόσο ορισμένες δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσια
σθούν κατά την εφαρμογή του προγράμματος δράσης .
2. Γενικες παρατηρήσεις

2. 1 . Αριθμός των ενδιαφερομένων υπαλλήλων
2.1.1 . Υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν 500 υπάλληλοι
το χρόνο, αν επεκταθεί η πρωτοβουλία αυτή σε όλους τους
τομείς της εσωτερικής αγοράς. Κρίνεται ότι o αριθμός αυτός
δεν επαρκεί για να επιτευχθεί o στόχος της «... ορθής και
έγκαιρης μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στις εθνικές
νομοθεσίες». Θα ήταν ευκταίο να αυξηθεί o αριθμός αυτός .
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2 . 2. H συμμετοχή των εργατικών και επαγγελματικών ενώ
σεων

2.2.1 . Σύμφωνα με τη γνώμη της ΟΚΕ, επιβάλλεται η συμ
μετοχή των εργατικών και επαγγελματικών ενώσεων που
εκπροσωπούν τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους στην κατάρ
τιση και ανάπτυξη του προγράμματος ενεργειών και στη
σχετική επιλογή των υποψηφίων. H συμμετοχή τους αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού κοινοτικού διαλόγου .
2.3 . Εκμάθηση ξένων γλωσσών
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3.2.2 . Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμμετάσχουν, απο την
έναρξη της ανταλλαγής, στην καθημερινή τρέχουσα εργασία
της υπηρεσίας υποδοχής .

3.2.3 . H ΟΚΕ κρίνει ότι μια διάρκεια δύο μηνών δεν επαρ
κεί, αν αναμένεται από τους απαλλασσόμενους υπαλλήλους
να συμμετάσχουν με τον απαιτούμενο εξειδικευμένο τρόπο
στη διεκπεραίωση της τρέχουσας εργασίας της διοίκησης
υποδοχής . Για το λόγο αυτό , ζητά να ορισθεί μια χρονική
περίοδος τουλάχιστον τριών μηνών .

2.3 . 1 . Προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση καθη
κόντων σε άλλο κράτος μέλος είναι ικανοποιητικές γνώσεις
στην επίσημη γλώσσα του κράτους αυτού . Συνεπώς είναι
απαραίτητο , οι υπάλληλοι που επιλέγονται για το πρόγραμμα,
να εκπαιδευτούν, στο βαθμό που δεν διαθέτουν ήδη ικανοποι
ητικές γνώσεις στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, σε εύλογο
χρόνο πριν από την ημερομηνία της ανταλλαγής, στην επί
σημη γλώσσα της χώρας αυτής, ώστε να είναι σε θέση να
λαμβάνουν ενεργά μέρος στην εκτέλεση των καθηκόντων που
τους ανατίθενται από την υπηρεσία υποδοχής .

3.3.1.1 . H ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη ,
κατά τον ετήσιο καθορισμό των προτεραιοτήτων των ανταλ
λαγών, τόσο τις ανάγκες των πολιτών όσο και των διοικήσεων
κατά την πραγματοποίηση της ενιαίας Ευρώπης .

2.3.2 , H προκαταρκτική , αποτελεσματική γλωσσική εκπαί
δευση των υπαλλήλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
επιτυχία του προγράμματος .

3.3.2. Υποστήριξη απο επιτροπή με συμβου
λευτικό χαρακτήρα

3 . Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 . Το νομικό καθεστώς των ανταλλασσόμενων υπαλλήλων

3.1.1 . H ΟΚΕ θεωρεί δεδομένο ότι οι υπάλληλοι που συμ
μετέχουν στην ανταλλαγή αποσπώνται από τις εθνικές τους
υπηρεσίες και ότι δεν θίγονται τα εθνικά τους δικαιώματα
σχετικά με την αμοιβή τους καθώς και τα ασφαλιστικά τους
δικαιώματα . Κατά τη διάρκεια της δράστη ριότητάς τους οι
υπάλληλοι που συμμετέχουν στην ανταλλαγή θα πρέπει να
υπόκεινται στο ίδιο νομικό καθεστώς που υπόκεινται και οι
εθνικοί υπάλληλοι . Τίθεται ωστόσο το ερώτημα μήπως αυτό
αντιτίθεται στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Σε αυτό το
πλαίσιο έχ^ον ιδιαίτερη σημασία οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι
που εγκυμονεί η αστική ευθύνη . H εξομοίωση του φιλοξενού

μενου υπαλλήλου με τον εθνικό υπάλληλο θα μπορούσε, σε
περιπτώσεις ευθύνης εξαναγωγής, να θέσει τον πρώτο σε
δυσμενέστερη θέση απ'ό,τι κατά την άσκηση των καθηκόντων

3.3 . Οργάνωση του προγράμματος δράσης
3.3.1 . Σύστημα υποβολής αιτήσεων

3.3.2.1 . Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Επι
τροπή θα επικουρείται από επιτροπή συμβουλευτικού χαρα
κτήρα, που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών
μελών και θα προεδρεύεται από εκπροσώπους της Επιτροπής .
Κρίνεται επίσης αναγκαίο να συμμετάσχουν στην Επιτροπή
αυτή και οι ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες, όπως οι εργο
δότες και οι εργαζόμενοι .
3.3.3 . Έκθεση της Επιτροπής προς την ΟΚΕ
3.3.3.1 . H ετήσια έκθεση που θα υποβάλλει η Επιτροπή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με
την εφαρμογή του προγράμματος ενεργειών, θα πρέπει να
υποβάλλεται και στην ΟΚΕ .

4. Τελικές παρατηρήσεις

του στην πατρίδα του .

3.2 . H μορφή του προγράμματος ενεργειών
3.2.1 . H διάρκεια της ανταλλαγής υπολογίζεται σε τουλά
χιστον δύο μήνες .

4.1 . H ΟΚΕ θεωρεί το πρόγραμμα ενεργειών ως θετικό
βήμα προς την εναρμόνιση της επαγγελματικής κατάρτισης
των εθνικών υπαλλήλων οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με
την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας που απαιτείται για
την οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουάριου 1992.
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH
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Αριθ . C 98/3

Γνωμοδότηση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 90/233/ΕOΚ
της 7ης Μαΐου 1990 περί θεσπίσεως ενός προγράμματος διευρωπαϊκής κινητικότητας για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (Tempus)
(92 Ο 98 /02)

Στις 22 Ιανουαρίου 1992, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 198 της Συνθήκης ΕΟΚ , το
Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την παραπάνω πρόταση .

Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων, που επιφορτίσθηκε
με την προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 14 Φεβρουαρίου
1992 . Εισηγητής ήταν o κ . Nierhaus.

Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Γενικές παρατηρήσεις

1.1 . Στις 7 Μαΐου 1 990 το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση
90/233/ΕΟΚ περί θεσπίσεως ενός προγράμματος διευρωπαϊ
κής κινητικότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Tempus)
στα πλαίσια του προγράμματος βοηθείας προς τις χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Phare.

1.2 . H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε με
τη γνωμοδότησή της, έγγρ. CES 506 90 της 25ης Απριλίου
1990, το πρόγραμμα Tempus του οποίου οι δραστηριότητες
αφορούν τα πανεπιστήμια καθώς και τους εκεί διδάσκοντες
και διδασκόμενους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα ορισμένες
συμπληρωματικές προτάσεις .
1.3 . Για την υλοποίηση του προγράμματος Tempus, βάσει
του οποίου χρηματοδοτούνται ήδη δράσεις για τα ακαδημαϊ
κά έτη 1990/ 1991 και 1991 / 1992, προεβλέπετο μια δοκιμα
στική περίοδος εφαρμογής τριών ετών, η κατάρτιση μιας
ενδιάμεσης έκθεσης μέχρι το τέλος του 1992 και η υποβολή
της τελικής έκθεσης έως το Δεκέμβριο του 1 995 . Οι προϋποθέ
σεις αυτές ορίζονται στο άρθρο 11 της απόφασης για το
πρόγραμμα Tempus.

1 .4. H Επιτροπή ανέθεσε, στο μεταξύ, σε ένα εξωκοινοτικό
ίδρυμα την αξιολόγηση του προγράμματος Tempus, το οποίο
ίδρυμα πρόκειται να υποβάλει το πόρισμα των εργασιών του
το ενωρίτερο τον Ιούνιο του 1992 .

2.3 . H Επιτροπή προτείνει λοιπόν την παράταση κατά ένα
επιπλέον έτος της διάρκειας της μέχρι τώρα τριετούς δοκιμα
στικής περιόδου .

2.4. H ΟΚΕ εγκρίνει σε όλη της την έκταση , την προβλε
πόμενη παράταση κατά ένα έτος της δοκιμαστικής περιόδου
του προγράμματος Tempus. H ΟΚΕ μπορεί να παράσχει την
έγκρισή της, ευκολότερα από ό,τι για την υποβληθείσα,
εμπροθέσμως, ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις
δραστηριότητες του προγράμματος Tempus, της 1ης Μαΐου
έως τις 31 Ιουλίου 1991 , υπό την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαζό
μενες και αναληφθείσες ήδη δράσεις θα συμβάλουν στην
επιτυχία των τιθέμενων από το πρόγραμμα Tempus στόχων,
ενισχύοντας κατ'αυτόν τον τρόπο τις οικονομίες των κρατών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διαμέσου της προώ
θησης προγραμμάτων ανταλλαγής και μεταβίβασης της σχε
τικής τεχνογνωσίας .
2.5 . Κατά την άποψη της ΟΚΕ οι πολιτικές, οικονομικές
και κοινωνικές ανακατατάξεις και αλλαγές που επιτελέσθη
καν τελευταία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουν
καταστήσει ακόμη πιο επίκαιρη και επιτακτική την επίτευξη
των στόχων και την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του
προγράμματος Tempus .

2.6. H ΟΚΕ κρίνει ως κατάλληλο το προβλεπόμενο οικο
νομικό πλαίσιο για το πρόσθετο έτος της δοκιμαστικής περιό
δου ( 1991 = 76 εκατομμύρια Ecu, 1992 = 110 εκατομμύρια
Ecu ).

3 . Τελικές παρατηρήσεις

2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1 . Για τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος
και της απρόσκοπτης εφαρμογής των προβλεπόμενων δρά
σεων του Tempus απαιτείται όπως o καθορισμός του πλαισίου
των δράσεων για το ακαδημαϊκό έτος 1993 γίνει, ει δυνατόν
στις αρχές του 1992 .

2.2. Επειδή όμως το υλικό αξιολόγησης και η θεμελιωμένη
επ'αυτού ενδιάμεση έκθεση που θα αποτελέσει τη βάση για
τη λήψη της τελικής απόφασης δεν θα είναι διαθέσιμη πριν
από το χρονικό σημείο που καθορίζεται στο άρθρο 1 1 της
απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα Tempus, δεν υπολείπεται
αρκετός χρόνος για την έγκαιρη προετοιμασία των σχεδίων
για το 1 993 / 1 994.

3.1 . H ΟΚΕ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι τηρήθηκε
πλήρως, μέχρι τώρα, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για
τις δράσεις του προγράμματος Tempus και παρεσχέθηκαν
εγκαίρως όλες οι πληροφορίες με αποτέλεσμα να υποβληθούν
σε εύθετο χρόνο οι σχετικές προτάσεις.
3.2 . Ωστόσο όμως η ΟΚΕ με αφορμή τη γνωμοδότηση
αυτή θα ήθελε να επαναλάβει, συμπληρωματικά, δύο από
τις προτάσεις της προηγούμενης γνωμοδότησής της για το

πρόγραμμα Tempus ('), ήτοι
3.2 . 1 . στα προβλεπόμενα βασικά σημεία να ενσωματωθούν
επίσης θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρ
φωσης καθώς και θέματα κοινωνικής ασφάλισης·
(') ΕΕ αριθ. C 168 της 10. 7. 1990.
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3.2.2. ως «άλλα ιδρύματα» πρέπει να ενταχθούν στο πρό
γραμμα Tempus οι οργανισμοί εκείνοι οι οποίοι έχουν ως
αποστολή την παροχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων
υψηλού επιπέδου στους εργαζόμενους (άνδρες και γυναίκες)
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τη λειτουργία των οποίων εξασφαλίζουν οι εργοδότες, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και άλλοι αρμόδιοι για
την επαγγελματική κατάρτιση φορείς.

Βρυξελλες, 26 Φεβρουαρίου 1992.
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους
μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
(92/0 98/03)

Στις 22 Ιανουαρίου 1992, και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση .
Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 14 Φεβρουαρίου 1992,
με βάση εισηγητική έκθεση του κ. Pearson.
Κατά τη 294η σύνοδο της ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
ΣΧΟΛΙΑ

1 . H ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση , που αποτελεί μια περαι
τέρω και αναγκαία ενημέρωση της νομοθεσίας [κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 ] σε θέματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί,
και καθορίζει, επίσης, τις διαδικασίες [κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 574/72] για την εφαρμογή των μεταβολών αυτών.

H επίτευξη ενός από τους αρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας — το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας —
παρακωλύεται διότι ορισμένες κατηγορίες πολιτών αποκλείο
νται ακόμη της κοινωνικής ασφάλισης. H παρούσα πρόταση
προσπαθεί να διορθώσει την εν λόγω κατάσταση .
1 . 1 . Είχε γίνει αποδεκτό ότι στην Ευρώπη των Πολιτών, η
ελευθερία της κυκλοφορίας θα πρέπει να αφορά όλα τα άτομα,
και όχι μόνο τους εργαζόμενους που είναι μισθωτοί, ή μη
μισθωτοί, και τα μέλη των οικογενειών τους .
1.2 . Το άρθρο 8 A της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, το
οποίο αποβλέπει στη συμπλήρωση των διατάξεων της Συνθή
κης, προβλέπει την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς περι

λαμβάνουσας ένα χώρο, χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων .

1.3 . O Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών
Δικαιωμάτων των Εργαζομένων ενίσχυσε αυτές τις αρχές,
τονίζοντας επίσης το δικαίωμα για κοινωνική προστασία .
1.4. Παλαιότερες εργασίες που έχουν εκπονηθεί από το
Συμβούλιο, την Επιτροπή , το Κοινοβούλιο και την Οικονο
μική και Κοινωνική Επιτροπή , ενισχύουν τις προτεινόμενες
μεταβολές αυτές .
2.1 . H Συνθήκη της Ρώμης δεν προέβλεψε καμία διάταξη
για την άρση των εμποδίων τα οποία είναι συμφυή με την
κοινωνική ασφάλιση ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων που δεν είναι εργαζόμε
νοι, ή των μελών των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου, σύμ
φωνα με το άρθρο 235 της Συνθήκης, το πεδίο εφαρμογής
των υφισταμένων διατάξεων πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα
ασφαλισμένα άτομα που είναι τα εξής:
α) οι μη μισθωτοί και τα μέλη των οικογενειών τους, ώστε
να συμπεριλαμβάνει τα οικογενειακά επιδόματα και τα
επιδόματα ανεργίας·
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β) οι δημοσιοι υπάλληλοι, και το προς αυτούς εξομοιούμενο

Αριθ. C 98/5
ΑΡΘΡΟ 1

προσωπικό, που καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα

γ) οι σπουδαστές, για τους οποίους θα ισχύσουν οι ειδικές
διατάξεις σχετικά με ευεργετήματα, αλλά με ορισμένους
περιορισμούς και όρια που αφορούν, βασικά, την ασφά
λιση και τη διαμονή . Το άρθρο 235 περιλαμβάνει επίσης,
τους απάτριδες ή πρόσφυγες, καθώς και τα μέλη των
οικογένειών τους και τους επιζώντες τους·

δ) τα μη ενεργά άτομα, π.χ. απόφοιτοι σχολείων που περάτω
σαν πρόσφατα τις σπουδές τους και έχουν εγγραφεί στα
ταμεία ανεργίας, καθώς και οι συνταξιούχοι.
2.2. Το «δικαίωμα διαμονής» ή το «δικαίωμα παραμονής»
έχει ήδη καθιερωθεί για όλους τους πολίτες της Κοινότητας
με τις οδηγίες του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 και της
13ης Ιουλίου 1990, έτσι που επιβάλλεται να επεκταθούν οι
διατάξεις της κοινωνικής ασφάλισης ώστε να καλύπτουν και
τα άτομα εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω (2.1 ), και ιδίως
τους σπουδαστές που παρακολουθούν κύκλο μαθημάτων σε
ένα από τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ιδρύ

3 . Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

3.1 . Τροποποίηση του τίτλου ώστε να συμπεριλαμβάνει
όλους τους ασφαλισμένους.
3.2 . Με τον ορο «σπουδαστής» νοείται κάθε πρόσωπο που
δεν είναι μισθωτός ή μη μισθωτός ή μέλος της οικογένειάς
του, το οποίο είναι κανονικά εγγεγραμμένο σε αναγνωρισμένο
ή εγκεκριμένο από τις εθνικές αρχές κράτους μέλους ίδρυμα
για να παρακολουθήσει σ'αυτό σπουδές ή μαθήματα επαγγελ
ματικής κατάρτισης και που είναι ασφαλισμένο στο πλαίσιο
ειδικού συτήματος κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει για τους
σπουδαστές υπό τους όρους που ορίζονται στο παράρτημα II .

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε γνωμοδότηση του
1990 είχε τονίσει ότι «παρακολούθηση σπουδών σημαίνει
εγγραφή και παρακολούθηση σε .... κλπ .».

ματα επαγγελματικής κατάρτισης .
2.3 . Για λόγους ευθυδικίας, απλούστευσης και σαφήνειας,
η πρόταση πρέπει να επεκτείνει τους κανονισμούς (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 και 574/72, όπως αυτοί εφαρμόζονται για τους
«μισθωτούς, μη μισθωτούς και μέλη της οικογένειάς τους»,
στο σύνολο των ασφαλισμένων ατόμων, χωρίς να τροποποιη
θούν οι κανόνες όπως αυτοί εφαρμόζονται σήμερα στους
εργαζόμενους αλλά μέσω πρόσθετων ουσιαστικά παρόμοιων
διατάξεων που να αφορούν τις ομάδες ατόμων (βλ. ανωτέρω)
που δεν καλύπτονται ήδη .
Κατά συνέπεια, όλοι οι ασφαλισμένοι θα απολαμβά

2.4.
νουν :

α) ίσης μεταχείρισης με τα άτομα που έχουν την ιθαγένεια
του κράτους μέλους υποδοχής·

β) του καθορισμού της εφαρμοστέας νομοθεσίας, εξαιρέσει
των σπουδαστών. Επειδή η κατάσταση αυτών είναι συγ

3.3 . Οι τίτλοι «Διοικητική επιτροπή για την κοινωνική
ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων» και «Συμβουλευ
τική επιτροπή για την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμε
νων εργαζομένων» αντικαθίσταται από τους τίτλους: «Διοικη
τική επιτροπή για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνι
κής ασφάλισης» και «Συμβουλευτική επιτροπή για το συντο
νισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης».

3.4. Οι προσθήκες στα παραρτήματα II , VI και X επιτρέ
πουν στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τους όρους «σπουδα
στής και ειδικά συστήματα για σπουδαστές» και να αναφέ
ρουν τις προϋποθέσεις οι οποίες εφαρμόζονται στα διάφορα
συστήματα, και σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέ
πουν τον αποκλεισμό των σπουδαστών από την εθνική νομο
θεσία. Θεσπίζονται, επίσης, οι διαδικασίες που αφορούν την
πρόβλεψη για τις παροχές και τις συντάξεις σε μη ενεργά
άτομα, όπως ορίζουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών.

χρόνως προσωρινή και ποικίλη , ως εκ τούτου, επιτρέπει
την πρόβλεψη ειδικών, μόνο, κανόνων χορήγησης παρο
χών

3.5 .

Δεν περιλαμβάνονται μη μεταφερόμενες παροχές.

γ) του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης, απασχό
λησης ή κατοικίας, για την κτήση του δικαιώματος για
τις παροχές·

δ) της αναλόγου εφαρμογής, ειδικών κανόνων για τη χορή
γηση παροχών, όταν τούτο καθίσταται δυνατό·

ε) της μεταφοράς των δικαιωμάτων συντάξεως αναπηρίας,
γήρατος, επιζώντων και εργατικού ατυχήματος, σε όλο το
έδαφος της Κοινότητας, με την επιφύλαξη ορισμένων
λεπτομερειών εφαρμογής και εξαιρέσεων.
2.5 .

Οι τίτλοι των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και

574/72 πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν ως εξής: «Κανονι
σμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης στα πρόσωπα που διακινούνται εντός
της Κοινότητας και κανονισμός (ΕΟΚ ) αριθ. 574/72 περί του
τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 »,
στην παρούσα τροπολογία του κανονισμού (ΕΟΚ) [έγγρ.
COM(91 ) 528 τελικό].

ΑΡΘΡΟ 2

4. Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72
4.1 . O κανονισμός αυτός επίσης, πρέπει να τροποποιηθεί
για να καθορισθεί η διαδικασία θέσπισης των προσθηκών
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 1408/71 , δεδομένου ότι εφαρμό
ζεται στο «σύνολο των ασφαλισμένων προσώπων», και όχι
μόνο στους «μισθωτούς ή μη μισθωτούς και μέλη της οικογέ
νειάς τους», όπως συνέβαινε έως σήμερα. Περιλαμβάνει, επί
σης, διαδικασίες για την παροχή και διαβίβαση πληροφο
ριών, την τεκμηρίωση και τις επιστροφές εντός της επικρά
τειας της Κοινότητας .
4.2. Τα άτομα που δεν υπάγονται πλέον στη νομοθεσία
ενός κράτους μέλους, διότι παύουν να εργάζονται θα υπάγο
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νται εφεξής στη νομοθεσία του κράτους της κατοικίας τους.
H διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα μη ενεργά άτομα και
αίρει προηγούμενη ανωμαλία.
ΑΡΘΡΟ 3
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μερωμενο, που περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές, από τότε
που o στόχος αυτός ολοκληρώθηκε το 1983 [κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 2001 /83]. Σύμφωνα με την παρουσίαση του νέου
επισήμου κειμένου, επιβάλλεται να ισχύσει το ταχύτερο
δυνατό μια εκσυγχρονισμένη «Συλλογή των κοινοτικών δια
τάξεων για την κοινωνική ασφάλιση », καθώς η παρούσα
έκδοση είναι παρωχημένη , ουσιαστικά άχρηστη και , συνε
πώς, επικίνδυνη .

5 . Συμπέρασμα

5.1 . H υπό εξέταση πρόταση είναι ουσιαστική διότι αφε
νός, αποτελεί το επόμενο αναγκαίο βήμα για την Ευρώπη
των Πολιτών και, αφετέρου, συμβάλλει στην κατάρτιση ενός
επίσημου κειμένου, το οποίο είναι κωδικοποιημένο και ενη

5.2 . H ΟΚΕ σημειώνει και επικροτεί το γεγονός ότι o
κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει από την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων, και ότι θα είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη
του και θα ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουάριου 1992 .

O Πρόεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας
των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους
(92/0 98/04)

Στις 27 Ιανουαρίου 1992, και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την παραπάνω πρόταση .

Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 14 Φεβρουαρίου 1992 με
βάση εισηγητική έκθεση του κ. Pearson.

Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή , υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 Εισαγωγή

1.1 . H ΟΚΕ επισημαίνει ότι η προτεινόμενη οδηγία ενο
ποιεί τις ισχύουσες οδηγίες, όπως αυτές τροποποιήθηκαν,
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστο
ποιητικών και άλλων τίτλων ιατρικής, καθώς και τα μέτρα
προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώμα
τος εγκατάστασης και του δικαιώματος της ελεύθερης παρο
χής υπηρεσιών. H ΟΚΕ επικροτεί την εν λόγω πρωτοβουλία
η οποία λαμβάνει τη μορφή εγγράφου συντονιστικού χαρα

της προτεινομένης νέας οδηγίας η οποία περιλαμβάνει όλες
σχεδόν τις ισχύουσες διατάξεις των προγενέστερων οδηγιών.
1.3 . Το . συντονιστικό έγγραφο θα γίνει καλύτερα κατανο
ητό από τους ιατρούς εκείνους που επιθυμούν να δραστηριο
ποιηθούν επαγγελματικά σε άλλα κράτη μέλη , καθώς και από
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη .

κτήρα .

1.4. H ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής επειδή
φρονεί ότι ένα τόσο περιεκτικό έγγραφο, που περιλαμβάνει
όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα

1 . 2 . H πρόταση θα απλοποιήσει και αποσαφηνίσει τις σχε
τικές διατάξεις εις τρόπον ώστε να επωφεληθούν τόσο οι
ιατροί όσο και οι ασθενείς τους από την ελεύθερη κυκλοφορία
των ιατρών. H νομοθετική ενοποίηση επιτυγχάνεται μέσω

στους επιμέρους τομείς του ιατρικού επαγγέλματος, είναι
απαραίτητο . Εν τούτοις, στο πλαίσιο της προτεινόμενης κωδι
κοποίησης και των επιπτώσεών της, είναι σημαντικές οι ακό
λουθες παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και τροπολο
γιών επί του κειμένου .
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2 . Γενικες παρατηρήσεις
2.1 . H ΟΚΕ αντιλαμβάνεται ότι η πρόταση αποσκοπεί στο
συντονισμό των κειμένων των υφισταμένων οδηγιών και ότι
οποιεσδήποτε δευτερεύουσας σημασίας τροποποιήσεις του
κειμένου αναφέρονται κατ' ανάγκη στη μορφή του εγγράφου
και αποσκοπούν στο να αποσαφηνισθεί o στόχος της νομοθε
σίας: τέτοιου είδους αποσαφηνίσεις είναι χρήσιμες.
2.2 . Δεδομένου ότι ορισμένες από τις οδηγίες έχουν εγκρι
θεί πριν από δεκάξι και πλέον έτη , η ΟΚΕ δράττεται της
ευκαιρίας για να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με τα
υπέρ και τα κατά της εν λόγω νομοθεσίας υπό το πρίσμα της
εμπειρίας των ιατρών που ασκούν το δικαίωμα εγκαταστά
σεως και παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος .

2.3.1 . H ΟΚΕ, κατά την εξέταση οδηγιών σχετικά με ελεύ
θερους επαγγελματίες, απέδιδε πάντοτε μεγάλη προσοχή στην
ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών που
συνεπάγεται η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων για την ελεύ
θερη κυκλοφορία .
2.3.2 . Αποτελεί θέμα σοβαρής ανησυχίας για την ΟΚΕ το
γεγονός ότι οι φόβοι που διατύπωσε κατά το παρελθόν στις
γνωμοδοτήσεις της — τόσο επί του αρχικού σχεδίου οδηγίας,
όσο και σε άλλες περιπτώσεις — παραμένουν βάσιμοι και
κατά το 1992 .

2.3.3 . Ειδικότερα, οι προτάσεις της ΟΚΕ σχετικά με τη
γλωσσική επάρκεια και τη γνώση των συστημάτων ιατροφαρ
μακευτικής περίθαλψης ( κοινωνική ασφάλιση ) των διαφόρων
κρατών μελών δεν ελήφθησαν υπόψη από τις ασαφείς και
νομοθετικώς αναποτελεσματικές διατάξεις του άρθρου 20.

2.4. Δεκαέξι χρόνια μετά την έγκριση της αρχικής οδηγίας,
οι απαιτήσεις των ασθενών έχουν αλλάξει και οι επαγγελμα
τίες του κλάδου αναγνωρίζουν ότι τα ποιοτικά κριτήρια του
1975 δεν επαρκούν πλέον .
2.5 . H ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι όσον αφορά τις νοσοκόμες
και τις μαίες, καθώς και . σε μικρότερο βαθμό, τους παθολό
γους (86/457/ΕΟΚ) ( 1 ), προβλέφθηκε λεπτομερέστερα το περι
εχόμενο των προγραμμάτων ειδικής εκπαίδευσης . Ωστόσο ,
όσον αφορά τη βασική και την ειδική εκπαίδευση των ιατρών
τα ελάχιστα προβλεπόμενα κριτήρια παραμένουν αμετά
βλητα .
2.6.1 . H ΟΚΕ αντιλαμβάνεται ότι o ιατρικός κλάδος και
η συμβουλευτική επιτροπή για την εκπαίδευση των ιατρών
επανεξετάζουν ήδη τις ποιοτικές πτυχές που προβλέπονται
για την ειδική εκπαίδευση και καλεί επειγόντως την Επιτροπή
να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
ενδεδειγμένες αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος
τόσο των ιατρών , όσο και των ασθενών τους .
2.6.2 . Επισημαίνοντας ότι στο άρθρο 33 ζητείται να αναθε
ωρηθεί το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1996 το κεφάλαιο
για την ειδική εκπαίδευση στον κλάδο της παθολογίας και ότι

(>) ΕΕ αριθ . L 267 της 19 . 9. 1986, σ. 26.
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o ιατρικός κλάδος έχει ήδη ζητήσει να επεκταθεί η ελάχιστη
περίοδος εκπαίδευσης στον κλάδο της παθολογίας από δύο
(άρθρο 31 ) σε τρία έτη , η ΟΚΕ καλεί επειγόντως την Επι
τροπή να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν την αξιολόγηση
προκειμένου να μην καθυστερήσει η υποβολή των σχετικών
προτάσεων. H επέκταση της περιόδου εκπαίδευσης σε τρία
έτη θα εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο για την εκπαίδευση
των παθολόγων και, παράλληλα, θα έχει ως συνέπεια να
αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα που
διατυπώθηκαν με το αίτημα για μεγαλύτερης διάρκειας εκπαί
δευση .
2.7 . Οι ιατρικές εξελίξεις και η επαγγελματική εμπειρία
σημειώνουν σήμερα τέτοιους ρυθμούς που η Επιτροπή θα
πρέπει να αναθεωρεί συνεχώς τα τρέχοντα ιατρικά θέματα.
Είναι σημαντικό να τύχει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων (συμ
βουλευτική επιτροπή για την εκπαίδευση των ιατρών) επαρ
κούς υποστήριξης προκειμένου να φέρει επιτυχώς εις πέρας
το μείζονος σημασίας ρόλο της.
2.8.1 . Όσον αφορα το άρθρο 20 της παρούσας πρότασης,
η ΟΚΕ παραπέμπει στην πρόταση που διατυπώνεται στη

γνωμοδότηση της 29ης Ιανουαρίου 1970 (2) να προβλεφθεί
περίοδος προσαρμογής κατά την οποία οι ιατροί που επιθυ
μούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε άλλο κράτος μέλος
θα πρέπει να βελτιώσουν τη γλωσσική τους παιδεία και γνώση
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής
( βλ . παράρτημα κατωτέρω).
2.8.2 . H ΟΚΕ αντιλαμβανεται οτι η καθιέρωση περιόδου
προσαρμογής ή εξετάσεων γλωσσικής επάρκειας συνεπάγεται
φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία . Τούτο είναι παράνομο
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιήσουν την εθνική
τους νομοθεσία προκειμένου να συμμορφωθούν με την εν
λόγω άποψη . Εξάλλου, αναφέρεται ότι σε ορισμένα κράτη
προέκυψαν σοβαρά προβλήματα από την έλλειψη επαρκών
γλωσσικών γνώσεων που έθεσαν σε κίνδυνο την υγ^α των
ασθενών, τα οποία και παραμένουν σοβαρή αιτία ανησυχίας .

2.8.3. H ικανότητα επικοινωνίας, χωρίς κίνδυνο παρανοή
σεων, είναι τόσο σημαντική για την πρακτική άσκηση της
ιατρικής και τη σχέση ιατρού — ασθενούς ώστε να αποτελεί
μέρος των βασικών προσόντων επικοινωνίας που είναι απα
ραίτητα για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Γι'αυτό,
άλλωστε, μια ρητή απαίτηση για ενδεδειγμένη γλωσσική
επάρκεια αιτιολογείται και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως
μεροληπτική .
2.8.4. Εξαιτίας της περαιτερω διευρυνσης της Κοινοτητας
αυξήθηκαν οι πιθανότητες μετακίνησης των ιατρών, και, κατ'

επέκταση , το γλωσσικό πρόβλημα κατέστη ακόμη οξύτερο .
Ως εκ τούτου, η ΟΚΕ καλεί επειγόντως την Επιτροπή να
επανεξετάσει το εν λόγω θέμα λαμβάνοντας εκ νέου υπόψη
την αρχική πρόταση της ΟΚΕ και, εάν κριθεί απαραίτητο,
χρησιμοποιώντας τις διατάξεις του άρθρου 235 και 100 A
παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ρώμης προκειμένου να λυθεί
το πρόβλημα .

(2) ΕΕ αριθ. C 36 της 28 . 3 . 1970, σ. 18 .
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3. Ειδικές παρατηρήσεις επί του κειμένου της πρότασης
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3.2 . Αρθρο 11

3.1 . Εισαγωγή

H ΟΚΕ επισημαίνει ότι η αναφορά στην πρώτη παράγραφο
του άρθρου 235 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΟΚ δεν
ελήφθη υπόψη . Υπό το πρίσμα του μελήματος της ΟΚΕ
σχετικά με το άρθρο 20, όπως αυτό διατυπώθηκε στο σημείο
2.3.3 ανωτέρω, η ΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να γίνει εκ νέου
αναφορά στο άρθρο 235 .

Το αγγλικό κείμενο αναφέρεται στη «δραστηριότητα των
ιατρών», ενώ στο άρθρο 12 χρησιμοποιείται η διατύπωση
«δραστηριότητες των ιατρών». H ΟΚΕ προτείνει να χρησιμο
ποιηθεί η τελευταία διατύπωση ανελλιπώς σε όλο το κείμενο
(άρθρα 11 , 12, 13, 15, 16, 17, 19). Θα πρέπει επίσης να υπάρξει
λεκτική συνοχή και με τα κείμενα στις άλλες γλώσσες.

Βρυξελλες, 26 Φεβρουάριου 1992 .
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Απόσπασμα από τη γνωμοδότηση της ΟΚΕ της 29ης Ιανουαρίου 1970
Νέο άρθρο

H ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη μιας διάταξης που είχαν ζητήσει επιμόνως να συμπεριληφθεί οι
εκπρόσωποι των ιατρών έξι τότε κρατών μελών. Φρονεί, όντως, ότι θα πρέπει να απαιτείται από όλους τους μετανάστες
ιατρούς περίοδος προσαρμογής έξι μηνών και, ως εκ τούτου, προτείνει να προστεθεί νέο άρθρο του οποίου το
περιεχόμενο αιτιολογεί τους λόγους υποβολής της πρότασης αυτής:
«Οι χώρες υποδοχής υποχρεώνουν τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών να πραγματοποιούν περίοδο προσαρμογής
έξι μηνών πριν τους χορηγηθεί άδεια άσκησης των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της οδηγίας
του Συμβουλίου της ... σχετικά με την εφαρμογή του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών ιατρού στα πλαίσια μη μισθωτών δραστηριοτήτων, ώστε να εξοικειωθούν με τη γλώσσα, την
ιατροφαρμακευτική νομοθεσία και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής. H περίοδος προσαρμο
γής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο ή σε έναν εγκεκριμένο σχετικά ιατρό.»
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Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό των διαδικασιών εναρμόνισης
των προγραμμάτων περιορισμού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξειδίου

του τιτανίου με προοπτική την εξάλειψη της (')
(92/C 98/05)

Στις 14 Φεβρουάριου 1992 και σύμφωνα με το άρθρο 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ, το
Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή , να γνωμοδοτήσει για
την παραπάνω πρόταση .

Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 4 Φεβρουαρίου 1992 με βάση
την εισήγηση του κ . Beltrami .
Στη 294η σύνοδο της ολομέλειας της (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
H ΟΚΕ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη νέα πρόταση της Επι
τροπής και συστήνει στα θεσμικά όργανα, που συμμετέχουν
στη διαδικασία υιοθέτησης της εν λόγω οδηγίας να αποφασί
σουν, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο
το διάστημα κατά το οποίο υφίσταται το νομοθετικό κενό.

1 . Εισαγωγή

1.1 .

— ότι τα εν λόγω μέτρα αντιπροσωπεύουν σήμερα μια κληρο
νομιά, η οποία είναι σκόπιμο και ενδεδειγμένο να διατη
ρηθεί,

— και ότι είναι απαραίτητο να πληρωθεί το πρόσκαιρο κενό
που δημιουργήθηκε στο κοινοτικό δίκαιο από την προανα
φερθείσα ακυρωτική απόφαση ,

H οδηγία του Συμβουλίου 89/428/ΕΟΚ της 21ης Ιου

νίου 1989 (2) η οποία καθόριζε τους τρόπους εναρμόνισης
των προγραμμάτων περιορισμού της ρύπανσης, με στόχο την
εξάλειψη της ρύπανσης της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτα
νίου ακυρώθηκε από το Δικαστήριο, με βάση την απόφαση
C-300/89 της 1 1 ης Ιουνίου 1991 , λόγω ελλείψεως της ενδεδειγ
μένης νομικής βάσεως.
1.2. Πράγματι, παρά την πρόταση της Επιτροπής και τη
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θεωρούσαν
καταλληλότερο το άρθρο 100 A της Συνθήκης ΕΟΚ, το οποίο
ενσωματώθηκε στις Συνθήκες με την Ενιαία Πράξη , το Συμ
βούλιο υιοθέτησε ως νομική βάση το άρθρο 130 P, την οποία
το Δικαστήριο έκρινε ακατάλληλη .

1.2.1 .

Ααμβάνοντας υπόψη

— ότι σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση του Δικαστη
ρίου, ακυρώνεται η οδηγία 89/428/ΕΟΚ και κατά συνέπεια
εκπίπτουν με αναδρομική ισχύ οι υποχρεώσεις που προέ
κυπταν για τα κράτη μέλη καθώς και το δικαίωμα ελέγχου
και παρέμβασης της Επιτροπής για το εν λόγω θέμα,

— ότι τα κράτη μέλη , για να συμμορφωθούν προς την οδηγία
89/428/ΈΟΚ , όφειλαν ήδη να έχουν λάβει μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 1989, τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής σε
εθνικό επίπεδο ,

(!) ΕΕ αριθ . C 317 της 7 . 12 . 1991 , σ . 5 .
(2) ΕΕ αριθ . L 201 της 14. 7. 1989, σ . 56.

το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να του υποβάλει, το
συντομότερο δυνατόν, μία νέα πρόταση η οποία να περιλαμ
βάνει τις διατάξεις της ακυρωθείσας οδηγίας 89/428/ΕΟΚ, με
τη δέσμευση να αποφασίσει το ταχύτερο δυνατό, σύμφωνα με
τη σχετική διαδικασία έγκρισης .

2 . Γενικες παρατηρήσεις

2.1 . H ΟΚΕ, συμφωνεί με το περιεχόμενο της εν λόγω
πρότασης και διαπιστώνει με ευχαρίστηση ότι η απόφαση
που προκλήθηκε από την προσφυγή της Επιτροπής στο Δικα
στήριο συμβάλλει στην ανεύρεση της καταλληλότερης νομι
κής βάσης όσον αφορά τους κανόνες που αποσκοπούν στην
προστασία του περιβάλλοντος .

2.2. Πραγματι, όταν μια οδηγία ορίζει ταυτόχρονα μια
δράση στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και
ένα μέτρο εναρμόνισης το οποίο αφορά στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, τότε η εν λόγω οδηγία έχει πάντα διττή
νομική βάση (άρθρο 100 A και 130 T)· υπερισχύει όμως το
άρθρο 100 A, επειδή προβλέπει τη διαδικασία συνεργασίας
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντικατοπτρίζει μια θεμε
λιώδη δημοκρατική αρχή που αφορά τη συμμετοχή των πολι
τών μέσω μιας αντιπροσωπευτικής συνέλευσης .

2.3 . Όπως σωστά διευκρινίζεται στην απόφαση του Δικα
στηρίου, δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία ανησυχία όσον
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αφορά την αποτελεσματική επιδίωξη του στόχου της προστα
σίας του περιβάλλοντος, εφόσον η παράγραφος 3 του άρθρου
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100 A προβλέπει ρητά την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας του περιβάλλοντος.

Βρυξελλες, 26 Φεβρουάριου 1992 .

O Προεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες με τροχούς
(92/C 98/06)

Στις 24 Οκτωβρίου 1991 , και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης ΕΟΚ, το Συμβούλιο αποφάσισε
να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την παραπάνω πρόταση.

Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 5 Φεβρουαρίου 1992 με βάση την
εισήγηση του κ. Wick .

Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .

1 . H πρόταση της Επιτροπής

2. Γενικες παρατηρήσεις

1.1 . Για την ανεμπόδιστη λειτουργία της Κοινής αγοράς
απαιτείται η εναρμόνιση των ισχυόντων σε κάθε κράτος μέλος
κανόνων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γεωργι

2. 1 . H πρόταση της Επιτροπής των ΕΚ για την κωδικοποί
ηση των οδηγιών του Συμβουλίου που αποσκοπούν στην
εναρμόνιση των νομικών κανόνων των κρατών που διέπουν
τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες με τροχούς γίνεται
ευνοϊκά δεκτή γιατί διασφαλίζει αφενός τη σαφήνεια, και
τη νομική ασφάλεια και αφετέρου την ασφάλεια στον τόπο
εργασίας και την προστασία από ατυχήματα .

κών και δασικών ελκυστήρων .

1 .2.

Από το 1974 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή

των εξέδωσε συνολικά 24 οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης και
της οδηγίας-πλαίσιο 74/ 15Θ/ΕΟΚ, για την εναρμόνιση των
νομικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν τους γεωρ
γικούς και δασικούς ελκυστήρες με τροχούς.
1.3 . Επειδή οι εν λόγω οδηγίες υπέστησαν επανειλημμένα
τροποποιήσεις σε βασικά σημεία είναι σκόπιμη η κωδικοποί
ησή τους και η ενοποίησή τους σε ενιαίο κείμενο για λόγους
σαφήνειας .

2.2 . Το περιεχόμενο των εν λόγω βασικών οδηγιών δεν
παρέμεινε ωστόσο αναλλοίωτο κατά την κωδικοποίηση . Σε
πολύ μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκαν ειδικές τροποποιήσεις οι
οποίες αποκλίνουν από την αρχή της κωδικοποίησης και δεν
ανταποκρίνονται στη διαπίστωση που γίνεται στις αιτιολογι
κές σκέψεις ότι το περιεχόμενο του κωδικοποιηθέντος μέρους
θα τύχει πλήρους σεβασμού .

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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2.3. H ΟΚΕ προβαίνει στη διατύπωση «ειδικών παρατηρή
σεων» από τη συνεκτίμηση των οποίων εξαρτά την αποδοχή
της πρότασης της Επιτροπής.

3.2. Επι του παρόντος η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση
στο Συμβούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας 70/ 156/
ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και
των ρυμουλκουμένων τους [έγγρ. COM(91 ) 279 τελικό, της

3 . Ειδικές παρατηρήσεις

23ης Σεπτεμβρίου 1991 ].

3.1 . Για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγα
θών στην Κοινότητα είναι ανάγκη , υπό τις παρούσες περιστά
σεις, να μη δίδεται μόνο η κοινοτική έγκριση (ΕΚ — έγκριση )
οχημάτων με κινητήρα για πλήρη οχήματα αλλά μάλλον να
δίδεται η δυνατότητα χορήγησης τέτοιων κοινοτικών εγκρί
σεων οι οποίες να ισχύουν για ορισμένα εξαρτήματα των
ελκυστήρων (π . χ . πέδηση , σύστημα διεύθυνσης, διάταξη
φωτισμού), αποκαλούμενες μερικές εγκρίσεις .
3.1.1 . Σύμφωνα με το άρθρο 1 0, παράγραφος 1 , της οδηγίας
74/ 1 50/ΕΟΚ (οδηγία-πλαίσιο σχετικά με την κοινοτική διαδι
κασία έγκρισης των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων) στα
κράτη μέλη θα χρησιμοποιούνται , κατά την επιθυμία αυτού
που αιτείται την έγκριση , οι εναρμονισμένες τεχνικές προδια
γραφές αντί των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων, ως βάση
για την έγκριση και θα ισχύουν σε εθνικό επίπεδο .
3.1.2 . Το άρθρο 10, παράγραφος 2, της οδηγίας 74/ 150/
ΕΟΚ μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές νομικές αξιολογή
σεις στις διάφορες γλωσσικές αποδόσεις .
3.1.3 .

H γερμανική και αγγλική απόδοση ορίζουν τα εξής:

«H παράγραφος 1 καταργείται εφόσον θα εφαρμοσθούν
όλες οι αναγκαίες για την απονομή της κοινοτικής έγκρι
σης διατάξεις.»
«Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου
καταργούνται από τη στιγμή που θα εφαρμοσθούν όλες
οι αναγκαίες διατάξεις για την απονομή της έγκρισης
κοινοτικού τύπου .»

Αντίθετα η γαλλική απόδοση έχει ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 1 καταργούνται από της
εφαρμογής όλων των απαραίτητων κανόνων για την απο
νομή της κοινοτικής έγκρισης .»
Δυνάμει των διατάξεων, στο γερμανικό και αγγλικό κείμενο,
της παραγράφου 2 («... καταργείται») για την κατάργηση της
παραγράφου 1 , η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία της μερικής
έγκρισης απαιτείται η έκδοση μιας ειδικής τυπικής νομικής
πράξης. Αν απεσκοπείτο η αυτόματη κατάργηση της παρα
γράφου 1 μετά την έκδοση της τελευταίας σχετικής ενιαίας
οδηγίας (89/ 1 73/ΕΟΚ) τότε το άρθρο 10, παράγραφος 2, της
οδηγίας 74/ 1 5Θ/ΕΟΚ σε όλες τις επίσημες γλώσσες θα έπρεπε
να ορίζει: «H παράγραφος 1 τίθεται εκτός ισχύος, εφόσον . . .»
3 . 1 .4. Το Συμβούλιο δεν εξέδωσε, μέχρι τώρα, καμία τυπική
απόφαση για την κατάργηση της μερικής κοινοτικής έγκρι
σης. Μια ουσιαστική κωδικοποιημένη έκδοση μπορεί να
περιέχει όμως μόνο σχετική σύνοψη των ισχυουσών μέχρι
τώρα μεμονωμένων οδηγιών με παράλληλη συνεκτίμηση των
επισήμων τροποποιήσεων. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του
άρθρου 10 της οδηγίας 74/ 1 50/ΕΟΚ πρέπει να συμπεριλη
φθούν, επίσης, με την αρχική μορφή τους στην κωδικοποιη
μένη έκδοση .

3.2. 1 . H εν λόγω πρόταση περιέχει ρυθμίσεις με τις οποίες,
παρά την ύπαρξη όλων των μεμονωμένων οδηγιών σχετικά
με την κοινοτική διαδικασία έγκρισης, δύναται υπό ορισμένες
προϋποθέσεις να διατηρηθεί σε ισχύ η επωνομαζόμενη μερική
κοινοτική έγκριση .

3.2.2. H ΟΚΕ προτείνει να εξετασθεί μέχρι ποίου βαθμού
δύνανται να εφαρμοσθούν κατ'αναλογία οι κανόνες που διέ
πουν τον τομέα των οχημάτων με κινητήρα στους γεωργικούς
ή δασικούς ελκυστήρες και ποιες περαιτέρω σχετικές ειδικές
διατάξεις, απαιτούνται ενδεχομένως, για τους ανωτέρω ελκυ
στήρες.

3.2.3 . Στην παρούσα φάση η ΟΚΕ θεωρεί ως απαραίτητο
να συμπεριληφθεί επίσης, ως έχει, το άρθρο 10, παράγραφοι
1 και 2, της οδηγίας 74/ 1 50/ΕΟΚ, όπως προβλέπεται από τη
γερμανική και αγγλική έκδοση του κειμένου, στην κωδικο
ποιημένη έκδοση .
3.3 . Το άρθρο 2 της οδηγίας 77/31 1 /ΕΟΚ προβλέπει τον
καθορισμό ορίων για το ηχητικό επίπεδο στο ύψος των ακου
στικών οργάνων των οδηγών των γεωργικών ή δασικών ελκυ
στήρων. Το άρθρο 2 της οδηγίας 77/31 1 /ΕΟΚ υποδιαιρείται
σε δύο παραγράφους.
3.3.1 . H ΟΚΕ διαπιστώνει ότι στην κωδικοποιημένη
έκδοση της οδηγίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι μεταβατικές
διατάξεις της παραγράφου 1 καθώς και ολόκληρη η παράγρα
φος 2 .

3.3.2 . Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 έχουν προβλεφθεί
μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα προαναφερ
θέντα όρια δύνανται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αυξη
θούν σε 6 dB (A). H ισχύς των μεταβατικών διατάξεων έπρεπε
να λήξει στο χρονικό σημείο το οποίο είχε καθορισθεί από
το άρθρο 13 της οδηγίας 74/ 1 50/ΕΟΚ ήτοι την 1η Οκτωβρίου
1981 .

3.3.3 . H επιτροπή προσαρμογής όμως δεν αποφάσισε μέχρι
τώρα, ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 74/ 150/
ΕΟΚ, για το χρονικό σημείο λήξης της ισχύος των εν λόγω
μεταβατικών διατάξεων με αποτέλεσμα αυτές να ισχύουν ως
έχουν μέχρι σήμερα.
3.3.4. H μείωση του θορύβου για τη θέση του οδηγού
αποτελεί αναμφίβολα σημαντική συμβολή στη βελτίωση της
προστασίας κατά την εργασία. H ΟΚΕ ζητεί, συνεπώς, από
την Επιτροπή να συγκαλέσει την επιτροπή προσαρμογής,
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 74/ 150/ΕΟΚ, για να
επιληφθεί του θέματος της τροποποίησης της οδηγίας 77/31 1 /
ΕΟΚ. Το τμήμα προτείνει όπως οι νέες ρυθμίσεις λάβουν
υπόψη τις διαφορετικές κατασκευές των ελκυστήρων και τις
διαφορετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται .
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3.3.5. H ΟΚΕ προτείνει να δοθεί στις ενδιαφερόμενες κοι
νωνικές ομάδες το δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις κατά τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής προσαρμογής.
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3.3.6. Μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης απο την επι
τροπή προσαρμογής είναι ωστόσο σκόπιμο να διατηρηθεί
αναλλοίωτη η οδηγία 77/31 1 /ΕΟΚ στην κωδικοποιημένη
έκδοση .

Βρυξελλες, 26 Φεβρουάριου 1992.

O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

Γνωμοδότηση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας
στην τρίτη αναθεωρημένη απόφαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
για την εθνική μεταχείριση
(92/0 98/07)

Στις 23 Δεκεμβρίου 1991 το Συμβουλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή με βάση το άρθρο 57 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
να γνωμοδοτήσει για την παραπάνω πρόταση .
Το τμήμα εξωτερικών σχέσεων, εξωτερικού εμπορίου και αναπτυξιακής πολιτικής στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 18 Φεβρουαρίου
1992 με βάση εισήγηση του κ . Giesecke .

Κατά την 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26 Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και Κοινω
νική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

H ΟΚΕ με την επιφύλαξη των παρακάτω παρατηρήσεων
εγκρίνει την πρόθεση της Επιτροπής.

— να επιβεβαιώσει τη συμφωνία της Κοινότητας με τις αρχές
της διακήρυξης των κυβερνήσεων των κρατών μελών του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) της 21ης Ιουνίου 1976 για τις διεθνείς επενδύσεις
και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και
— επιπλέον να δηλώσει σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες δια
δικασίες στους κόλπους του ΟΟΣΑ ότι η Κοινότητα προ
τίθεται να προσχωρήσει στην τρίτη αναθεωρημένη από
φαση του συμβουλίου του ΟΟΣΑ για την εθνική μεταχεί
ριση .

2 . Γενικές παρατηρήσεις

2.1 . Το 1976 οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών με την
αποδοχή της διακήρυξης και των αποφάσεων για τις διεθνείς
επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στους κόλπους
του ΟΟΣΑ , ενόψει της προοδευτικής απελευθέρωσης της
κυκλοφορίας κεφαλαίων σημείωσαν σημαντική πρόοδο προς

την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας. Το
κατ'αυτόν τον τρόπο δημιουργηθέν πλαίσιο συμπεριλαμβάνει
εκτός από την εθνική μεταχείριση αλλοδαπών επιχειρήσεων
τις κατευθυντήριες αρχές του κώδικα συμπεριφοράς των πολυ
εθνικών επιχειρήσεων και τη συνεργασία κατά την εφαρμογή
μέτρων για την προώθηση ή την παρεμπόδιση διεθνών επεν
δύσεων .

2.2. Τα έγγραφα έγιναν αποδεκτά από όλα τα κράτη μέλη
του ΟΟΣΑ και εφαρμόσθηκαν από όλα τα κράτη μέλη της
Κοινότητας. Τα ανωτέρω έγγραφα ισχύουν αποκλειστικά
μεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ .

2.3 .

H μετατροπή σε πράξη του εγγράφου της εθνικής

μεταχείρισης θα γίνει με βάση τα πολιτικά, οικονομικά καθώς
και τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά δεδομένα εκάστης
χώρας. Οι περιορισμοί που θα προκύψουν από την κατάσταση
αυτή όπως και οι εξαιρέσεις θα γνωστοποιούνται στον ΟΟΣΑ
και θα υποβάλλονται σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων .
2.4. Οι διακηρύξεις αυτές επανασυζητήθηκαν κατά τα επό
μενα έτη , ήτοι μεταξύ του 1979 και 1984· κατά την εξέταση
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και αξιολογηση των εξαιρέσεων από το καθεστώς της εθνικής
μεταχείρισης καθώς και την προσθήκη ερμηνευτικών σχο
λίων για το πεδίον εφαρμογής των μέσων αυτών σημειώθηκαν
πρόοδοι. H Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανίας (BIAC)
προσέφερε σημαντική βοήθεια στην επίλυση συγκεκριμένων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που θίγο
νται από το μέσο της εθνικής μεταχείρισης.
2.5 . H τελευταία αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το 1991 .
Μετά από παράλληλες διαβουλεύσεις με τη Συμβουλευτική
Επιτροπή Βιομηχανίας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (TUAC) των οποίων οι προτά
σεις ελήφθησαν απευθείας υπόψη στην απόφαση μπορεί να
γίνει αποδεκτή μια τρίτη αναθεώρηση της διακήρυξης των
κρατών μελών του ΟΟΣΑ.

2.6. Σημειώνεται ότι στις εν λόγω διαπραγματεύσεις όλες
οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες των κρατών μελών της Κοινό
τητας κατέστη δυνατόν να παρακαμφθούν με αποτέλεσμα να
επιτευχθεί πρόοδος και να υπάρξουν αποτελέσματα σε θέματα
διαδικασίας. Μόνον o προωθημένος στόχος για τη διαπραγ
μάτευση μιας δεσμευτικής συμφωνίας προσέκρουσε στην
αντίδραση των κρατών της Βορείου Αμερικής τα οποία αφε
νός εξέφρασαν ενδοιασμούς για τη δυνατότητά τους να διε
νεργούν πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδια τα κράτη της
Ομοσπονδίας και οι περιφέρειες και αφετέρου για την προ
στασία της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

2.7. Στη σημερινή μορφή της διακήρυξης θα ήτο δυνατόν
ωστόσο να δημιουργηθεί, με τη συμφωνία όλων των κρατών
μελών του ΟΟΣΑ, ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για τη
διασφάλιση της εθνικής μεταχείρισης και να τεθούν οι βάσεις
για περαιτέρω διαπραγματεύσεις που θα αποβλέπουν στη
σύναψη μιας γενικής συμφωνίας με δεσμευτικό χαρακτήρα.
H διαδικασία υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο εκ μέρους των
κρατών μελών .

3 . Ειδικές παρατηρήσεις

3.1 . H Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν προσχώρησε, μέχρι
τώρα, ούτε στη διακήρυξη του 1976 ούτε στις αναθεωρημένες
μορφές του 1979 και 1984· η Κοινότητα ωστόσο συμμετείχε
στις εν λόγω διαπραγματεύσεις ως «προνομιακός παρατηρη
τής».

3.2. H Κοινότητα συμμετέσχε στις διαπραγματεύσεις για
την παρούσα τρίτη αναθεώρηση εκπροσωπούμενη από την
Επιτροπή μετά από την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης
από το Συμβούλιο. Εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της
μπόρεσε να προωθήσει τα συμφέροντά της και να προτείνει
εξαιρέσεις στην αρχή της εθνικής μεταχείρισης χωρίς
ωστόσο να περιορισθεί το διαπραγματευτικό πεδίο των κρα
τών μελών.

3.3 . H ΟΚΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι και η Κοινότητα
στο εξής μπορεί να συνδεθεί με την αρχή της εθνικής μεταχεί
ρισης. Στις συνθήκες της Ρώμης, ιδιαίτερα στο άρθρο 7,
κατοχυρώνεται η αρχή της μη διακρίσεως αλλοδαπών και
ημεδαπών εκτός από την απαγόρευση των διακρίσεων έναντι
των αλλοδαπών .
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3.4. H εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων ήταν
αναγκαία επειδή βρισκόμαστε στα πρόθυρα της υλοποίησης
της εσωτερικής αγοράς και επιβάλλεται κατά την άποψη
της ΟΚΕ η λήψη κοινοτικών αποφάσεων στον τομέα των
επενδύσεων. H συμμετοχή της Κοινότητας στο εν λόγω
έγγραφο εθνικής μεταχείρισης δεν θεωρείται προς το παρόν
σκόπιμη , ενόψει των διαγραφομένων εξελίξεων στη διαδικα
σία της πολιτικής, αφενός και της οικονομικής και νομισματι
κής ενώσεως αφετέρου.

3.5 . Επίσης όσον αφορά τον υφιστάμενο διαφορετικό
βαθμό απελευθέρωσης σε σχέση με τη Βόρειο Αμερική και
την Ιαπωνία στον τομέα αυτό θα ήταν επιθυμητή μια παρόμοια
ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των κρατών μελών
διαμέσου της Κοινότητας. Δεν είναι δυνατόν να γίνει παραδε
κτή η άποψη ότι μια αυστηρή εφαρμογή της αρχής της
εθνικής μεταχείρισης στην Κοινότητα θα έχει δυσμενείς επι
πτώσεις στον τομέα του ανταγωνισμού έναντι κρατών με ομο
σπονδιακή δομή στα οποία ισχύει η εν λόγω αρχή .

3.6. H ΟΚΕ διατύπωσε στο παρελθόν σε πολλές γνωμοδο
τήσεις τη φιλελεύθερη αντίληψη για την εμπορική πολιτική
με παράλληλη συνεκτίμηση των κοινωνικών πτυχών η οποία
συνίσταται σε μια πολιτική χωρίς σύνορα στην ενθάρρυνση
της μεταβίβασης τεχνολογίας και στην κατάργηση των εμπο
δίων στις συναλλαγές. Συνεπώς η υποστήριξη των σημερινών
αποφάσεων δεν αποτελεί παρά απόδειξη της άσκησης μιας
συνεπούς πολιτικής από την πλευρά της ΟΚΕ.

4. Τελικες παρατηρήσεις

4. 1 . H ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η αρχή της εθνικής μεταχείρι
σης αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση
της διεθνούς μεταβίβασης τεχνογνωσίας και διαθέσεως κεφα
λαίων τόσο εντός της Κοινότητας όσο και στις σχέσεις της
με τρίτες χώρες. Αυτό συνιστά μια σημαντική προϋπόθεση
για μια συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας των διαφόρων
οικονομικών τομέων εντός της Κοινότητας.

4.2. H ΟΚΕ προσδοκά ότι η συμμετοχή της Κοινότητας
στο έγγραφο της εθνικής μεταχείρισης
— θα δώσει νέα ώθηση στις αποτελματωμένες διαβουλεύσεις
στους κόλπους του ΟΟΣΑ,
— δεν θα αποτελέσει πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση ,
— οι ποικίλες θετικές εμπειρίες που θα αποκτηθούν από το

εν λόγω έγγραφο θα ληφθούν περισσότερο υπόψη στις
σχετικές διαπραγματεύσεις στους κόλπους της Γενικής
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ).

4.3 . H ΟΚΕ δηλώνει ότι, λαμβανομένων υπόψη των αρμο
διοτήτων που παρέχονται στην Κοινότητα βάσει του άρθρου
1 13 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, ενδεχόμενη συμμετοχή της Κοινότητας στο
έγγραφο της εθνικής μεταχείρισης επί του παρόντος μπορεί
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να επιτελεσθεί μονο βάσει ίδιων νομικών πράξεων και μαλι
στα από κοινού και παράλληλα με τα κράτη μέλη . Έτσι
επιβάλλεται ορισμένη επιφυλακτικότητα από την πλευρά της
Κοινότητας σε θέματα που ενδιαφέρουν απευθείας τα κράτη
μέλη .

4.4. Κατά την άποψη της ΟΚΕ είναι ανάγκη , να ενισχυθεί
o ρόλος της Κοινότητας στο έγγραφο αυτό. Και αυτό επειδή
κάθε εξαίρεση από την αρχή της εθνικής μεταχείρισης εφαρ
μοζόμενη από ένα κράτος μέλος αποτελεί εμπόδιο στις επεν
δύσεις εκ του εξωτερικού και τις εξωτερικές δεσμεύσεις και
συνεπώς δυσχεραίνει τη γενική οικονομική ανάπτυξη της
Κοινότητας . H ΟΚΕ αναμένει ωστόσο μια σαφέστερη
συμπληρωματική δήλωση της Κοινότητας σχετικά με τον
πολιτικό ρόλο που προτίθεται να αναλάβει έναντι ή στη θέση
των κρατών μελών και βάσει ποιών κριτηρίων θα εκπληρώσει
αυτή την εντολή που θα της ανατεθεί στο μέλλον.
4.5 . Συνεπώς, η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η εντολή που έχει
ανατεθεί στην Κοινότητα ενέχει κυρίως τη δέσμευση να επι
τευχθούν για τις κοινοτικές επιχειρήσεις οι ίδιοι όροι, στις
περαιτέρω διαπραγματεύσεις, με αυτούς που προσδοκούν οι
αντίστοιχες επιχειρήσεις των υπολοίπων χωρών του ΟΟΣΑ
στην Ευρώπη .
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4.7. Με την αναθεση αυτού του νέου ρόλου στην Επιτροπή
τίθεται έντονα το ερώτημα του αποτελεσματικού ελέγχου o
οποίος αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν τέτοιο ευαίσθητο
τομέα.

4.8. Αν και επιδιώχθηκε στις προηγούμενες διαπραγματεύ
σεις ορισμένη επέκταση των αρχών της διακήρυξης για την
εθνική μεταχείριση σε κράτη που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ ,
για παράδειγμα στις αναπτυσσόμενες χώρες ή στις χώρες
της Ανατολής, η ΟΚΕ υποδεικνύει ότι μια τέτοιου είδους
επέκταση δεν έχει αποτελέσει ακόμη αντικείμενο της παρού
σας διακήρυξης και ως τούτου δεν τίθεται θέμα λήψεως σχετι
κής απόφασης. Μια ενδεδειγμένη επέκταση της διακήρυξης,
η οποία ενδεχομένως να θεωρείται ορθή , λαμβανομένων
υπόψη των ελεύθερων συναλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα,
δεν καλύπτεται από την παρούσα εντολή και χρήζει πολύ
περισσότερο, νέων εμπεριστατωμένων διαβουλεύσεων .

έγγραφο της εθνικής μεταχείρισης οφείλει να διαδραματίσει
επίσης ένα συντονιστικό ρόλο έναντι των κρατών μελών ώστε
εκτός από τα αμιγώς οικονομικά συμφέροντα να ληφθούν,
επίσης, επαρκώς υπόψη οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές

4.9. H ΟΚΕ αναμενει ήδη , ενόψει της συμμετοχής και
της δυναμικής παρουσίας των εκπροσώπων των κοινωνικών
ομάδων BIAC και TUAC στις διαβουλεύσεις στους κόλπους
του ΟΟΣΑ , ότι και η ίδια θα κληθεί να εκδώσει σχετική
γνωμοδότηση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
σχετικά με την προσχώρηση της Κοινότητας στην τρίτη
αναθεωρημένη απόφαση του ΟΟΣΑ για την εθνική μεταχεί

πτυχές .

ριση .

4.6 .

H ΟΚΕ φρονεί ότι η Κοινότητα συμμετέχοντας στο

Βρυξελλες, 26 Φεβρουάριου 1992 .
O Προεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH
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Γνωμοδότηση για την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
— Σχέδιο κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση καθεστώτος χορηγήσεως ενισχύσεων
στους παραγωγούς ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών,
— Σχέδιο κανονισμού (EΟΚ) του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών,
και

— Σχέδιο κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/
75 σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σιτηρών
92 C 98/08)

Στις 15 Νοεμβρίου 1991 , και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για τα παραπάνω σχέδια κανονισμού.

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, επεξεργά
σθηκε τη γνωμοδότησή του στις 16 Φεβρουαρίου 1992, με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Guyau.
Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία, 2 ψήφους κατά και 8 αποχές την παρακάτω
γνωμοδότηση .
0. 1 . H παρούσα γνωμοδότηση δεν εχει ως στόχο να προτεί
νει τον επαναπροσδιορισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής
(ΚΓΠ). H ΟΚΕ έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά με το εν
λόγω θέμα επισημαίνοντας την ανάγκη να διατηρηθεί μια
ελάχιστη κοινή οργάνωση των αγορών εις τρόπον ώστε να
μην μειωθεί o αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η

παραγωγή στην Ευρώπη ( ] ).
1 . Μείωση των τιμών

1.1 . H πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στην υπόθεση
ότι η τιμή των σιτηρών στην παγκόσμια αγορά θα σταθερο
ποιηθεί σε 100 περίπου Ecu ανά τόννο, ήτοι θα σημειώσει
άνοδο κατά 54% σε σχέση με την ισχύουσα σήμερα τιμή σε'
παγκόσμια κλίμακα .

1.1.1 . H λύση αυτή θα επιτρέψει στην Επιτροπή να ευθυ
γραμμίσει την κοινή τιμή των σιτηρών με τις διεθνείς τιμές
χωρίς να μειωθούν κατά το ήμισυ οι σημερινές κοινοτικές
τιμές .

1.3.1 . Μια τόσο μεγάλη πτώση των τιμών θα προκαλέσει
σημαντική μείωση των θέσεων απασχόλησης στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και στις επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν
τα προηγούμενα ή επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικα
σίας. Δεν πρέπει επίσης να θεωρείται δεδομένο ότι η Κοινό
τητα θα καταβάλει προσπάθεια για να προβλεφθούν επαρκείς
πιστώσεις, τουλάχιστον ύστερα από μερικά χρόνια εάν ισχύει
πάντα το ίδιο καθεστώς.

1.4. H ΟΚΕ δεν μπορεί, λοιπόν, να αποδεχθεί την πτώση
των τιμών που προτείνει η Επιτροπή ούτε ως προς το μέγεθος
της αλλά ούτε και ως προς το ρυθμό της.
1.5 .

H πτώση της τιμής κατωφλίου θα θέσει σε κίνδυνο

την αρχή της κοινοτικής προτίμησης. Πράγματι, η διαφορά
των 20 Ecu ανά τόννο μεταξύ της τιμής παρέμβασης και της
τιμής κατωφλίου που προτείνει η Επιτροπή δεν καλύπτει ούτε

το κόστος μεταφοράς εντός της Κοινότητας. Τα κράτη μέλη
που εισάγουν δημητριακά θα παρακινηθούν να προμηθεύο
νται τα προϊόντα αυτά από τους παραγωγούς τρίτων χωρών
σε βάρος των κοινοτικών παραγωγών.

1.2. H τιμή των 100 Ecu ανά τόννο δεν είναι μόνο ελάχιστα
πιθανή αλλά επιπλέον αποσκοπεί στην επίτευξη ενός πλέον
αβέβαιου στόχου, ήτοι σε μια διεθνή τιμή που να αντιπροσω
πεύει το κόστος παραγωγής.
1.2.1 . H παγκόσμια αγορά, όμως, αποτελεί αντικείμενο
πολιτικής διαμάχης για τις μεγάλες χώρες παραγωγούς.
1 .3 . Μια ευθυγράμμιση με τις τιμές της παγκόσμιας αγοράς
θα εξέθετε τους γεωργούς της Κοινότητας στις διακυμάνσεις
των τιμών και συνεπώς θα τους καταδίκαζε σε ασταθή εισοδή
ματα μολονότι ένας από τους επιζητούμενους στόχους της
κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η εξασφάλιση έναντι
τέτοιων ασταθών καταστάσεων .

1.5.1 .

H ΟΚΕ προτείνει τη διατήρηση μιας ελάχιστης δια

φοράς 40 Ecu ανά τόννο.

1.5.2. H πολιτική των τιμών μπορεί να έχει ως συμπληρω
ματικό στόχο την ενθάρρυνση της παραγωγής προϊόντων
ποιότητας, σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς.
1.6. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής προλαμβάνει το
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της Γενικής Συμφωνίας
Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), στις οποίες η Κοινότητα επι
διώκει την επίτευξη ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις της
(ελλειμματικές πληρωμές, εξισορρόπηση . . .).
1.6.1 . H Επιτροπή οφείλει, κατά τη γνώμη της ΟΚΕ να
αντιταχθεί στην κατάρτιση χρονοδιαγράμματος το οποίο θα
υποχρέωνε την Κοινότητα να προβεί σε μονομερείς παραχω

( 1 ) ΕΕ αριθ. C 40 της 17 . 2. 1992, σ. 56.

ρήσεις.
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2. Θεση υπο έλεγχο των παραγωγών και αντισταθμιστικά
ποσά

2.1 .

H Επιτροπή επιδιώκει να θέσει υπό έλεγχο την παρα
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ισχύουσα στο παρελθόν κατάσταση που ισοδυναμεί με τη
μέση απόδοση των σιτηρών κατά τη διάρκεια της πενταετούς
περιόδου 1986/ 1987 — 1990/ 1991 χωρίς να ληφθεί υπόψη το
έτος με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη απόδοση .

γωγή με τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Προς
την κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή προτείνει, αφενός, την
απαλλαγή των «μικρών» παραγωγών από την υποχρέωση
απόσυρσης των γαιών και, αφετέρου, τον καθορισμό ανώτα
των ορίων για τα αντισταθμιστικά ποσά απόσυρσης για τους
«μεγάλους» παραγωγούς.
2.2 . Δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί η επίλυση των κοινωνικών
προβλημάτων στα πλαίσια της ρύθμισης των αγορών. Οι
μεγάλες εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν το υπόβαθρο της
γεωργικής ισχύος της Ευρώπης, δεν θα πρέπει να βρεθούν σε
μειονεκτική θέση .

2.2.1 . Σε ό,τι αφορά τους μικρούς παραγωγούς ορισμένων
περιφερειών της Κοινότητας, θα πρέπει να ασκηθεί επίσης
ιδιαίτερη κοινωνικο-οικονομική πολιτική η οποία να στηρί

3.2. 1 . H διάταξη αυτή ενδεχομένως να έχει τρεις δυσμενείς
επιπτώσεις .
3.2.1 . 1 . Το προτεινόμενο σύστημα θα διογκώσει τις διοικη
τικές υποχρεώσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και
τα καθήκοντα ελέγχου της διοίκησης. Πράγματι, τη στιγμή
της εφαρμογής του συστήματος οι γεωργοί οφείλουν να δηλώ
σουν τις διαδοχικές καλλιέργειες και την απόδοσή τους, για
τις περιόδους 1986/ 1987 έως 1990/ 1991 , και στη συνέχεια μετά
από κάθε συγκομιδή σιτηρών πρέπει να δηλώσουν, υπό τον
έλεγχο πάντοτε της διοίκησης, την έκταση των γαιών που
πραγματικά έχουν αποσυρθεί από την παραγωγή ή που έχουν
διατεθεί για αγρο-βιομηχανική παραγωγή .

ζεται σε ειδικό κανονιστικό και οικονομικό πλαίσιο .

2.2.2. Κατά συνέπεια, το ανώτατο όριο των αντισταθμιστι
κών ποσών για απόσυρση γαιών που έχει ορισθεί επί του
παρόντος σε 230 τόννους παραγωγικής ικανότητας πρέπει να
καταργηθεί .

2.2.3 . Κατά την άποψη της ΟΚΕ τα αντισταθμιστικά ποσά
πρέπει να είναι ενιαία, και συνάρτηση των προσπαθειών που
θα καταβληθούν για τον έλεγχο της παραγωγής ανεξάρτητα
από το μέγεθος της εκμετάλλευσης .
2.3 . H απαλλαγή από την υποχρέωση απόσυρσης που
χορηγείται στις εκμεταλλεύσεις με παραγωγική ικανότητα
κατώτερη των 92 τόννων σιτηρών είναι απαράδεκτη . Το όριο
αυτό είναι υπερβολικά υψηλό και δεν λαμβάνει υπόψη την
περίπτωση των «μεγάλων» εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν
μόνο ορισμένα εκτάρια για την καλλιέργεια σιτηρών.
2.3.1 . H ΟΚΕ πιστεύει ότι στα πλαίσια μιας γεωργικής
πολιτικής της αγοράς το όριο αυτό πρέπει να μειωθεί και να
καθορισθεί σε ένα επίπεδο που θα καθιστά εφαρμόσιμο τον
εν λόγω μηχανισμό .
2.3 . 1 . 1 . H ΟΚΕ θεωρεί λογική την κατώτατη τιμή του ενός
εκταρίου που εφαρμόζεται από το ισχύον σύστημα για το
πάγωμα των γαιών .

3.2.1.1.1 . O συνυπολογισμός του αραβοσιτοβολώνα θέτει
ένα λεπτό πρόβλημα, διότι οι εκτάσεις που καλύπτει δεν
μπορούν, καταρχήν, να πριμοδοτηθούν. Όμως είναι αρκετά
δυσχερής η διάκριση μεταξύ αραβοσίτου, που προορίζεται
για ζωοτροφές και κόκκων αραβοσίτου. Επειδή τα σιτηρά
που προορίζονται για ίδια κατανάλωση είναι δυνατόν να
επιλεγούν για την πριμοδότηση , αντίθετα προς τις καλλιέρ
γειες τις προοριζόμενες για ζωοτροφές, γι' αυτό το προτεινό
μενο από την Επιτροπή σύστημα ενδέχεται να ενθαρρύνει τις
απάτες.

3.2.1.2. Παραδόξως, η εν λόγω αύξηση των διοικητικών
βαρών θα συνοδευθεί από την εξάρθρωση της κοινής γεωργι
κής πολιτικής. Τα όρια που έθεσε η Επιτροπή στις αρμοδιότη
τές της αποκρύπτουν την ακριβή εμβέλεια των προτάσεών
της, στο βαθμό που o περιφερειακός διαμελισμός του κοινοτι
κού γεωργικού εδάφους ανατίθεται στα κράτη μέλη και όχι
στην Κοινότητα. Στην ουσία, το ανωτέρω πρόγραμμα περιφε
ρειοποίησης σημαίνει διαφορετική διάθεση κονδυλίων από
τον προϋπολογισμό σε καθένα από τα κράτη μέλη , του οποίου
η διαχείριση μόλις θα υπόκειται στην εποπτεία των κοινοτι
κών αρχών. H γεωργική πολιτική της Κοινότητας δεν θα έχει
πλέον τίποτε το «κοινό». H ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να
φροντίσει για τη συνοχή μεταξύ παρόμοιων περιφερειών.

2.3.1.2. Επικροτεί τις διατάξεις υπέρ της βιομηχανικής
χρήσης των αροτραίων γαιών που έχουν παύσει να καλλιερ
γούνται υπό τον όρο ότι θα προστατεύονται τα συμφέροντα
των παραγωγών που έχουν αναλάβει τέτοιου είδους δραστη
ριότητας σε μόνιμη βάση .

3.2.1.3. O διαμελισμός αυτός της κοινοτικής επικράτειας
σε ζώνες αναφοράς που αντιστοιχούν στις διάφορες περιφέ
ρειες παραγωγής θα είχε ακόμη μια άλλη σοβαρή συνέπεια
που αποτελεί το τρίτο στίγμα ανησυχίας της ΟΚΕ.

3 . Διοικητικές πτυχές και περιφερειοποίηση

3.2.1.3.1 . Πράγματι, κάθε παραγωγός που υπερβαίνει το
μέσο όρο της περιφέρειας στην οποία ανήκει πρόκειται να
επιβαρυνθεί κατά δύο τρόπους:

3.1 . H ευρωπαϊκή γεωργία απειλείται από ένα σημαντικό
κίνδυνο, ήτοι την υπερβολική γραφειοκρατία. H Επιτροπή
προσπαθώντας να ελέγξει την προσφορά και να διασφαλισθεί
έναντι μελλοντικών απρόβλεπτων εξελίξεων προτείνει μια
διαδικασία η οποία είναι δυσκίνητη για τους γεωργούς και
αντίκειται στην οικονομική λογική .

— η υποχρέωση απόσυρσης θα αντιπροσωπεύει γι'αυτόν μια
πραγματική μείωση της παραγωγής ανώτερη από την
παραγωγή αναφοράς που αποτελεί τη βάση των χορηγού
μενων πριμοδοτήσεων,

3.2. Για να αποτραπεί το «κυνήγι» της πριμοδότησης από
τους γεωργούς, η Επιτροπή προτείνει το πάγωμα των παραγω
γών αναφοράς κάθε περιφέρειας παραγωγής με βάση την

— οι απώλειες που οφείλονται στην πτώση των τιμών θα
είναι ανώτερες από το αντισταθμιστικό ποσό που παρέχε
ται για τα καλλιεργούμενα εκτάρια.
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3.2.1.3.2. Μονο μια κατα περίπτωση αναφορά θα επιτρέψει
την αποτροπή της εν λόγω δυσχέρειας. Ωστόσο, o παραγωγός
θα βρεθεί, στην περίπτωση αυτή , αντιμέτωπος με την ακαμψία
των ποσοστών παραγωγής, σύστημα που αντίκειται στη
λογική της οικονομίας επειδή εμποδίζει οποιαδήποτε έγκαιρη
μετατροπή της παραγωγής.

3.2.1.3.3 . Μακροπρόθεσμα, είναι αβέβαιο αν το σύστημα
των αναφορών ανταποκρίνεται στη γεωργική πραγματικό
τητα. Οι παραγωγικές προσπάθειες των παραγωγών του
Νότου της Ευρώπης για παράδειγμα δεν θα ανταμειφθούν,
κατά συνέπεια προτείνεται στην Επιτροπή να καθορίσει με
μεγαλύτερη ευελιξία τα επίπεδα αναφοράς γι'αυτά τα κράτη
μέλη . Οι διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής που αναφέρο
νται στη δυνατότητα μετατροπής, ανάλογα με την πορεία
της παραγωγής, της παραγωγικότητας και των αγορών είναι
ασαφείς και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τις κοινοτι
κές αρχές .

3.2.2. H ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για τους κίνδυ
νους αυτούς. Κατά τη γνώμη της το «κυνήγι» της πριμοδότη
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σης δεν πρέπει να καταστεί σημαντικότερο απο o,τι η παρα
γωγή στα μάτια των γεωργών.
3.2.2.1 . Δεδομένων των προβλημάτων που συνεπάγεται η
υπερβολική γραφειοκρατία, καθώς και των απειλών που υφί
στανται για την κοινή πολιτική η ΟΚΕ ζητά από την Επι
τροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ενιαίας ανά
εκτάριο πριμοδότησης ανεξάρτητα από το είδος της καλλιέρ
γειας, βάσει της μέσης απόδοσης σε σιτάρι κάθε περιφέρειας.

3.2.2. 1 . 1 . Για τις παραγωγές που έχουν μικρότερη απόδοση
απ' ό,τι το σιτάρι, θα καταβάλλεται συμπληρωματικό αντι
σταθμιστικό ποσό. Αν υπολογισθεί ορθά το ποσό αυτό που
θα δίδεται κατά την παράδοση του προϊόντος, συναρτήσει
της πραγματικής συγκομιδής θα αποθαρρύνει κάθε «κυνήγι»
πριμοδότησης.
3.2.2.1.2. H ανά εκτάριο πριμοδότηση θα αποτελέσει τη
βάση του συστήματος, ενώ οι ειδικές διατάξεις, που προβλέ
πονται για ορισμένες καλλιέργειες, θα έχουν συμπληρωμα
τικό χαρακτήρα.

3.2.2.1.3 . H ΟΚΕ προτείνοντας ενιαία πριμοδότηση ανά
εκτάριο αροτραίας καλλιέργειας, εκτιμά ότι το υφιστάμενο
σύστημα μπορεί να απλουστευθεί και να καταστεί συνεπώς
δικαιότερο και αποτελεσματικότερο.

Βρυξελλες, 26 Φεβρουάριου 1992.
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Γνωμοδότηση για την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς του ακατέργαστου
καπνού, και

— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων για τον καπνό σε
φύλλα κατά ομάδα καπνού καθώς και των ποσοστώσεων μεταποιήσεως που κατανέμονται ανά ομάδα
ποικιλιών και ανά κράτος μέλος (1 )
(92 C 98 /09)

Στις 13 Νοεμβρίου 1991 , και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε να ζητήσει τη
γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις παραπάνω προτάσεις.

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της
ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 6 Φεβρουαρίου 1 992 με βάση την εισήγηση του κ. Guyau.
Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία ( 13 ψήφοι κατά και 18 αποχές) την ακόλουθη
γνωμοδότηση .

1 . H ΟΚΕ αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα, επειδή
το εν λόγω έγγραφο θίγει ταυτόχρονα τη μάστιγα του καπνί
σματος καθώς και ένα σημαντικό τομέα για τις ενδιαφερόμε
νες περιοχές και παραγωγούς. Θα πρέπει να γίνει διεξοδική
μελέτη του θέματος ώστε να εξευρεθεί μία ισορροπημένη
συμβιβαστική λύση ανάμεσα στην καταπολέμηση του καπνί
σματος και τη συνεκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών συμ
φερόντων που συνδέονται με την παραγωγή καπνού.

2. H ΟΚΕ φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής για τη
μεταρρύθμιση του τομέα του καπνού πρέπει να επαναδιατυπω
θεί. Συνιστά να συνταχθεί νέα πρόταση κανονισμού ύστερα
από επισταμένη διαβούλευση με το σύνολο των ενδιαφερομέ
νων μερών. Πράγματι, η πρόταση της Επιτροπής, όπως είναι
διατυπωμένη αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει δυσχέρειες εφαρ
μογής .

3 . Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα δεν είναι ρεαλιστικό,
δεδομένου ότι επιβάλλει μείωση των ποσοστώσεων κατά
50 000 τόννους, δηλ. 13% της σημερινής παραγωγής, σε
διάστημα ενός μόνο έτους, ενώ o καπνός, η εκμετάλλευση
του οποίου γίνεται σε μονοκαλλιέργειες, αποτελεί το βασικό
εισόδημα πολλών περιοχών που παρουσιάζουν καθυστερη
μένη ανάπτυξη . Επίσης, οι 50 000 τόννοι πρέπει να ληφθούν
από τις περιφέρειες εκείνες όπου o καπνός καλλιεργείται
εναλλάξ με άλλες καλλιέργειες. Στις περιφέρειες στις οποίες
o καπνός αποτελεί μονοκαλλιέργεια, οι παραγωγοί έχουν
ανάγκη για επαρκή μεταβατική περίοδο που θα τους επιτρέψει

να προσαρμοστούν ή να στραφούν προς άλλες καλλιέργειες,
και να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα τέτοιων μεταβολών
στην απασχόληση και τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων.
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ταχεία απόσυρση της παραγωγής
στις ζώνες όπου η προσαρμογή είναι εφικτή .

( 1 ) ΕΕ αριθ. C 295 της 14. 11 . 1991 , σ. 10 και 17.

3. 1 . Εντούτοις, η υπερβολικά ταχεία εφαρμογή των προτει
νόμενων μέτρων θα αποδιοργανώσει την αγορά.
4. H ομαδοποίηση των ποικιλιών πρέπει, επίσης, να επανε
ξετασθεί· η προτεινόμενη ταξινόμηση δεν αντικατοπτρίζει
ούτε το πραγματικό κόστος παραγωγής που συνδέεται με κάθε
ποικιλία, ούτε τις δυνατότητες διάθεσής τους. Οι προοπτικές
τροποποίησης του σχεδιασμού των καλλιεργειών πρέπει να
αποτελέσουν αντικείμενο προηγούμενης μελέτης, για να απο
φευχθεί το ενδεχόμενο απρόοπτης εξαφάνισης ορισμένων
εκμεταλλεύσεων.
5. Πρεπει επίσης να εξετασθούν λεπτομερώς οι συνέπειες
των αλλαγών των τιμών. H ΟΚΕ παρατηρεί μια σημαντική
αύξηση των επιδοτήσεων για ορισμένες ποικιλίες την παρα
γωγή των οποίων η Επιτροπή θέλει να αποθαρρύνει, ενώ στις
επιδοτήσεις για τις ποικιλίες που ανταποκρίνονται περισσό
τερο στις ανάγκες της κοινοτικής αγοράς σημειώνεται έντονη
μείωση . O νέος κανονισμός θα πρέπει να διαφυλάξει τη
συνοχή των ενθαρρυντικών μέτρων προς όφελος της ποιότη
τας με τα μέτρα ελέγχου της παραγωγής. Αυτή η συνοχή θα
επιδιωχθεί μέσω των ήδη προβλεπόμενων στενών διαβουλεύ
σεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη .
6. Εξάλλου, η καταπολέμηση του καπνίσματος πρέπει να
ενθαρρυνθεί με αποτελεσματικό τρόπο. H παροχή ενίσχυσης
για την έρευνα, που δικαιολογείται κατ'αρχήν, δεν έχει
απτά επιστημονικά και ιατρικά αποτελέσματα, παρά μόνο υπό
ορισμένες συνθήκες. Πρέπει να καθιερωθεί μια διαδικασία
ελέγχου η οποία να επιτρέπει να εκτιμηθεί η αποτελεσματικό
τητα των πραγματοποιούμενων δαπανών.

7. H ΟΚΕ επιδοκιμάζει κατ'αρχήν την ενθάρρυνση της
σύστασης ένωσης παραγωγών. Κρίνει ότι η πριμοδότηση που
ανέρχεται σε 10% αποτελεί ένα καταρχήν αποτελεσματικό
μέσο. Εντούτοις, όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα,
ούτε τα κοινοτικά κείμενα ούτε και η κατάσταση του εδάφους
επιτρέπουν την εφαρμογή αυτής της διάταξης. H ΟΚΕ φοβά
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ται μήπως η εν λόγω αρμοδιότητα παρέχεται συστηματικά
και, κατ' αυτόν τον τρόπο, χάσει τον ενθαρρυντικό χαρα-
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κτήρα της και επιφέρει ένα σημαντικό πρόσθετο κόστος επί
του προϋπολογισμού.

Βρυξελλες, 26 Φεβρουάριου 1992.

O Πρόεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 43, παράγραφος 4, του Εσωτερικού Κανονισμού

H ακόλουθη τροπολογία απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων:
Να προστεθεί νέο σημείο 1.1

«Θα ήταν λάθος οι γεωργοί να σταματήσουν να καλλιεργούν καπνό. Πάντως λόγω του μεγάλου κόστους σε
ανθρώπινες ζωές και για τις υπηρεσίες υγείας, είναι λάθος να ζητείται από το φορολογούμενο να συνεχίσει να
επιδοτεί την παραγωγή καπνού .
Ως μέρος της μεταρρύθμισης, συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να καταστρώσει σχέδιο για τη βαθμιαία εξάλειψη των
επιδοτήσεων καπνού και να εξεύρει εναλλακτικούς πόρους για τη διαβίωση των γεωργών όπου τούτο είναι αναγκαίο .
Το σχέδιο αυτό θα αρχίσει με την εξάλειψη των επιδοτήσεων στις περιοχές όπου υπάρχουν άλλες καλλιέργειες.»

Αιτιολογία

H κοινοτική επιδότηση καπνού φθάνει τώρα το 1,3 δισεκατομμύριο Ecu το χρόνο. Μεγάλο μέρος δαπανάται για την
επιδότηση καπνού που παράγεται για τον κοινοτικό καπνιστή . Πάντως 224 000 τόννοι (περίπου) από τον καπνό
αποτελούν πλεόνασμα σε σύγκριση με τις κοινοτικές ανάγκες και επιδοτούνται περαιτέρω για εξαγωγή .
Μέρος του καπνού αυτού καλλιεργείται σε μειονεκτικές περιοχές όπου συχνά είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν
επικερδώς άλλα είδη . Οπωσδήποτε μεγάλο μέρος παράγεται εκεί όπου καλλιεργούνται επικερδώς και άλλα είδη . H
επιδότηση επιβάλλεται καταρχάς να εξαλειφθεί βαθμιαίως στις τελευταίες περιοχές ενώ πρέπει να βρεθούν τρόποι
αποζημίωσης των καλλιεργητών στις πρώτες.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 32, ψήφοι κατά: 33, αποχές: 13 .
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Γνωμοδότηση για την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του βοείου
κρέατος και για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 468/87 για τη θέσπιση των γενικών
κανόνων του καθεστώτος ειδικής πριμοδότησης υπέρ των παραγωγών βοείου κρέατος καθώς και του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1357/80 για τη θέσπιση καθεστώτος πριμοδότησης για τη διατήρηση της
αγέλης των θηλαζουσών αγελάδων,
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό για την περίοδο εμπορίας
από την 1η Ιουλίου 1993 έως τις 30 Ιουνίου 1996 των τιμών παρέμβασης για τα χονδρά βοοειδή,
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες προώθησης και εμπορίας του
βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας,
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος, και
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3493/
90 περί του καθορισμού των γενικών κανόνων των σχετικών με τη χορήγηση της πριμοδότησης

στους παραγωγούς προβείου κρέατος (!)
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Στις 31 Οκτωβρίου 1991 , και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις παραπάνω προτάσεις.
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε
τη γνωμοδότησή του στις 6 Φεβρουαρίου 1992, με βάση εισηγητική έκθεση του κ. Rea.
Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία, 4 ψήφους κατά και 12 αποχές, την ακόλουθη
γνωμοδότηση .
0. 1 . H Επιτροπή θεωρεί ότι οι χαμηλότερες τιμές σιτηρών
μπορούν να δικαιολογήσουν μια μείωση των τιμών του βοείου
και μοσχείου κρέατος. H ΟΚΕ δεν συμμερίζεται τα επιχειρή
ματα αυτά, σύμφωνα με τα οποία η μείωση των τιμών των
σιτηρών επιδρούν ουσιαστικώς επί του κόστους παραγωγής
των χοιρινών και πουλερικών .
0.1.1 . Συνεπώς, η ΟΚΕ πιστεύει ότι οι γενικότεροι συλλο
γισμοί πάνω στους οποίους στηρίζονται οι προτάσεις είναι
εσφαλμένοι . Οι τιμές του βοείου κρέατος θα μειωθούν ακο
λουθώντας τις χαμηλότερες τιμές των σιτηρών. Όμως, το
κόστος των σιτηρών για το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής
είναι σχετικά ασήμαντο . Σε σύγκριση προς το χοίρειο κρέας
και τα πουλερικά, το βόειο κρέας θα καταστεί λιγότερο αντα
γωνιστικό και θα επιδεινωθεί η κατάσταση των πλεονασμά
των. Επιπλέον, οι πριμοδοτήσεις για το βόειο κρέας θα κατα
βληθούν εντός τριετίας, πράγμα που θα ενθαρρύνει τους παρα
γωγούς να εμπορεύονται μεγαλύτερα ζώα απ' ό,τι σήμερα. Εν
τω μεταξύ, o τομέας του βοείου κρέατος θα καταστεί o μόνος
σημαντικός χρήστης γαιών όπου η παραγωγή θα πάψει να
ελέγχεται με άμεσους περιορισμούς παραγωγής και αυτό,
πολύ πιθανόν, θα οδηγήσει σε αύξηση της προσφοράς.

0.1.1.1 . H Επιτροπή σκοπεύει να αποζημιώσει τους παρα
γωγούς που επιδίδονται στην εκτατική παραγωγή (βοοειδή

τα οποία εκτρέφονται με χορτονομή) με αύξηση των πριμοδο
τήσεων για τις θηλάζουσες αγελάδες και τα βοοειδή , πράγμα
που έρχεται σε αντίθεση με τα αυστηρά όρια των πληρωμών
ανά κεφαλή ζώου και επιτρεπόμενη πυκνότητα εκτρεφομένων
ζώων ανά εκτάριο.

0.2.

αναφορά στις μειονεκτικές περιοχές.

1 . Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τροποποί
ηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου,
για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του βοείου
κρέατος και για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
468/87 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων του καθεστώ
τος ειδικής πριμοδότησης υπέρ των παραγωγών βοείου
κρέατος καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1357/80
για τη θέσπιση καθεστώτος πριμοδότησης για τη διατή
ρηση της αγέλης των θηλαζουσών αγελάδων
1.1.

(') ΕΕ αριθ. C 303 της 22. 1 1 . 1991 , σ. 29, 33-34, 35-39.

H σημαντική μείωση εσόδων των γεωργών που θα

προκαλέσουν οι προτάσεις της Επιτροπής οδηγούν την ΟΚΕ
στην απόφαση να ζητήσει πιο εμπεριστατωμένη μελέτη και
εξέταση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, με ιδιαίτερη

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4γ να αυξηθεί σε 90 000

κιλά η ατομική ποσότητα αναφοράς. Το ανώτατο όριο θηλα

21.4 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. C 98/21

ζουσών αγελάδων, στις οποίες μπορεί να χορηγείται πριμοδό
τηση , να αυξηθεί σε 15 ζώα κατ'έτος και κατά εκμετάλλευση .

αλλά ζητεί να εκπονηθεί μια συνεκτική και σαφής πρόταση

1.2 . Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4δ να διαγραφεί η
πρώτη γραμμή και να διατυπωθεί η δεύτερη κατά τρόπο που
να προβλέπει αύξηση του δείκτη πυκνότητας με αναφορά στο
σύνολο των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στην επικράτεια
της Κοινότητας.

3. Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που τροπο
ποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 περί κοινής οργα
νώσεως της αγοράς προβείου και αιγείου κρέατος

1.3 . Να διατυπωθεί ως εξής η παράγραφος 1 του άρ
θρου 4ε:

το συντομότερο δυνατό.

3.1 . H ΟΚΕ θεωρεί, επίσης, ότι οι ριζικές μεταρρυθμίσεις
που προτείνονται από την Επιτροπή δεν είναι δικαιολογημέ
νες λόγω του γεγονότος ότι ισχύουν ακόμη οι μεταβατικές
συμφωνίες που συνάφθησαν κατά τη μεταρρύθμιση του καθε
στώτος που διέπει το πρόβειο κρέας το 1989.

« 1 . Οι εμπορευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απολαύουν
πριμοδοτήσεων μεταφοράς από πλεονασματικές προς
ελλειμματικές περιφέρειες για βόειο κρέας νεαρών αρσε
νικών μόσχων ράτσας γαλακτοπαραγωγής, που αποσύρο
νται από την παραγωγή πριν υπερβούν την ηλικία των 10
ημερών.»

3.2. Τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 5α και στο στοι
χείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5β) πρέπει να αυξηθούν
σε 1 500/700 σε περίπτωση που απασχολείται ένας επιπλέον
αγρεργάτης ή όπου υπάρχει συνεργασία καλής πίστεως. Το
μέτρο αυτό θα συμβάλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στις
μειονεκτικές περιοχές.

1.4. Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του κανονισμού
να ορισθεί η 1η Ιανουαρίου 1993 .

3.3. Στην παράγραφο 2, του άρθρου 5α, η «περίοδος εμπο
ρίας 1992» να αντικατασταθεί από την «περίοδο εμπορίας
1993» και η «περίοδος εμπορίας 1993» από την «περίοδο
εμπορίας 2000».

2. Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με
ενέργειες προώθησης και εμπορίας του βοείου κρέατος
υψηλής ποιότητας
2. 1 . H ΟΚΕ εγκρίνει τις προτάσεις της Επιτροπής για την
προώθηση της εμπορίας του βοείου και μοσχείου κρέατος,

3.4. Το στοιχείο α) της παραγράφου 6 του άρθρου 5α) να
διατυπωθεί ως εξής:

«Του συνολικού αριθμού των επιλέξιμων ζώων που είχαν
δικαίωμα στην πριμοδότηση και βρίσκονταν, ένα οποιο
δήποτε έτος, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 19851991 , στις εκμεταλλεύσεις.»

Βρυξελλες, 26 Φεβρουαρίου 1992.

O Πρόεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH
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Γνωμοδοτηση για την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/
68 περί οργανώσεως των αγορών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τον καθορισμό αποζημίωσης σχετικής με τη μείωση
των μεμονωμένων ποσοτήτων αναφοράς στον τομέα του γάλακτος και αποζημίωσης για την οριστική
παύση της γαλακτοκομικής παραγωγής,
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος
και των τιμών παρέμβασης του βουτύρου, του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και των τυριών
grana padano και parmigiano reggiano, για τρεις ετήσεις περιόδους, αρχή γενομένης από την 1η Ιουλίου
έως τις 30 Ιουνίου 1996,
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση καθεστώτος πριμοδότησης για κάθε
γαλακτοπαραγωγό αγελάδα, και
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την προώθηση της κατανάλωσης στην Κοινότητα
και τη διεύρυνση των αγορών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(92/0 98/ 1 1 )

Στις 18 Νοεμβρίου 1991 , και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής για τις παραπάνω προτάσεις.

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της
ΟΚΕ, επεξεργάσθηκε τη γνωμοδότησή του στη διάρκεια της συνεδρίασής του της 7ης Φεβρουαρίου
1992 με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Rea.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης
Φεβρουαρίου 1992), υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση με μεγάλη πλειοψηφία (5 ψήφοι κατά και
20 αποχές).

0. 1 . H ΟΚΕ αμφισβητεί την ορθότητα των προτεινομένων
περαιτέρω περικοπών των ποσοστώσεων έχοντας υπόψη την
εξέλιξη της διεθνούς και της κοινοτικής αγοράς από το 1984.
H ΟΚΕ φρονεί ότι, αν αποφασισθούν περικοπές των ποσο
στώσεων, τότε οποιαδήποτε μείωση της κοινοτικής παραγω
γής θα πρέπει να συνοδεύεται με τη λήψη ανάλογων μέτρων
στις άλλες παραγωγούς χώρες.

1.2. Οι εισφορές για τις άμεσες πωλήσεις πρέπει να παρα
μείνουν ως έχουν .

1.3 . Εάν οι τιμές μειωθούν, θα πρέπει να καταβληθεί στους
παραγωγούς πλήρης αποζημίωση με βάση ρεαλιστικά κριτή
ρια εκτατικοποίησης.

0.2. Οι μειώσεις των ποστοστώσεων πρέπει να πραγματο
ποιηθούν μέσω προγραμμάτων εκουσίων αποσύρσεων που θα
χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και που θα συνοδεύο
νται με επαρκείς αποζημιώσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν
την ευελιξία να εφαρμόζουν σε τοπικό επίπεδο τις λεπτομε
ρείς ρυθμίσεις.

1 . Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τη
θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλα
κτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
1.1 . Σε ό,τι αφορά το άρθρο 6, η υποχρεωτική περικοπή
του 1 % για την αναδιανομή θα πρέπει να είναι προαιρετική
για κάθε κράτος μέλος .

2. Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τον καθο
ρισμό αποζημίωσης σχετικής με τη μείωση των μεμονωμέ
νων ποσοτήτων αναφοράς στον τομέα του γάλακτος και
αποζημίωσης για την οριστική παύση της γαλακτοκομικής
παραγωγής

2. 1 . Στην πρώτη και τέταρτη αιτιολογική σκέψη το σημείο
2γ) του άρθρου 1 , στο σημείο 1 του άρθρου 2 και στο σημείο
1 του άρθρου 5, να αντικατασταθούν οι λέξεις «με μορφή
εγγυημένων μεταβιβάσιμων και ρευστοποιήσιμων ομολο
γιών» με τις λέξεις «με μορφή άμεσης κατ'αποκοπήν πληρω
μής από τους πιο μεγάλους παραγωγούς της Κοινότητας».
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2.2 . Στην τέταρτη αιτιολογική έκθεση , να διευκρινιστεί ότι
η συμπληρωματική αποζημίωση θα πρέπει να καταβάλλεται
επίσης τοις μετρητοίς απ'ευθείας στον παραγωγό.
3 . Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τον καθο
ρισμό της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος και των τιμών
παρέμβασης του βουτύρου, του αποκορυφωμένου γάλακτος
σε σκόνη και των τυριών grana padano και parmigiano
reggiano, για τρείς ετήσιες περιόδους, αρχής γενομένης
από την 1η Ιουλίου 1993 έως τις 30 Ιουνίου 1996

3.1 . H ενδεικτική τιμή του γάλακτος και οι τιμές παρέμβα
σης γαι τα γαλακτοκομικά προϊόντα καθορίζονται στα επί
πεδα της περιόδου 1991 / 1992 με τη δυνατότητα προοδευτικών
προσαρμογών βάσει των διακυμάνσεων του κόστους παραγω
γής .
4. Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τη
θέσπιση καθεστώτος πριμοδότησης για κάθε γαλακτοπαρα
γωγό αγελάδα

4.1 . Στο άρθρο 1 να καθοριστεί o ανώτατος αριθμός γαλα
κτοπαραγωγών αγελάδων για τις οποίες μπορεί να καταβληθεί
η πριμοδότηση σε 90. Αυτό συμφωνεί με τον αριθμό που
έχει καθοριστεί για τα ζώα που προορίζονται για παραγωγή
κρέατος, και ισχύει επί του συνόλου της κοινοτικής επικρά

Αριθ. C 98/23

τειας, χωρίς καμία ειδική ρύθμιση για τις μειονεκτικές περιο
χές.
4.2. Να διαγραφεί η πρώτη περίπτωση του άρθρου 2, παρά
γραφος 1 , και να τροποποιηθεί το κείμενο της δεύτερης περί
πτωσης ως εξής:
«2 MXZ/ha για τις εκμεταλλεύσεις ή μέρη εκμεταλλεύ
σεων που βρίσκονται στην επικράτεια της Κοινότητας.»
5. Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την προώ
θηση της κατανάλωσης στην Κοινότητα και τη διεύρυνση
των αγορών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων

5.1 . Να προσαρμοσθούν οι αιτιολογικές σκέψεις της πρό
τασης κανονισμού και o κατάλογος των μέτρων που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 , παράγραφος 2, με τρόπο ώστε να συμπερι
ληφθούν:

— η αναγκαία προώθηση νέων προϊόντων που προσελκύουν
περισσότερο τον καταναλωτή ,

— η έρευνα για την εξεύρεση νέων γαλακτοκομικών και
τυροκομικών προϊόντων που να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα
τις προτιμήσεις των καταναλωτών όλων των χωρών της
Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 1992.
O Πρόεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 43, παράγραφος 4, του Εσωτερικού Κανονισμού

Οι ακόλουθες τροπολογίες απορρίφθηκαν κατά τις συζητήσεις:
Νέο σημείο 1.0

Να προηγηθεί του σημείου 1.1 , η ακόλουθη παράγραφος:

« 1.0. Από τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 θα εξαιρεθούν οι μεμονωμένες ποσότητες που
προέρχονται από παραγωγούς με εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές καθώς και σε γεωγραφικές
περιοχές εφαρμογής των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων.»
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 27, ψήφοι κατά: 44, αποχές: 11 .
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Να προστεθεί νέο σημείο 1.4

«Στο άρθρο 3 αναγράφονται λεπτομερώς οι εθνικές ποσοστώσεις μέχρι το 2000. Οι εθνικές ποσοστώσεις ενθαρρύνουν
την αναποτελεσματικότητα και μπορεί να προκαλέσουν στρέβλωση του εμπορίου και ελλειμματική προσφορά σε
τοπικό επίπεδο . Είναι τελείως αντίθετες προς την Ενιαία Αγορά η οποία έχει καταργήσει τα εθνικά εμπόδια κατά
της αποτελεσματικότητας σε όλες τις άλλες σφαίρες.

Συνεπώς οι εθνικές αυτές ποσοστώσεις θα πρέπει να εκλείψουν προοδευτικά και να αντικατασταθούν από μια ενιαία
κοινοτική ποσόστωση .»
Αιτιολογία

H παρούσα πρόταση παραθέτει αναλυτικά τις εθνικές ποσοστώσεις για το εγγύς μέλλον. Συνεπώς η ποσόστωση για
τις παραδόσεις ιρλανδικού γάλακτος το 2000 ορίζεται σε 5 040 958 τόνους ακριβώς. Οι ποσοστώσεις αυτές διαιωνίζουν
τις υφιστάμενες δυσπραγίες και την κατάτμηση της αγοράς. Μια ενιαία κοινοτική ποσόστωση θα ενθαρρύνει τους
γεωργούς που εργάζονται αποτελεσματικά, θα μειώσει τα ελλείμματα και συνεπώς θα αυξήσει την κατανάλωση
γάλακτος. H αυξημένη κατανάλωση , θα μειώσει το κόστος του προϋπολογισμού μέσω της μείωσης των κοινοτικών
πλεονασμάτων.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 30, ψήφοι κατά: 53, αποχές: 10.
Να διαγραφούν τα σημεία 2.1 και 2.2
Αιτιολογία

Με τις μεταβιβάσιμες ομολογίες οι παραγωγοί θα μπορούν είτε να λαμβάνουν ετησίως μια σταθερή πρόσοδο, είτε
να συγκεντρώσουν ένα κεφάλαιο, που θα τους επιτρέψει, ενδεχομένως, να μεταστραφούν επί του αγροκτήματος σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες εντάσεως κεφαλαίου, είτε θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια επιχείρηση σε άλλο
τομέα από το γεωργικό .
Άμεσες πληρωμές τοις μετρητοίς απευθείας στους παραγωγούς σημαίνει ότι αυτοί θα εισπράττουν τις πληρωμές
μόνο μια φορά το χρόνο.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 21 , ψήφοι κατά: 46, αποχές: 15.
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Γνωμοδότηση για την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τα συνοδευτικά μέτρα της αναμορφώσεως των
μηχανισμών στηρίξεως των γεωργικών αγορών,
— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το κοινοτικό καθεστώς ενισχύσεων των μέτρων για
τη δράση στον τομέα της γεωργίας, και

— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το κοινοτικό καθεστώς ενισχύσεων για την πρόωρη
συνταξιοδότηση στον τομέα της γεωργίας
(92/C 98 / 12)

Στις 15 Νοεμβρίου 1991 , και με βάση το άρθρο 198 της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ , το
Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή , να γνωμοδοτήσει για
τις παραπάνω προτάσεις .

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ
υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 7 Φεβρουαρίου 1992 (εισηγητής: o κ. Bento Gonçalves).
Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση με πλειοψηφία και 2 αποχές.

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 . Στόχος των ενεργειών

1 . 1 . Πρέπει αμέσως να αναγνωρισθεί, ότι οι εν λόγω προτά
σεις της Επιτροπής εντάσσονται στο πλαίσιο των απαραίτη
των συνοδευτικών και συμπληρωματικών αλλαγών που πρέπει
να καθιερωθούν στην κοινή οργάνωση αγοράς και περιλαμβά
νουν πρόσθετες ενέργειες σε τομείς, οι οποίοι ήδη αποτελούν
στόχο για τις κοινοτικές πολιτικές — αγροπεριβαλλοντικές
ενέργειες, αναδάσωση και πρόωρη συνταξιοδότηση στον
τομέα της γεωργίας.

3. Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
3.1 . Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής σχε
τικά με την ανομοιογένεια των γεωργικών διαρθρώσεων της
Ευρώπης των 12, και τις σαφείς διαφορές των υφισταμένων
σταδίων ανάπτυξης που διαπιστώνονται στο κοινοτικό αγρο
τικό χώρο [για τις οποίες το έγγραφο σχετικά με «Το μέλλον

του αγροτικού κόσμου», έκανε μνεία (')], καθίσταται αναγκαίο
όπως οι δράσεις που προβλέπονται στο υπό εξέταση έγγραφο,
αποτελέσουν αντικείμενο προσεκτικής επεξεργασίας, με επί
κεντρο την απαραίτητη υποστήριξη της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής, όσον αφορά τις πολλαπλές πτυχές της
αρμονικής ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου .
4. Ανάγκη σύγκλισης και ικανότητας προσαρμογής των
μέτρων

1.2. O στόχος εντάσσεται σε ένα δυσχερές πλαίσιο λόγω
της κατάστασης των γεωργικών αγορών καθώς και των ίδιων
των διεθνών σχέσεων στον αντίστοιχο γεωργικό τομέα. Συνε
πώς η κατάσταση απαιτεί αναμφιβόλως μέτρα προσαρμο
σμένα στο παρόν και κυρίως κατευθυνόμενα στο μέλλον που
θα εδραιώσουν μια συνολική μεταρρύθμιση .

4. 1 . Απαιτείται να βρεθεί σταδιακά, ένας παραγωγικός και
περιβαλλοντικός ορθολογισμός, βάσει της επικειμένης με
ταρρύθμισης των διαρθρωτικών ταμείων και να ληφθούν
χορηγήσεις για το σκοπό αυτό .
4.1.1 . Όσον αφορά τα μέτρα με περιορισμένα αποτελέ
σματα στη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
(ΚΓΠ), δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθούν τα αρνητικά
αποτελέσματα τα οποία, έμμεσα, προσβάλλουν τους τομείς
της γεωργίας που παρουσιάζουν άνοδο και ύφεση .
4.1.1.1 . Πρεπει να προβλεφθούν γι' αυτούς τους τομείς
κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα .

2. Ασαφεια του περιεχομένου και έκταση των μεταρρυθμί
σεων

2. 1 . Απο πολλές απόψεις, δεν έχουν ακόμα καθοριστεί ούτε
το περιεχόμενο , ούτε η ουσία και η έκταση των επιδιωκόμε
νων μέτρων και ενεργειών ενώ, δεν έχει επίσης οριοθετηθεί
επαρκώς o προγραμματισμός τους σε χρονικό πλαίσιο.

4.1.2 . Συγχρόνως, επιβάλλεται να αποφευχθεί όπως τα
πρώτα βήματα, ελλείψει αποτελεσμάτων ή ακόμα λόγω αρνη
τικών αποτελεσμάτων, αποδειχθούν ακατάλληλα για τις τερά
στιες εκτάσεις του κοινοτικού αγροτικού κόσμου .

(') Έγγρ . COM(88 ) 501 τελικό .
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4.2. Για το λόγο αυτό, η καταλληλότητα και αποτελεσματι
κότητα των ενεργειών για τις οποίες γίνεται μνεία στη γνωμο
δότηση , εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σύγκλιση και
το συντονισμό με τον οποίο εξελίσσεται η μεταρρύθμιση της
ΚΓΠ, καθώς και από τη δυνατότητα προσαρμογής της στη
δυναμική πολιτική των διαρθρωτικών ταμείων. Οι ενέργειες
αυτές πρέπει να εφαρμοστούν, με οριζόντια μορφή , σε όλα τα
κράτη μέλη .

4.3 . Τα θέματα που πραγματεύεται το παρόν έγγραφο απο
τελούν μέρος του επιδιωκόμενου στόχου της Επιτροπής, όσον
αφορά τη Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ . H ΟΚΕ διατηρεί την
κριτική της θέση (βλέπε γνωμοδότηση σχετικά με την «Εξέ

λιξη και το μέλλον της ΚΓΠ»)(1) όσον αφορά την έλλειψη
συνοχής του συνόλου των ενεργειών, επειδή o στόχος της
μεμονωμένης επεξεργασίας, μπορεί να οδηγήσει σε μία ανο
μοιογενή μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και συνεπώς τα μέτρα ενδέ
χεται να προκαλέσουν αρνητικά αποτελέσματα.

II . ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
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φαίνεται χρήσιμο να ληφθούν υπόψη και άλλα μέτρα, έκτος
από αυτά που αναφέρονται στις φυτικές παραγωγές, συμπερι
λαμβανόμενης της παραγωγής ζωοτροφών.
9 . Συμμετοχή της Κοινότητας
9.1 . Όσον αφορά την συμμετοχή της Κοινότητας για το
ποσό των ενισχύσεων, κρίνεται σκόπιμο, αν και πρέπει να
ληφθεί υπόψη η παρούσα κοινοτική ρύθμιση , ότι η έκφραση
«είναι δυνατό», που περιέχεται στην τελευταία παράγραφο
του σημείου 2 του άρθρου 7, να αντικατασταθεί από μια άλλη ,
υποχρεωτικότερου ή δεσμευτικότερου χαρακτήρα. Είναι επι
θυμητό τα όρια που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο
(50% και 75% ) να θεωρηθούν ως κατώτερα ποσοστά της
συμμετοχής.
10. Έλεγχος και συνοδευτικά μέτρα

10.1 . Το θέμα του ελέγχου, το οποίο αναγνωρίζεται ότι
είναι εξαιρετικά δύσκολο και ευαίσθητο, θεωρείται ότι δεν
πρέπει να αποτελέσει αποκλειστική ευθύνη του κράτους
μέλους . Επιβάλλεται, κατά τη άποψή μας, όπως η Επιτροπή
επεξεργασθεί μια δέσμη κανονιστικών, φορολογικών και
συνοδευτικών αρχών.

5. Ομοιογενείς ζώνες

1 1 . Διαβούλευση με την ΟΚΕ

5.1 . Είναι αναγκαίο να αναγνωρισθεί ότι πρέπει να διατυ
πωθεί με ακριβέστερο τρόπο ή έννοια, της «ομοιογενούς
ζώνης» (άρθρο 3, σημείο 2) ώστε τα αντίστοιχα προγράμματα
να ανταποκριθούν με τρόπο συνεκτικότερο στα αντίστοιχα,
συγκεκριμένα προβλήματα κάθε περιοχής, χωρίς να θιγούν
οι υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις των μειονεκτικών ορεινών
περιοχών και o αντίκτυπος των ενεργειών a posteriori να
εκτιμηθεί ορθά.

11.1 . Σύμφωνα με το σημείο 2 του άρθρου 9, η ΟΚΕ θα
επιθυμούσε να συμπεριληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής
η υποβολή του τριετούς απολογισμού της εφαρμογής του
κανονισμού και στην ΟΚΕ, υπό τις ίδιες συνθήκες που προ
βλέπονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .

III . ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ

6 . Κατάρτιση των γεωργών

6.1 . Όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων, απαιτείται
κυρίως να ρυθμισθεί όπως συμπεριληφθούν μέτρα κατάρτισης
των γεωργών, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις όσον
αφορά τις γνώσεις για μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το
περιβάλλον .

7. Συνεργασία της βιομηχανίας

7.1 . Είναι απαραίτητο να βρεθούν ορθοί και ισορροπημέ
νοι τρόποι για να εκτιμηθεί αποτελεσματικά το μέγεθος των
παραγόντων, που είναι υπεύθυνοι για την υπερβολική εντατι
κοποίηση , ειδικότερα όσον αφορά τα λιπάσματα και τα φυτο
φάρμακα, τομέα όπου η συνεργασία της χημικής βιομηχανίας
είναι σημαντική και επιθυμητή .
8 . Άλλα μέσα εκτατικοποίησης

8. 1 . Σχετικά με άλλα μέσα εκτατικοποίησης, που αναφέρο
νται στην παράγραφο β) του σημείου 1 του ίδιου άρθρου 2,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

12 . Γενικές παρατηρήσεις

12.1 . Υπογραμμίζεται το ενδιαφέρον που έχουν τα μέτρα,
υπό την έννοια ότι γίνεται ένα περαιτέρω διάβημα για την
ανάπτυξη ενός παραγωγικού υπο-τομέα, του οποίου τα τελικά
προϊόντα είναι ιδιαίτερα ανεπαρκή στην Κοινότητα, ειδικό
τερα όσον αφορά την ξυλεία.
1 3 . Ειδικές παρατηρήσεις
13.1 . Άρθρο 2

13.1.1 .

H πρόταση σε ορισμένες πτυχές δεν θα είναι πάντα

επαρκώς συνεκτική και ισοσταθμισμένη . Πρέπει, μεταξύ
άλλων πτυχών, να διασφαλισθεί o ανταγωνισμός στον τομέα
της γεωργίας έναντι άλλων ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
σε εκτάσεις που είναι διαθέσιμες, και αφού περιληφθούν και
τα δάση .

(') ΕΕ αριθ . C 40 της 17.2. 1992, σ. 56.

13.1.2. Όσον αφορά την ισορροπία, χωρίς να τίθενται σε
κίνδυνο κατ'ουδένα τρόπο γενικά τα συμφέροντα της αναδά
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σωσης μέσω των αναγκών ταχείας ανάπτυξης, όσον αφορά
ιδιαίτερα τους ευκάλυπτους και ορισμένα κωνοφόρα, είναι
αναγκαίο να διασωθούν ορισμένες πιο γόνιμες εκτάσεις,
κυρίως σε εκείνες τις αγροτικές περιοχές που είναι ιδιαίτερα
μειονεκτικές, που απειλούνται από ερήμωση , που έχουν
υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών ή ελάχιστες άλλες δυνα
τότητες εκτός από τον τομέα της γεωργίας .
14. Διασαφήνιση των παραγόντων που θα ωφεληθούν

14.1 . H ΟΚΕ υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του περιεχομέ
νου του άρθρου 2.2 (α ) που παρουσιάζει εξαιρετική οικονο
μική , κοινωνική και πολιτική σημασία, του οποίου όμως η
διατύπωση μας φαίνεται υπερβολικά γενικευμένη .
α) Τα καθεστώτα αγρομίσθωσης της εγγείου ιδιοκτησίας
είναι πολύ διαφορετικά στην Ευρώπη των 12, και για
το λόγο αυτό είναι ορθό να καταβάλλεται προσπάθεια
συμβιβασμού των παρόντων και ενδεχομένων συμφερό
ντων του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή και να εξασφαλίζε
ται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
μια επένδυση , η οποία υπολογίζεται με βάση τη συμμε
τοχή της Κοινότητας και του κράτους μέλους .
β) Εντούτοις, για να υπάρχει συμφωνία με το ενδεχόμενο να
επωφεληθεί από την κοινοτική εισφορά η δάσωση που
προωθείται από τις δημόσιες αρχές, η περίπτωση που
προβλέπεται στο σημείο 3 του ίδιου άρθρου 2, πρέπει να
επεκταθεί και σε άλλους τομείς, και να περιλάβει οργανώ
σεις μεικτού χαρακτήρα, όπως συλλόγους περιφερειακής
ανάπτυξης, συνεταιριστικές οργνώσεις καθώς και όργανα
ειδικά για τη διαχείριση των χέρσων εδαφών. (O χαρακτη
ρισμός αυτών των αρμοδίων για τα νομικά θέματα αρχών
θα εξαρτάται από το νομικό καθεστώς που διέπει την
έγγειο ιδιοκτησία του εκάστοτε κράτους μέλους.)

γ) Αξίζει να υπογραμμισθεί το όφελος και η σπουδαιότητα
των περιοχών που υποβάλλονται σε κοινή ιδιοκτησία
(«biens des collectivités locales»), στο σύνολο της Κοινότη
τας .

15 . Άρθρο 4

15.1 . Τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα πολυετή
προγράμματά τους κατά ζώνες, στο ευρύ φάσμα των προβλη
μάτων του περιβάλλοντος, πράγμα για το οποίο το σημείο 2,
του άρθρου 4 δεν είναι λεπτομερές όσον αφορά το περιεχό
μενο των εν λόγω προγραμμάτων.

15.2 . Ένας θετικός προσανατολισμός όσον αφορά την
ισορροπία είναι δυνατόν να είναι αποτελεσματικότερος και
να δημιουργήσει συνθήκες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία
ενός δικαιότερου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.
16. Συνδυασμός με άλλα μέτρα

16.1 .
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IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ)
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

17 . Γενικες παρατηρήσεις

17.1 . Πρόκειται για μια πρόταση εξαιρετικά σημαντική ,
τόσο από κοινωνικής και δημογραφικής άποψης, όσο από
πλευράς εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Εν τούτοις, διατυπώνονται ορισμένες αμφιβολίες, δεδομένου
ότι το καθεστώς που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ δεν οδηγείται σε
μια σαφή και γενική επιτυχία, διότι σ'αυτό περιλαμβάνεται
περιορισμένος αριθμός δικαιούχων, πράγμα το οποίο δη
μιουργεί περιορισμένη επιρροή και συμμετοχή .
17.2 . Οι ποικίλες μορφές απο πλευράς καθεστώτος κοινω
νικής ασφάλισης που υιοθετήθηκαν στα διάφορα κράτη μέλη
δεν καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός απλού συνόλου
νομικών κανόνων, το οποίο θα ανταποκρίνεται, με τρόπο
ορθό στις υφιστάμενες καταστάσεις και θα είναι συναφές με
τους εν λόγο) στόχους.

17.3 . H ΟΚΕ πιστεύει ότι στο μέλλον η προαναφερθείσα
πολυπλοκότητα θα διευρυνθεί, λόγω της κινητικότητας των
εργαζομένων ως αποτέλεσμα της Ενιαίας Πράξης και λόγω
της τάσης, ολοένα και πιο έντονης σε ορισμένα κράτη μέλη
να προσφεύγουν, είτε στη γεωργία ως μερική απασχόληση ,
είτε σε υπηρεσίες εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης.

17.4.

Απο αυτό απορρέει μια τάση να καθιερωθεί ένα

δίκτυο γεωργοεπιχειρηματικών καθώς και ένα σύνολο γεωρ
γικών δραστηριοτήτων όλο και περισσσότερο διαφοροποιη
μένο και ανομοιογενές, τόσο όσον αφορά τους επαγγελματι
κούς στόχους, όσο και την εξάρτηση έναντι της ουσιαστικής
εκμετάλλευσης. Επίσης θα υπάρχουν πολλοί γεωργοί οι οποί
οι θα παρέχουν υπηρεσίες σε πολλαπλές εκμεταλλεύσεις.

17.5 . Τα ανωτέρω αποτελούν τους λόγους για τους οποίους
η Επιτροπή είναι ανάγκη να καταστήσει ελαστικότερες, εντός
ορισμένων ορίων, ορισμένες γενικές διατάξεις των προτά
σεων. Εν τούτοις, επιβάλλεται όπως υπάρχει ένας αποτελε
σματικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εθνικών καθε
στώτων που αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση και o
οποίος θα καταλήξει σε μια εναρμόνιση των εν ισχύ καθεστώ
των στα κράτη μέλη .

1 8 . Ειδικές παρατηρήσεις

H ΟΚΕ πιστεύει, ότι σε αντίθεση με το περιεχόμενο

των προτάσεων της Επιτροπής θεωρείται ορθό να προβλεφθεί
σε διάφορες περιπτώσεις o συνδυασμός των ενισχύσεων στον
τομέα της δάσωσης με τις ενισχύσεις που προβλέπονται όσον
αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση και την αγρο-περιβαλλο
ντική προστασία. H συσσώρευση των ενισχύσεων δικαιολο
γείται από οικονομικής και κοινωνικής άποψης, σε πολλούς
αγροτικούς χώρους της Κοινότητας.

18.1 . Άρθρο 5

18.1.1 . H ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να επανεξετασθούν και
να καταστούν πιο ευέλικτοι οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί
που τυποποιούν τις απαιτήσεις των γεωργών ώστε να ληφθούν
επίσης υπόψη , οι αγρεργάτες που έχουν απασχοληθεί σε
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διάφορες γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς και να συνεκτιμη
θούν οι περιπτώσεις της εποχιακής εργασίας (βλέπε την

πρώτη παύλα του σημείου 2 και την τρίτη παύλα του σημείου
3 του άρθρου 5). H ΟΚΕ πιστεύει επίσης ότι η τελευταία
παράγραφος του σημείου 2 του άρθρου 3 δεν δικαιολογεί το
προβλεπόμενο όριο των δύο εργαζομένων ανά εκμετάλλευση .
18.1.2. Επειδή κεντρικός στόχος της πρότασης είναι η απε
λευθέρωση γαιών, πολύ περισσότερο από ό,τι η δημιουργία
νέων δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης, φαίνεται θεμε
λιώδες για να ευνοηθεί η απελευθέρωση αυτή και με σκοπό
να υπάρξουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ότι χρειάζεται να
δοθεί προτίμηση στη διανομή της γης αυτής σε νέους γεωρ
γούς. Από αυτούς και από τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισής
της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πρόοδος της γεωργίας
της Κοινότητας .
18.2 . Ενέργειες σχετικά με την αναδιάρθρωση των γεωργι
κών εκτάσεων (άρθρο 6)
18.2.1 . Οι εκτάσεις που απελευθερώνονται πρέπει να αποτε
λέσουν αντικείμενο ενεργειών αναδασμού καθώς και άλλων
ενεργειών που αφορούν τις γεωργικές εκτάσεις, όπως προβλέ
πεται στο σημείο 6 του άρθρου 6. Οι εν λόγω ενέργειες θα
συμβάλουν αποφασιστικά στο μέλλον της γεωργίας στην
Ευρώπη και θα ισχυροποιήσουν τον αγροτικό χώρο.

18.2.2. Όσον αφορά το συνδυασμό με το καθεστώς ενισχύ
σεων για τη δάσωση , η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την
εναρμόνιση , ώστε να αποκτηθούν τα ίδια πλεονεκτήματα και
από τις δύο ενέργειες, επειδή όλο αυτό πρέπει να γίνει για να
δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που το επιθυμούν να μην
εγκαταλείψουν τον αγροτικό χώρο.

18.2.3 . Σήμερα, είναι δεδομένο ότι η έξοδος από την ύπαι
θρο δεν έχει ακόμα ανακοπεί σε διάφορες αγροτικές περιοχές
της Ευρώπης των 12, στις οποίες οι δημογραφικοί δείκτες
αναφέρουν ομαδική έξοδο, εγκατάλειψη της γης ή απομά
κρυνση , για διάφορους λόγους, πράγμα όμως το οποίο πρέπει
με οποιοδήποτε τρόπο να αντιμετωπισθεί και να αναχαιτισθεί.
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19. H ΟΚΕ αποφαίνεται υπέρ των προτάσεων της Επιτρο
πής αλλά επιθυμεί να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες υπο
δείξεις που διατυπώθηκαν στη γνωμοδότησή της και ακόλου
θες τελικές προτάσεις. Συνιστά:

α) Να επιδιωχθεί η ευελιξία και η διαμόρφωση με ελαστικό
τρόπο ορισμένων διατάξεων των εν λόγω προτάσεων προς
όφελος των περιοχών που εξαρτώνται περισσότερο από
τη γεωργία με στόχο να περιλάβουν, με σύνεση και ορθο
λογικό τρόπο, τα ιδιαίτερα προβλήματα των γεωργικών
και κοινωνικών διαρθρώσεων των διαφόρων κρατών
μελών.
β) Να προβεί η Επιτροπή σε μια νέα προσπάθεια για να
υπάρξει συμφωνία και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα
μέτρα για τους τρεις τομείς (περιβάλλον, δάσωση και
πρόωρη συνταξιοδότηση), και όχι μόνο μεταξύ τους άλλα
και ενόψει της επανεξέτασης της Μεταρρύθμισης των
διαρθρωτικών ταμείων, πράγμα το οποίο θα δικαιολογήσει
την ενίσχυση των χρηματοδοτικών επιπτώσεων ('). Ειδι
κότερα όσον αφορά τη δάσωση , τα κεφάλαια που προβλέ
πονται αντιστοιχούν σε μιά έκταση προς δάσωση την
οποία η ΟΚΕ θεωρεί ανεπαρκή .
γ) Να υπάρξει ένα επαρκής συντονισμός των διαφόρων εθνι
κών καθεστώτων όσον αφορά την πρόωρη συνταξιοδό
τηση που θα αποβλέπει στη σύγκλιση των εν ισχύ καθε
στώτων σε κάθε κράτος μέλος .
δ) Να τεθεί σε λειτουργία ένα μόνιμο σύστημα, θεσμικού
χαρακτήρα, για τη συνοδεία και εκτίμηση των σχετικών
μέτρων για να διαπιστωθεί η δυναμική των περιφερειακών
τους αντικτύπων . Το σύστημα, μεταξύ άλλων για να συμ
βάλει στη διάσωση του αγροτικού κόσμου και για να
καταστήσει την έξοδο από αυτόν αντικείμενο ενημέρωσης
σε συνδυασμό με τα ενδεχόμενα ευεργετήματα, πρέπει,
κατά την ΟΚΕ να συμπεριλαμβάνει τις γεωργικές οργανώ
σεις, είτε πρόκειται για κοινωνικο-επαγγελματικές είτε
για συνεταιριστικές ή συνδικαλιστικές τοιούτες .
(') Βλέπε έγγρ. COM(91 ) 415 τελικό: πίνακας VI/6/5.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουάριου 1992.
O Πρόεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH
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Γνωμοδότηση για την αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:

— Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων
(92/C 98/ 13)

Στις 23 Ιανουαρίου 1992, και συμφωνά με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση .
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, επεξεργά
σθηκε τη γνωμοδότησή του στις 7 Φεβρουαρίου 1992, με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Strauss.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, κατά τη 294η σύνοδο ολομελείας της (συνεδρίαση της 26ης
Φεβρουαρίου 1992). υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση χωρίς ψήφους κατά (6 αποχές).
1 . H ΟΚΕ εγκρίνει τις αρχές που διέπουν την πρόταση·
πιστεύει , όμως, ότι για ορισμένα χρόνια δεν θα καταστεί
δυνατή η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχεί
ρισης και ελέγχου λόγω της εκ των πραγμάτων πολύπλοκης
φύσεώς του .
2. Αναγνωρίζεται ότι τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται
για τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις οι οποίες συνδέονται με
την καλλιεργούμενη έκταση ή τον αριθμό ζώων που κατέχουν
μεμονωμένοι γεωργοί, θα είναι πολύπλοκα και αυστηρά.

υποβάλλονται στις δημόσιες αρχές. Οι αρχές θα πρέπει να
συνδράμουν τους ενδιαφερομένους όποτε είναι αναγκαίο. Οι
παραγωγοί, εντούτοις, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι o εν
λόγω γραφειοκρατικός φόρτος είναι απαραίτητος, προκειμέ
νου τα προγράμματα αντισταθμιστικής ενισχύσεως, που απο
σκοπούν στην αύξηση των εσόδων τους, να λειτουργούν κατά
τρόπο δίκαιο. Οι γεωργοί δεν θα πρέπει να δυσφορούν, όταν
διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι. Εάν διαπιστώνεται εξαπά
τηση , θα επιβάλλονται βαρύτατα πρόστιμα, και δικαιολογη
μένως, διότι η εξαπάτηση μεγάλης κλίμακας θα είχε ως αποτέ
λεσμα τη δυσφήμιση όλων των άμεσων γεωργικών ενισχύ
σεων .

3 . Πολύπλοκα, διότι θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια
τράπεζα δεδομένων η οποία θα στηρίζεται σε υπολογιστές σε
κοινοτικό επίπεδο και θα καταγράφει τις επιλέξιμες γαίες και
τον αριθμό ζώων που περιλαμβάνονται σε κάθε μία από αυτές.
Προς τούτο, απαιτείται ένα αριθμητικό σύστημα προσδιορι
σμού των γαιών και των ζώων . Ένα τέτοιο σύστημα είναι
απαραίτητο διότι, λόγω του μεγάλου αριθμού γεωργών που θα
έχουν γίνει δεκτοί για τα ατομικά συστήματα αντιστάθμισης,
υφίστανται δυσκολίες όσον αφορά τον έλεγχο του ενδεχομέ
νου διαπράξεως απάτης .

6. Είναι ουσιαστικώς αδύνατη η πλήρης λειτουργία του
συστήματος έως την 1η Ιανουαρίου 1993 . 0 προγραμματισμός
και η πλήρης λειτουργία του συστήματος θα απαιτήσουν
οπωσδήποτε αρκετά χρόνια. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή
θα πρέπει στο μεταξύ να υποβάλει ενδιάμεσες προτάσεις σχε
τικά με τον τρόπο ελέγχου των αντισταθμιστικών προγραμμά
των, πριν από την καθιέρωση του συστήματος.

7. Οι μελέτες σκοπιμότητας θα πρέπει, συνεπώς, να γίνο
νται σε κοινοτική βάση για να εξασφαλισθεί το συμβατό των

συστημάτων μεταξύ των κρατών μελών.
4. Οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρεπει να είναι αυστηρές όχι
μόνο για την αποτροπή της εξαπατήσεως αλλά και για να
διασφαλισθεί ότι οι αντισταθμιστικές πληρωμές δεν καθίστα
νται μέσο εκ νέου υπαγωγής της γεωργικής πολιτικής στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Διασφαλίζεται ευχερέστερα
η επί της αυτής βάσεως κατανομή των ενισχύσεων σε όλη
την Κοινότητα με τη ρύθμιση της αγοράς από ό,τι όταν
καταβάλλονται οι εν λόγω ενισχύσεις απευθείας στον παρα
γωγό μέσω αντισταθμιστικών πληρωμών των οποίων η διαχεί
ριση εμπίπτει εκ των πραγμάτων στην αρμοδιότητα των εθνι
κών κυβερνήσεων. H δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων
σε κοινοτικό επίπεδο θα επιτρέψει στην Επιτροπή τη διασφά
λιση της ομοιομορφίας εφαρμογής του συστήματος αντισταθ
μιστικών ενισχύσεων σε όλη την Κοινότητα .

5 . H πρόταση ορίζει ότι οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι
να συμπληρώνουν λεπτομερώς δηλώσεις κατά την υποβολή
αιτήσεων για αντισταθμιστικές ενισχύσεις, πράγμα για το
οποίο απαιτείται σημαντικός γραφειοκρατικός φόρτος εργα

σίας. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματικές οργανώσεις θα
πρέπει να παρέχουν τη βοήθεια τους και να επιβλέπουν την
προετοιμασία των εντύπων και εγγράφων που θα πρέπει να

8. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη μέθοδο ανα
γνωρίσεως και καταγραφής προβάτων. Όχι μόνο o αριθμός
προβάτων ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια εντός της Κοινότη
τας, αλλά και η ιδιοκτησία αυτών μπορεί να αλλάξει έως
επτά φορές κατά το διάστημα της ζωής τους. Επιπλέον, το
«μαρκάρισμα του αυτιού» είναι ιδιαιτέρως δύσκολο, ορισμένα
δε πρόβατα έχουν υποτυπώδη μόνο αυτιά.

9. Χρειάζεται επίσης να διυκρινισθεί η συστοιχία μεταξύ
της εκπόνησης εμπεριστατωμένων ετήσιων δηλώσεων και της
ξεχωριστής υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση . Στην εν
λόγω δήλωση απαιτείται να περιλαμβάνονται στοιχεία αναφε
ρόμενα στο μέλλον και ζητείται από τους γεωργούς να αναφέ
ρουν τα σχέδια και τις προθέσεις τους. Αυτά, βεβαίως, αλλά
ζουν συχνά, έστω και μόνο λόγω καιρικών συνθηκών, και
για το λόγο αυτό δεν αρκεί να βασίζονται οι αρμόδιοι στις
δηλώσεις, πριν από την έγκριση των αιτήσεων για ενίσχυση .
10. Πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά o προσδιορισμός της
ημερομηνίας κατά την οποία θα υποβάλλονται οι ετήσιες
δηλώσεις. Καλό θα ήταν να μη ζητείται η υποβολή τους πριν
την ολοκλήρωση της σποράς της ανοίξεως.
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1 1 . H ΟΚΕ συμφωνεί ότι το σύστημα θα πρεπει να χρημα
τοδοτηθεί εν μέρει από την Κοινότητα. Όχι μόνο η επιπρό
σθετη δαπάνη θα μπορούσε να αποτελέσει υψηλή οικονομική
επιβάρυνση για ορισμένες χώρες, αλλά και η πείρα έχει δείξει
ότι, ελλείψει παρόμοιας χρηματοδότησης, οι κυβερνήσεις
επικαλούνται διοικητικές δαπάνες για τη μη κανονική διενέρ

γεια των ελεγχων και καθιέρωση των μέτρων στήριξης που
έχουν συμφωνηθεί από την Κοινότητα. Επιπλέον, η επιμέρους
χρηματοδότηση θα επιτρέψει στις αρχές της Κοινότητας να
διασφαλίζουν με μεγαλύτερη άνεση τη δέουσα εφαρμογή και
ολοκλήρωση των διαφόρων ελεγκτικών μέτρων .

Βρυξελλες, 26 Φεβρουάριου 1992.
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 43, παράγραφος 4, του Εσωτερικού Κανονισμού

H ακόλουθη τροπολογία απορρίφθηκε κατά τις συζητήσεις:
Σημείο 1

Να αντικατασταθούν οι λέξεις: «Το τμήμα ... όμως» με το ακόλουθο κείμενο:
«H ΟΚΕ έχει πολλές επιφυλάξεις ως προς τις αρχές που εισάγει η πρόταση ,.»
Αιτιολογία

Οι υπερβολικές διοικητικές διαδικασίες θα θέσουν τους γεωργούς υπό απαράδεκτο έλεγχο.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 21 , ψήφοι κατά: 38, αποχές: 5.
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Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί διεπαγγελματικών οργανώσεων

και συμφωνιών στον τομέα του καπνού (')
(92 /C 98/ 14

Στις 13 Νοεμβρίου 1991 , και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση .
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, επεξεργά
σθηκε τη γνωμοδότησή του στις 7 Φεβρουαρίου 1992 με βάση εισηγητική έκθεση του κ. Noordwal.
Κατά την 249η σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . H ΟΚΕ τονίζει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η εν
λόγω πρόταση ως συγκεκριμένη απάντηση προς το ειδικό
αίτημα που διετύπωσε το Συμβούλιο κατά την έγκριση των
κοινών τιμών και συναφών μέτρων για την περίοδο 1991 / 1992
και ως συμπλήρωμα των ουσιαστικών τροποποιήσεων που
προτάθηκαν ταυτοχρόνως για την κοινή οργάνωση της αγο
ράς, σε ό,τι αφορά ειδικώς τον τομέα του καπνού και γενικό
τερα για το σύνολο του τομέα της γεωργίας, εν είδει πρώτης
και συγκεκριμένης θέσεως της Επιτροπής έναντι των διεπαγ
γελματικών οργανώσεων στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής ( ΚΓΠ ).

2. Σε γενικές γραμμές, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η αναγνώριση
των διεπαγγελματικών οργανώσεων και η άσκηση των δρα
στηριοτήτων τους μπορούν να βοηθήσουν

— στην καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος, είτε δια της
προωθήσεως των ποιοτικών ιδιαιτεροτήτων του ίδιου του
προϊόντος, είτε διά της καλύτερης πειθαρχίας στην παρα
γωγή και την εμπορία,

στην καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των εμπορικών
δυνατοτήτων διά της καλύτερης γνώσης των αγορών και
των ποιοτικών και ποσοτικών προοπτικών τους .

3.

Ως προς την εξεταζόμενη πρόταση , η ΟΚΕ επισημαίνει

δύο κύρια στοιχεία στα οποία τα κοινοτικά όργανα πρέπει να

β) το βαθμό αντιπροσωπευτικότητας που πρέπει να διαθέτουν
οι διεπαγγελματικές οργανώσεις για να ζητήσουν την επέ
κταση «κατά πάντων» των συμφωνιών ή των πρακτικών
που απορρέουν από αυτές.

3.1 . Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της επέκτασης των συμ
φωνιών και των πρακτικών στα μη μέλη , η ΟΚΕ, αν και
σημειώνει ότι σύμφωνα με την Επιτροπή η διάταξη αυτή
εφαρμόζει την αρχή της συμπληρωματικότητας και δεν αντι
βαίνει συνεπώς προς το εθνικό δίκαιο, καλεί την Επιτροπή να
ελέγξει κατά πόσο υπάρχει συνοχή μεταξύ του προτεινόμενου
κανονισμού και των εθνικών νομοθεσιών .

3.2. H ΟΚΕ θεωρεί, εξάλλου ότι η επέκταση πρέπει να
περιορισθεί στις πραγματικά αναγκαίες περιπτώσεις και να
διασφαλίσει τους στόχους του διεπαγγελματικού κλάδου,
αίροντας κάθε εμπόδιο που ενδέχεται να παρουσιασθεί ως
προς τις αρχές της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι.

3.3 . Σε ό,τι αφορά το βαθμό αντιπροσωπευτικοτητας, η
ΟΚΕ πιστεύει ότι η έννοια πρέπει να προσδιορισθεί με τη
μεγαλύτερη ακρίβεια και για τα δύο επίπεδα που προβλέπει
η πρόταση κανονισμού: αναγνώριση της οργάνωσης και
εξουσιοδότηση για την αίτηση εφαρμογής της επεκτάσεως
των κανόνων «κατά πάντων».

επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή :

α) τη δυνατότητα την οποίαν έχουν οι διεπαγγελματικες
οργανώσεις για να ζητήσουν την επέκταση της εφαρμογής
ορισμένων συμφωνιών ή πρακτικών για μεμονωμένους
οικονομικούς παράγοντες ή ενώσεις των τομέων που
ασκούν δραστηριότητες στην ίδια παραγωγική ζώνη και
που δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών

C ) ΕΕ αριθ. C 295 της 14. 1 1 . 1991 . σ. 5.

3.4. Σχετικά με το άρθρο 8 της προτάσεως της Επιτροπής,
η ΟΚΕ πιστεύει ότι η έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου
είναι η νομοθετική πράξη με τις μεγαλύτερες εγγυήσεις για
την ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής.

3.5. H ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητος o σαφής προσ
διορισμός της έννοιας «περιοχή» εντός της οποίας ασκούν
τις δραστηριότητές τους οι διεπαγγελματικές οργανώσεις και
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οπου οφείλουν να επιδεικνύουν την αντιπροσοιπευτικότητά
τους και να ασκούν το δικαίωμα να ζητούν την εφαρμογή της
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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
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Γνωμοδότηση για τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της συμμετοχής των εργαζομέ
νων στα κέρδη και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων (M
(92 0 98/ 16)

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1991 , και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την παραπάνω σύσταση .
Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 14 Φεβρουαρίου
1992 με βάση εισηγητική έκθεση του κ . Bell .

Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με πλειοψηφία, 5 ψήφους κατά και 9 αποχές, την ακόλουθη
γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

1.1 . H υπό εξέταση πρόταση αφορά τα συστήματα συμμε
τοχής των εργαζομένων στα κέρδη , είτε μέσω καταβολής
μετρητών ανάλογα με τα κέρδη της επιχείρησης, είτε μέσω
απόκτησης μετοχών . Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συμμετέ
χουν σε τέτοιου είδους συστήματα είτε άμεσα, είτε μέσω
ταμείων ή κοινοπραξιών που θα δημιουργούνται προς όφελος
τους .

1.2 . H πρόταση της Επιτροπής, που υποβάλλεται υπό
μορφή μη δεσμευτικής σύστασης, αποτελεί μέρος του προ
γράμματος δράσης που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του Κοινω
νικού Χάρτη . Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του θέματος,
η Επιτροπή επέλεξε τη μορφή της σύστασης του Συμβουλίου
προκειμένου να επιτύχει την παρέμβαση των Υπουργών.
1 . 3 . H πρόταση σύστασης αποβλέπει στο να ενθαρρυνθούν
τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καθιέρωση συστημάτων
χρηματοοικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων, και λαμ
βάνει υπόψη την πρόθεση της Επιτροπής να συγκροτήσει μια
ομάδα εργασίας για να εξετάσει τη δυνατότητα κατάρτισης,
σε κοινοτικό επίπεδο, μορφών συμμετοχής των εργαζομένων,
που να βασίζονται σε τρεις τύπους συστημάτων και συγκεκρι
μένα : στο σύστημα συμμετοχής στα κέρδη , στο σύστημα
συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας και στα συστήματα αγοράς μετοχών, προκειμένου
να εφαρμοστούν τα εν λόγω συστήματα υπό ανάλογες συνθή
κες εντός ολοκλήρου της Κοινότητας.

2 . Σημείωμα σχετικά με την ορολογία

2.1 . Το αρκτικόλεξο Pepper (Promotion of Employée
Participation in Profits and Enterprise Results — Προώθηση
της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη και στα αποτελέ
σματα της επιχείρησης) σχετίζεται κυρίως με μια έκθεση
στην οποία παρουσιάζονται τα πορίσματα μιας έρευνας της
Επιτροπής σχετικά με το υπό εξέταση θέμα.
2.2 . Στην παρούσα γνωμοδότηση , o όρος «χρηματοοικονο
μική συμμετοχή » χρησιμοποιείται εις τρόπον ώστε να συμπε
ριλαμβάνει όλους τους τύπους των συστημάτων είτε αυτοί

( 1 ) ΕΕ αριθ. C 245 της 20. 9 . 1991 , σ. 12.

βασίζονται σε μετρητά, είτε σε μετοχές, είτε σε λοιπούς τίτ
λους. H Επιτροπή επισημαίνει, όμως, στο σημείο H. 32 του
επεξηγηματικού της υπομνήματος, ότι η σύσταση δεν άπτεται
ορισμένων σχετικών θεμάτων όπως, μεταξύ άλλων, διάφορων
πτυχών του μισθού και των επιδομάτων που δεν συνδέονται
άμεσα με τα κέρδη και τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

2.3. Το αρκτικόλεξο ESOP (Employée Stock Ownership
Plan — Σύστημα ιδιοκτησίας τίτλων από τους εργαζόμενους)
πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις ΗΠΑ για την περιγραφή συστη
μάτων συνταξιοδότησης τα οποία προβλέπουν τη συμμετοχή
των εργαζομένων σε κοινοπραξίες προκειμένου να αποκτή
σουν μετοχές. Ορισμένα κράτη μέλη προβλέπουν συστήματα
που χαρακτηρίζονται ως ESOP, τα οποία, όμως, στην Ευρώπη
δεν σχετίζονται πάντοτε με τις συντάξεις .
3 . Ιστορικο της πρότασης της Επιτροπής

3. 1 . Υφιστάμενα συστήματα χρηματοοικονομικής συμμετο
χής

3.1.1 . H χρηματοοικονομική συμμετοχή των εργαζομένων
είναι περισσότερο αναπτυγμένη στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία
(στους βασικούς ανταγωνιστές της ΕΚ) από ό,τι στην Κοινό
τητα. H χρηματοοικονομική συμμετοχή αυτή καθ'εαυτή
προβλέπεται σε όλα τα κράτη μέλη σε ένα ευρύ φάσμα προ
σεγγίσεων. Σε ορισμένα κράτη μέλη δεν προβλέπεται επίσημη
παρέμβαση της κυβέρνησης. Αντιθέτως, οι κυβερνήσεις της
Γαλλίας και του ΗΒ ήταν αρκετά δραστήριες σχετικά και στις
χώρες αυτές εφαρμόζονται τα πλέον αναπτυγμένα συστήματα
χρηματοοικονομικής συμμετοχής. Σε όλα τα κράτη μέλη τα
συστήματα είναι προαιρετικά, εκτός από τη Γαλλία όπου
προβλέπεται ένα υποχρεωτικού χαρακτήρα σύστημα για τις
μεγαλύτερες εταιρείες.
3.2 . Σε γενικές γραμμές είναι συνήθως ορθό να υποστηρίζε
ται ότι η χρηματοοικονομική συμμετοχή αποτελεί ένα ταχέως
διαδιδόμενο φαινόμενο με όλο και μεγαλύτερο αριθμό συμμε
τεχουσών επιχειρήσεων και εργαζομένων, ενώ αυξάνονται
συνεχώς οι τύποι των υφιστάμενων συστημάτων. Μεταξύ των
πλέον διαδεδομένων μεθόδων χρηματοοικονομικής συμμετο
χής στην Κοινότητα συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:
— άμεση καταβολή «δώρων» σε μετρητά ανάλογα με τα
κέρδη ,
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— έκδοση απεριόριστου αριθμού μετοχών ή άλλων τίτλων
ανάλογα με τα κέρδη ,

— προσφορά ειδικών μετοχών ή υπό το άρτιον μετοχών ή
λοιπών τίτλων στους εργαζόμενους,
— συστήματα που σχετίζονται με την αποταμίευση ,

— συστήματα που βασίζονται στο δικαίωμα αγοράς κινητών
τίτλων,

— συστήματα ταμείων και κοινοπραξιών προς όφελος των
εργαζομένων .
3.3 . H μεγάλη διαφοροποίηση που παρατηρείται οφείλε
ται, εν μέρει, στην ποικιλομορφία των νομικών και φορολογι
κών καθεστώτων στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται

οι μέθοδοι χρηματοοικονομικής συμμετοχής. Σε πολλά κράτη
μέλη , τα οφέλη των εργαζομένων, χρηματικά ή άλλα, υπόκει
νται στη φορολογία του εισοδήματος και, για το λόγο αυτό,
κυρίως, οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν συχνά την ανάπτυξη
συστημάτων προβλέποντας φορολογικές απαλλαγές για τους
συμμετέχοντες .
4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρηματοοικονομι
κής συμμετοχής

4.1 . Τα κυριότερα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα μπορούν να
συνοψισθούν ως ακολούθως :
— για την επιχείρηση :

• νέα κίνητρα,
— για τους εργαζόμενους:
• οικονομικά οφέλη ,

• μεγαλύτερη συμμετοχή .

Τα κυριότερα ενδεχόμενα μειονεκτήματα είναι τα ακό

4.2.
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οτι η Επιτροπή βάσισε την πρότασή της σε εμπεριστατωμένες
προπαρασκευαστικές εργασίες. H ΟΚΕ φρονεί ότι η
σύσταση , που δεν είναι εξ ορισμού δεσμευτική , αποτελεί την
ορθότερη μορφή κοινοτικής παρέμβασης και, ως εκ τούτου,
δεν θα υποστηρίξει καμμία άλλη νομοθεσία η οποία θα προ
βλέπει ρυθμίσεις δεσμευτικής μορφής.
5.1 . O ρόλος των κυβερνήσεων και των κοι νωνικών εταίρων
5.1.1 . H ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι είναι ορθό να ενθαρρύ
νονται οι κυβερνήσεις να θεσπίζουν ευνοϊκά καθεστώτα —
νομικής, φορολογικής και διοικητικής φύσεως — για τη
χρηματοοικονομική συμμετοχή . Αυτό ισχύει, κυρίως, για τα
κράτη μέλη των οποίων οι νομοθεσίες τείνουν να κάνουν
διακρίσεις τόσο εις βάρος της χρηματοοικονομικής συμμετο
χής, όσο και εις βάρος άλλων μορφών αποταμίευσης ή οικο
νομικών οφελών .
5. 1 .2. H ΟΚΕ συμφωνεί ότι κατά την ανάπτυξη των συστη
μάτων χρηματοοικονομικής συμμετοχής θα πρέπει να λαμβά
νονται πλήρως υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις των κοινωνι
κών εταίρων. Επισημαίνει ότι τα εν λόγω συστήματα μπορούν
να καθιερωθούν είτε μέσω άμεσων ενεργειών κυβερνήσεων,
είτε μέσω των μηχανισμών της αγοράς, είτε μέσω διαδικασίας
διαβούλευσης — άμεσα, με συλλογικές διαπραγματεύσεις —
είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των ανωτέρω μεθόδων.
5.1.3 . H ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η χρηματοοι
κονομική συμμετοχή θα πρέπει να είναι προαιρετικής
φύσεως, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο
εργαζομένων και κρίνει ότι το πλαίσιο του συστήματος συμ
μετοχής θα πρέπει να χαράσσεται μέσω των συλλογικών
συμβάσεων. Επιπλέον, θεωρεί δεδομένο ότι, ανεξάρτητα από
τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται το εν λόγω σύστημα, η
απόφαση επιλογής οποιουδήποτε τύπου χρηματοοικονομικής
συμμετοχής ανήκει καταρχήν στην επιχείρηση βάσει των
ισχυουσών εθνικών πρακτικών και των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις.

λουθα :

— για την επιχείρηση :

• αποδυνάμωση του ρόλου του κεφαλαίου (αποτέλεσμα
της ανακατανομής),
• αναποτελεσματικότητα των συλλογικών κινήτρων,
— για τους εργαζόμενους:

• κίνδυνος όσον αφορά τις αποταμιεύσεις,

• εξασθένηση

της

συλλογικής

διαπραγματευτικής

ισχύος .

4.3 . Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν σαφή
δεδομένα, δεν υπάρχουν και στοιχεία που να συνηγορούν
υπέρ της μιας ή της άλλης επιλογής. Ωστόσο, η άποψη της
Επιτροπής είναι ότι το σύνολο των στοιχείων τάσσεται υπέρ
της χρηματοοικονομικής συμμετοχής. Τη θετική αυτή άποψη
της Επιτροπής υποστηρίζει το Κοινοβούλιο ήδη από το 1983 .

5.1.4. Μολονότι η ΟΚΕ συμφωνεί με την υποστήριξη , εκ
μέρους της Επιτροπής, των συστημάτων χρηματοοικονομικής
συμμετοχής, αντιλαμβάνεται, επίσης, τους κινδύνους που τα
εν λόγω συστήματα συνεπάγονται για τους εργαζομένους. H
εμμονή υπέρ συστημάτων προαιρετικής φύσεως καθώς και
υπέρ του σαφούς διαχωρισμού τους από την κανονική βασική
αμοιβή , αποτελούν την καλύτερη μέθοδο πρόληψης του εν
λόγω κινδύνου . H ΟΚΕ επισημαίνει, επίσης, ότι τα συστή
ματα που βασίζονται σε καταβολή μετρητών, κατ'αντιδια
στολή προς εκείνα των μετοχών ή λοιπών τίτλων δεν εγκλεί
ουν κινδύνους. Ωστόσο, η ΟΚΕ διερωτάται εάν θα μπορούσε
να ζητηθεί, περαιτέρω, από τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν
ότι θα συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις προσφορές, που γίνο
νται στο πλαίσιο των συστημάτων χρηματοοικονομικής συμ
μετοχής, υποχρεωτική «προειδοποίηση στο χρήστη». H ΟΚΕ
κρίνει, επίσης, ότι απαιτείται να εξετασθεί με προσοχή η
δυνατότητα ασφάλισης ή εγγυήσεων έναντι πολύ σημαντικών
απωλειών από έναν μεμονωμένο εργαζόμενο .
5.2 . Τυπολογία των συστημάτων

5 . Γενικές παρατηρήσεις

5.2. 1 .

H ΟΚΕ επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής στον
τομέα της χρηματοοικονομικής συμμετοχής και επισημαίνει

H ΟΚΕ επικροτεί την ύπαρξη ενός ευρέως φάσματος

συστημάτων επειδή , με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες
έχουν περισσότερες επιλογές. H ΟΚΕ επισημαίνει ότι σε
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ορισμενες περιπτώσεις ορισμένα κράτη μελη έχουν θεσμοθε
τήσει, για λόγους εθνικής πολιτικής, ειδικά συστήματα που
δεν έχουν σχέση με τη χρηματοοικονομική συμμετοχή αυτή
καθ'ευαυτή . H ΟΚΕ, παρόλο που δεν επιθυμεί να τεθούν
περιορισμοί στην ελευθερία ορισμένων κρατών μελών σχε
τικά, ελπίζει ότι τα κράτη μέλη , όταν αποφασίζουν να θεσμο
θετήσουν, θα προβλέπουν το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα
συστημάτων.

5.3 . Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
5.3.1 . H ΟΚΕ σημειώνει με ικανοποίηση ότι η συμμετοχή
ενός εργαζόμενου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας του
δίδει και μεγαλύτερη πρόσβαση στη διαδικασία λήψης απο
φάσεων της εταιρείας, λόγω των ψήφων που συνεπάγονται οι
μετοχές. Αυτό ισχύει τόσο στην περίπτωση που οι μετοχές
ανήκουν άμεσα στους εργαζόμενους, όσο και στην περίπτωση
που τις διαχειρίζεται ένα ταμείο ή μια κοινοπραξία εκ μέρους
των εργαζομένων .

5.3.2. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετοχές που
εκδίδονται για τους εργαζόμενους δεν συνεπάγονται δικαίωμα
ψήφου . Υπό το πρίσμα των υφισταμένων προτάσεων της Επι
τροπής, που αποβλέπουν στο να μειωθούν ή να αρθούν οι
περιορισμοί σχετικά με το δικαίωμα ψήφου των μετοχών, τις
οποίες προτάσεις υποστήριξε, άλλωστε, και η Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή , ζητείται από την Επιτροπή να
συμπεριλάβει διατύπωση με την οποία θα προτείνεται στα
κράτη μέλη θα ενθαρρύνουν ιην έκδοση μετοχών με δικαίωμα
ψήφου, αντί μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, για τους εργαζό
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— του βαθμού στον οποίο εκτίθενται σε κίνδυνο οι αποτα
μιεύσεις των εργαζομένων από τα συστήματα χρηματοοι
κονομικής συμμετοχής και τις μεθόδους εκείνες που πε
ριορίζουν ή θα μπορούσαν να περιορίσουν τον κίνδυνο
για τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των
εγγυήσεων,
— της σύνδεσης των συστημάτων χρηματοοικονομικής
συνεργασίας με την καταβολή των συντάξεων, υπό το
πρίσμα της προτεινόμενης νομοθεσίας για τη συμπληρω
ματικότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και της
ιδιαιτέρως μεγάλης ανάμιξης της χρηματοοικονομικής
συμμετοχής στο συνταξιοδοτικό σύστημα των ΗΠΑ,

— των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές
εταιρείες λόγω των διαφορετικών εθνικών όρων και προϋ
ποθέσεων που υφίστανται όσον αφορά τη χρηματοοικονο
μική συμμετοχή .
5.4.2 . Φαίνεται ότι οι πολυεθνικές εταιρείες αντιμετωπί
ζουν δυσκολίες όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν συστήματα
χρηματοοικονομικής συμμετοχής σε κράτη μέλη με πολύ
διαφορετικά νομικά, φορολογικά και διοικητικά, καθεστώτα .
Αυτό μάλλον τείνει να περιορίζει την εφαρμογή τέτοιου
είδους συστημάτων ή ενδεχομένως μπορεί να θέτει σε μειονε
κτική θέση τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε άλλη
χώρα από αυτή που έχει ως έδρα η επιχείρηση .
6. Ειδικές παρατηρήσεις

μενους .

5.3.3 . H ΟΚΕ φρονεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των μέσων
χρηματοοικονομικής συμμετοχής δεν πρέπει να επηρεάσει τα
υφιστάμενα νομικά δικαιώματα των εργαζομένων .
5.4. Διεξοδικότερη μελέτη

5.4. 1 . H ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τόσο το θέμα
της χρηματοοικονομικής συμμετοχής, όσο και τα πλεονεκτή
ματα ή μειονεκτήματά της, θα πρέπει να εξετασθούν διεξοδι
κότερα. Όπως προτείνεται στη σύσταση της Επιτροπής, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για να εξετάσουν
τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων χρηματοοικονομικής
συμμετοχής και, εν συνεχεία, να γνοκποποιήσουν τα συμπε
ράσματά τους στην Επιτροπή . Περαιτέρω, η ΟΚΕ εισηγείται
να ενθαρρύνει η Επιτροπή τη μελέτη των πτυχών εκείνων
της χρηματοοικονομικής συμμετοχής που δεν είναι επαρκώς
γνωστά, συμπεριλαμβανομένων ιδίως και των ακολούθων:
— του ουσιαστικού αντίκτυπου της χρηματοοικονομικής
συμμετοχής στα κράτη μέλη , βάσει ποσοτικών αποτελε
σμάτων στο βαθμό που αυτά μπορούν να μετρηθούν,

— της συγκριτικής ανάλυσης των διαφόρων ειδών συστημά
των, συναρτήσει των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημά
των τους ,

— του ωφέλιμου και του εφικτού της χρηματοοικονομικής
συμμετοχής ως μέσου για τις μικρές επιχειρήσεις, σε
αντιδιαστολή με τις μεγάλες ή άλλες μορφές επιχειρήσεων
που διαφέρουν από τις συνήθεις επιχειρήσεις περιορισμέ
νης ευθύνης, όπως είναι οι συνεταιρισμοί και οι λοιπές
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας· ειδικότερα θα πρέ
πει να εξετασθεί εάν η έννοια της χρηματοοικονομικής
συμμετοχής μπορεί να λάβει μια επιπρόσθετη διάσταση
βασισμένη στην ευρύτερη έννοια της συμμετοχής που
συνεπάγεται η κοινωνική οικονομία.

6. 1 . Κεφάλαιο II, σημείο 7

6. 1 . 1 . H ΟΚΕ επικροτεί την παρουσίαση των κυρίων πορι
σμάτων που γίνεται στο παράρτημα της σύστασης. H ΟΚΕ
επικροτεί ιδιαίτερα το σημείο 3 του παραρτήματος και επιση
μαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα «δώρα» από διανομή
των κερδών, που συμφωνούνται μέσω συλλογικών διαπραγμα
τεύσεων, συνυπολογίζονται ήδη στη βασική αμοιβή και ότι
αυτά θα πρέπει να διαχωρισθούν από τις πρόσθετες μορφές
χρηματοοικονομικής συμμετοχής που πραγματεύεται η
σύσταση .

6.2 . Κεφάλαιο II, σημείο 8

6.2.1 . H ΟΚΕ συμφωνεί για τη συμμετοχή των κρατών
μελών σε ένα πρόγραμμα διεξοδικότερης μελέτης και υποδει
κνύει ότι θα μπορούσε να ζητηθεί από αυτά να επιδείξουν,
στις ανακοινώσεις τους, δέουσα προσοχή για τους επιμέρους
στόχους της μελέτης που αναφέρονται ανωτέρω στο ση
μείο 5.
6.3 . Κεφάλαιο III, σημείο 10

6.3.1 . H Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ομάδα εργασίας θα
πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες δημιουργίας κοινοτικών
«τύπων» για τα συστήματα χρηματοοικονομικής συμμετοχής .
H ΟΚΕ συμφωνεί ότι τα κοινοτικά φορολογικά και νομικά
καθεστώτα θα συνεχίσουν μάλλον να ποικίλλουν σε μεγάλο
βαθμό και ότι αυτό θα παρεμποδίσει τις διεθνικές επιχειρή
σεις να αναπτύξουν τα πλέον ενδεδειγμένα συστήματα συμμε
τοχής. Αυτό μάλλον μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα για να
τυποποιηθούν (προαιρετικώς, βέβαια) τα συστήματα μεταξύ
των οποίων θα μπορούν να επιλέγουν οι επιχειρήσεις, αλλά
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η ΟΚΕ διερωταται πώς θα καταστεί αυτό δυνατόν χωρίς
εναρμονισμένες νομικές και φορολογικές δομές. Μήπως
υπάρχει λοιπόν ανάγκη να περιορισθεί η χρησιμοποίηση των
εν λόγω τυποποιημένων συστημάτων μόνο (παραδείγματος
χάριν) για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν το καταστατικό
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ; Αυτό όμως φαίνεται να προ
σκρούει στο εμπόδιο ότι οι εργαζόμενοι στις διεθνικές εται
ρείες μπορεί να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, ενώ παράλ
ληλα δημιουργεί δυσκολίες όσον αφορά το δίκαιο ανταγωνι
σμού .

6.3.2 . H Επιτροπή παρουσιάζει τρεις ειδικές μορφές
συστημάτων για τις οποίες θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατό
τητα εξεύρεσης «τύπων». H ΟΚΕ φρονεί ότι η εργασία αυτή
δεν θα πρέπει να περιορισθεί μόνο στους εν λόγω τρεις τύπους
συστημάτων, αλλά θα πρέπει, επίσης, να περιλάβει και άλλες
κατάλληλες περιπτώσεις .

6.3.3 . Μολονότι η ΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της
Επιτροπής να εξεύρει μέσα για χρηματοοικονομική συμμε
τοχή σε κοινοτικό επίπεδο, εντούτοις, δεν φρονεί ότι αυτό
δικαιολογεί ενέργειες προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης
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των φορολογικών και νομικών καθεστώτων αυτών καθ'ε
αυτών. Ως εκ τούτου, η ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να
καταβάλει τις μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες για την κα
τάρτιση προγραμμάτων περαιτέρω μελέτης εξασφαλίζοντας
έτσι ότι θα αποφευχθούν τέτοιου είδους εξελίξεις.
6.4. Με τις ανωτέρω επιφυλάξεις, η ΟΚΕ συμφωνεί ότι η
Επιτροπή θα πρέπει να εξεύρει λύσεις στα προβλήματα που
συνεπάγεται η πολυμορφία των κοινοτικών συστημάτων και
προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή διεξοδικότερα τους στό
χους που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 5, συγκροτώντας
ομάδα εργασίας ή χρησιμοποιώντας άλλες ενδεδειγμένες
μεθόδους.

6.5. Τέλος, η ΟΚΕ πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιμο να εξετά
σει η Επιτροπή , στο πλαίσιο του άρθρου 1 18 B, τη δυνατότητα
συμφωνίας όλων των κοινοτικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επί
πεδο, σχετικά με τον καθορισμό των προτύπων αναφοράς για
τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη και στα αποτελέ
σματα των επιχειρήσεων .

Βρυξελλες, 27 Φεβρουάριου 1992 .
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH
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Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον
αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα εφαρμοστέων στη ραδιοτηλεοπτική

εκπομπή μέσω δορυφόρου και στην αναμετάδοση μέσω καλωδίου f1)
(92 C 98/ 17)

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1991 , και σύμφωνα με το άρθρο 57.2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση .

Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 5 Φεβρουαρίου 1992 με βάση εισηγητική
έκθεση του κ . Pardon .

Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή , υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Γενικές παρατηρήσεις

1 . 1 . H οδηγία του Συμβουλίου 89/552/ΕΟΚ, της 3ης Οκτω
βρίου 1989, που αποσκοπεί στο συντονισμό ορισμένων νομο
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρα

επαναλαμβάνονται επ'άπειρον και των οποίων η εμπορία
εμπίπτει στην κυκλοφορία των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του
μέσου, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως, με το οποίο μεταδί
δονται στο κοινό (απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Οκτω
βρίου 1982, υπόθεση 262/8 1 , Coditel, Συλλογή, σ. 3400).

τών μελών σχετικά με την άσκηση ραδιοτηλεοπτικών δρα

στηριοτήτων (2), γνωστή ως «τηλεόραση χωρίς σύνορα», δεν
διευθετεί τα προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματι
κής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

1.2. Το «δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας», κατά την
έννοια της Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης, συνίσταται σε
προνόμια κληρονομικής ή ηθικής φύσεως που παραχωρού
νται σε δημιουργούς λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.

1.3 . Τα συγγενικά δικαιώματα είναι δικαιώματα συναφή
προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η άσκησή
τους εξασφαλίζει εισοδήματα σε ορισμένες κατηγορίες ατό
μων ή επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην πολιτιστική
δημιουργία .

1.4.

Στον τομέα του κινηματογράφου, ειδικότερα, o παρα

γωγός είναι o αποκλειστικός εκδοχέας των συγγραφικών
δικαιωμάτων και το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα εκμετάλλευ
σης μπορεί να παραχωρηθεί από αυτόν στο διανομέα o οποίος,
με τη σειρά του, θα παραχωρεί τα δικαιώματα εκπροσώπησης
στο φορέα εκμετάλλευσης. Παράλληλα, o παραγωγός θα
παρέχει εγγυήσεις στο διανομέα o οποίος, με τη σειρά του,
παρέχει εγγυήσεις στους φορείς εκμετάλλευσης κυρίως κατά
της τηλεοπτικής μετάδοσης του έργου.
1.5.

1 .6. H πρόταση οδηγίας έχει ως στόχο τη συμπλήρωση της
οδηγίας 89/ 552/ΕΟΚ όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.
1 . 7 . Αποσκοπεί στην εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής πολιτικής
που θα διευκολύνει την καλλιτεχνική δημιουργία και θα εξα
σφαλίζει υψηλό επίπεδο νομικής, οικονομικής και ηθικής
προστασίας στους δημιουργούς.

1.8 . H ΟΚΕ επικροτεί το στόχο αυτό, τη στιγμή κατά την
οποία η ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και η τηλεόραση χωρίς
σύνορα έχουν, στην ουσία, καταστεί πραγματικότητα και
συνιστούν την εφαρμογή του δικαιώματος της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης.
1.9. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι σημαντικό οι κάτοχοι
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαι
ωμάτων να είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από την
ευρωπαϊκή διάσταση της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής. H
προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη για την προώθηση των
ευρωπαϊκών ταινιών και, γενικότερα, της παραγωγής οπτικών
και ηχητικών έργων.

Όπως έκρινε το Δικαστήριο, με απόφασή του της 18ης

Μαρτίου 1980 (υπόθεση 62/79, Coditel, Συλλογή, σ. 881 ), τα
προβλήματα που συνεπάγεται o σεβασμός του δικαιώματος
του παραγωγού κινηματογραφικής ταινίας σε σχέση προς τις
απαιτήσεις της Συνθήκης δεν είναι τα ίδια με εκείνα που
αφορούν το δικαίωμα του δημιουργού λογοτεχνικών και καλ
λιτεχνικών έργων, των οποίων η διάθεση στο κοινό ταυτίζεται
με την κυκλοφορία του υλικού υποθέματος του έργου, όπως
στην περίπτωση βιβλίων ή δίσκων, ενώ η ταινία ανήκει στην
κατηγορία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων που
παρουσιάζονται στο κοινό με παραστάσεις που δύναται να

1.10. Κατά γενικό τρόπο, η πρόταση οδηγίας έχει ως στόχο
την ενίσχυση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας
στην Ευρώπη και την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρώ
πης της πνευματικής δημιουργίας.
1 . 1 1 . H νέα τεχνολογική πραγματικότητα, όπως αυτή της
εκπομπής μέσω δορυφόρου, δεν είναι πάντοτε εύκολο να
συμβιβαστεί με τις έννοιες που εκφράζονται στις εθνικές
νομοθεσίες και, ειδικότερα, στους νόμους για την προστασία
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας .

(') ΕΕ αριθ. C 255 της 1 . 10. 1991 , σ. 3 .
(2) ΕΕ αριθ. L 298 της 17 . 10. 1989, σ. 29.

1.12. H νομική ανασφάλεια, όσον αφορά τον τόπο και τη
στιγμή κατά την οποία παρεμβαίνει το δικαίωμα πνευματικής
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ιδιοκτησίας, καθώς και οι τρόποι εφαρμογής του τελευταίου,
έχουν παρακωλύσει σοβαρά την ανάπτυξη της ραδιοτηλεο
πτικής εκπομπής μέσω δορυφόρου .
1.13 . Τούτο συνιστά σοβαρό πρόβλημα για τους κατόχους
του δικαιώματος οι οποίοι δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν
τα δικαιώματα μιας ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής μέσω δορυ
φόρου· το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, επίσης, οι φορείς
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών οι οποίοι αδυνατούν να αποκτή
σουν τα απαραίτητα δικαιώματα για μια ραδιοτηλεοπτική
εκπομπή μέσω δορυφόρου.
1.14. Για να καλυφθεί το νομικό κενό που επικρατεί
σήμερα στον τομέα της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής μέσω
δορυφόρου, η Επιτροπή επιδιώκει να θεσπίσει σαφείς κανόνες
του παιχνιδιού, κανόνες των οποίων θα μπορούν να επωφελη
θούν οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι φορείς ραδιοτηλεοπτικής
εκπομπής. Για να μην διέπεται μια μόνο λειτουργία ραδιοτη
λεοπτικής εκπομπής από ένα πλήθος νομοθεσιών, ή ενδεχομέ
νως, να μην διέπεται από καμία νομοθεσία, η Επιτροπή προ
τείνει να ορισθεί με ακρίβεια το περιεχόμενο της ραδιοτηλεο
πτικής εκπομπής μέσω δορυφόρου που πρέπει να επιτρέπεται
από τους κατόχους δικαιωμώτων .

1.15 . Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, o οργανισμός ραδιοτη
λεοπτικής μετάδοσης που λαμβάνει τη μοναδική απόφαση
για το περιεχόμενο, τον τόπο και την ώρα της μετάδοσης,
δηλαδή εκείνος που μεταδίδει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα
με αμετάκλητο τρόπο, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία
της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής. Συνεπάγεται ότι o εν λόγω
φορέας ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης πρέπει να ζητήσει σχε
τική έγκριση κατά τη στιγμή και στον τόπο στον οποίο η
μετάδοση αυτή έλαβε χώρα.

1.16. Εξυπακούεται ότι η χορήγηση αδείας από τους κατό
χους δικαιωμάτων αποτελεί το αντικείμενο ελεύθερων δια
πραγματεύσεων. Συνεπώς, εναπόκειται στα συμβαλλόμενα
μέρη να εξεύρουν τις λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη , μεταξύ
άλλων, την εδαφική εμβέλεια της προβλεπόμενης εκπομπής
και όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει η ραδιοτηλεο
πτική μετάδοση ενός συγκεκριμένου προγράμματος μέσω
δορυφόρου στη χρονολογία εκμετάλλευσης ενός έργου ή
επίσης στην αμοιβή όσον αφορά άλλα μέσα εκμετάλλευσης.

1.17 . H πρόταση οδηγίας δεν δύναται να αποβεί σε βάρος
των Διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τους κανόνες αντα
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τη μεταγλωτισση των διαλόγων ή την αναγραφή
υποτίτλων χάριν του ξενογλώσσου κοινού, τις δυνα

τότητες τηλεοπτικής προβολής και το σύστημα χρη
ματοδοτήσεως της κινηματογραφικής παραγωγής
στην Ευρώπη , καταδεικνύουν ότι μια αποκλειστική
άδεια προβολής δεν δύναται, αυτή καθ'εαυτή, από
τη φύση της, να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον
ανταγωνισμό .

17. Μολονότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί
κινηματογραφικής ταινίας και το εξ αυτού απορρέον
δικαίωμα προβολής της δεν εμπίπτουν, καθ'εαυτά,
στις απαγορεύσεις του άρθρου 85, εντούτοις, η
άσκησή του δύναται να εμπίπτει στις ανωτέρω απα
γορεύσεις όταν συντρέχουν οικονομικές ή νομικές
περιστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον αισθητό
περιορισμό της διανομής ταινιών ή τη νόθευση του
ανταγωνισμού στην αγορά κινηματογραφικών ται
νιών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών της
αγοράς αυτής.»

2. Ειδικές παρατηρήσεις

2. 1 . Άρθρο 1, περίπτωση a): δορυφόρος
H οδηγία, δικαιολογημένα, δεν διακρίνει μεταξύ των δορυφό
ρων απευθείας μετάδοσης, που λειτουργούν με ενισχυμένη
ισχύ μετάδοσης σε συχνότητες που προορίζονται για λήψη
από το κοινό, το οποίο μπορεί να προβεί σε άμεση λήψη
τους, και των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, που εκπέμπουν
σήματα φορέων προγραμμάτων με πιο αδύναμη ισχύ μετάδο
σης. H εκπομπή σημάτων φορέων προγραμμάτων από ένα
τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο πρέπει να εξομειωθεί, όσον
αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγε
νικά δικαιώματα, με την εκπομπή από δορυφόρο άμεσης μετά
δοσης, εφόσον είναι ανάλογος προς τον τελευταίο όσον
αφορά την άμεση λήψη .

2.2 . Άρθρο 1, περίπτωση β): παρουσίαση στο κοινο

γωνισμού .

1.18. Συνεπώς, δεν μπορεί παρά να τηρήσει τις αρχές που
όρισε σχετικά το Δικαστήριο με την απόφασή του της 6ης
Οκτωβρίου 1992, στην υπόθεση 262/81 , Coditel (Συλλογή,
σ. 3401 και 3402).

« 15 . Το γεγονός και μόνο ότι o κάτοχος του δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού επί κινη
ματογραφικής ταινίας έχει μεταβιβάσει σε ένα μονα
δικό κάτοχο αδείας εκμεταλλεύσεως το απο
κλειστικό δικαίωμα να προβάλλει την ταινία αυτή
στο έδαφος κράτους μέλους και να απαγορεύει, συνε
πώς, τη μετάδοση από άλλους κατά τη διάρκεια
καθορισμένης περιόδου δεν αρκεί για τη διαπίστωση
του ότι μια τέτοια σύμβαση πρέπει να θεωρείται ως
το αντικείμενο, το μέσο ή η συνέπεια μιας συμφω
νίας, αποφάσεως ή εναρμονισμένης πρακτικής απα
γορευομένης από τη Συνθήκη .

16. Πράγματι, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κινη
ματογραφικής βιομηχανίας και των αγορών της
εντός της Κοινότητας, ιδίως εκείνα που αφορούν

2.2. 1 . Το προτεινόμενο κείμενο αναφέρει ότι η παρουσίαση
στο κοινό συνίσταται σε «μια μοναδική απόφαση για το
περιεχόμενο και τη μετάδοση των σημάτων φορέων προγραμ
μάτων», και ότι η παρουσίαση πραγματοποιείται στο κράτος
μέλος όπου o οργανισμός ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής λαμ
βάνει μια μοναδική απόφαση . Στο σημείο 5 της αιτιολογικής
έκθεσης διευκρινίζεται ότι κατά γενικό κανόνα «πρόκειται
για την έδρα του οργανισμού ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής».
2.2.2. Συνεπώς, η πράξη της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής
δεν περιλαμβάνει μόνο την επεξεργασία των προγραμμάτων
και τη μετάδοσή τους, αλλά και την απόφαση για τον τόπο
μετάδοσης. O γεωγραφικός προσδιορισμός και η απόδοση
της ευθύνης των πράξεων αυτών συνεπάγονται ότι προσδιορί
ζεται o τόπος και o φορέας που έλαβε την απόφαση και όχι
μόνο o τόπος και o φορέας υλοποιήσεως της πράξεως αυτής.
Συνεπώς, o προσδιορισμός τόπου και η νομική ευθύνη θα
συνδέονται με την αρχή λήψης αποφάσεων και όχι με την
απλή εκτέλεση της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στην πράξη .
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2.2.3 . Ωστοσο, o κανόνας αυτός προβλέπει μια εξαίρεση
όταν o τόπος όπου λήφθηκε η απόφαση βρίσκεται σε τρίτη
χώρα, ενώ η εκπομπή έχει πραγματοποιηθεί σε ένα κράτος
μέλος. Πράγματι, αν στις περιπτώσεις αυτές τηρηθεί o εν
λόγω κανόνας, το αποτέλεσμα θα είναι η εφαρμογή της νομο
θεσίας κρατών τα οποία, επειδή δεν έχουν την υποχρέωση να
τηρήσουν την οδηγία, ενδέχεται να έχουν νομοθεσία που
προστατεύει λιγότερο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη
σίας.

2.2.4. Σε μία τέτοια περίπτωση , τα κράτη μέλη είναι ελεύ
θερα να προβλέψουν συγκεκριμένους κανόνες και να αποφα
σίσουν, για παράδειγμα, ότι το κράτος μέλος όπου πραγματο
ποιήθηκε η τελική πράξη μετάδοσης προς το δορυφόρο,
δηλαδή η χώρα εκπομπής, θεωρείται ως εκείνη όπου πραγμα
τοποιήθηκε η πράξη παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφό
ρου, αν το σήμα προέρχεται από μια τρίτη χώρα.
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Φαίνεται λογικό να δεχθεί κανείς ότι, πλην εξαιρέσεως, αυτή
γίνεται συνήθως στην πραγματική έδρα του φορέα τηλεοπτι
κής μετάδοσης, εφόσον εκεί βρίσκεται η αρχή λήψης αποφά
σεων και ότι λήφθηκε κανονικά απόφαση με το περιεχόμενο
των προγραμμάτων, το ένα από τα δύο στοιχεία παρουσίασης
στο κοινό .

2.2.12. H αιτιολογική σκέψη αριθ. 15 , οπως και το ση
μείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης, διασαφηνίζει «ότι κατά
την κτήση των δικαιωμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν υπόψη τα στοιχεία της αμοιβής που πρόκειται να
συμφωνηθεί, τον πραγματικό ή δυνητικό αριθμό των τηλεθεα
τών σε ολόκληρη τη ζώνη λήψης».
2.2.13 . Εξυπακούεται ότι δεν πρόκειται για το μονο στοι
χείο αξιολόγησης και ότι πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη

κυρίως η ώρα μεταδόσεως των προστατευόμενων έργων, τα
2.2.5. Φαίνεται αναγκαίο να διευκρινισθεί το νόημα της
έκφρασης «περιεχόμενο των σημάτων φορέων προγραμμά

συνολικά έσοδα από την εκμετάλλευση των έργων που προ
στατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.

των ».

2.2.14.

2.2.6. Πράγματι, αν η έκφραση αυτή υποδηλώνει τον προ
γραμματισμό του τηλεοπτικού σταθμού, είναι σαφές ότι, κατά
γενικό κανόνα, το ίδιο νομικό πρόσωπο είναι εκείνο που
λαμβάνει τις αποφάσεις και αποφασίζει, επίσης, για την
πράξη μετάδοσης. Στην προκειμένη περίπτωση , «η
σύμπτωση » αυτή δεν δημιουργεί προβλήματα.

2.2.7. Θα ήταν διαφορετικά εάν επρόκειτο για το περιεχό
μενο καθενός από τα προγράμματα που μεταδίδονται από
τον τηλεοπτικό σταθμό. Στην περίπτωση αυτή , η απόφαση
λαμβάνεται από τον παραγωγό του προγράμματος, o οποίος
μπορεί, ασφαλώς, να είναι υπεύθυνος του τηλεοπτικού σταθ
μού, αλλά μπορεί να είναι, επίσης, και ένας ανεξάρτητος
παραγωγός ή υπεύθυνος ενός άλλου τηλεοπτικού σταθμού
παραγωγής του εν λόγω προγράμματος. Στην τελευταία περί
πτωση , η απόφαση θα λαμβάνεται από δύο φορείς.
2.2.8 .

H δυαδικότητα αυτή θα επιδεινωθεί στην περίπτωση

που η έδρα καθενός των φορέων λήψης αποφάσεων, όσον
αφορά το πρόγραμμα και την πράξη της ραδιοτηλεοπτικής
μετάδοσης, βρίσκεται σε διαφορετικά κράτη .
2.2.9. Υπό τις συνθήκες αυτές, φαίνεται ότι επιβάλλεται να
διατηρηθεί η πρώτη έννοια της εκφράσεως «περιεχόμενο των
σημάτων φορέων προγραμμάτων», πράγμα που θα πρέπει,
ωστόσο, να διασαφηνισθεί για να αποφευχθεί κάθε αμφιβο
λία .

2.2.10. Το άρθρο 1 , περίπτωση β), διευκρινίζει στο τέλος
ότι «ωστόσο δεν υπάρχει παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυ
φόρου όταν η αλυσίδα των μέσων εκπομπής από το σημείο
στο οποίο έχει ληφθεί η ενιαία απόφαση μέχρι την εκπομπή
των σχετικών σημάτων από το δορυφόρο διακόπτεται».
2.2. 1 1 . H πρόταση οδηγίας δεν διασαφηνίζει τον τόπο στον
οποίο πραγματοποιείται η παρουσίαση στο κοινό όταν η
μετάδοση γίνεται τελικά μετά τη διακοπή .

Όλα αυτά τα στοιχεία αξιολόγησης είναι πολύ

σημαντικά εφόσον ορίζουν τις λεπτομέρειες καθορισμού της
οικονομικής ανταμοιβής των αδειών που εκδίδονται από τους
κατόχους δικαιωμάτων .

2.2.15. Οι διατάξεις αυτές δεν απαντώνται στο διατακτικό
της οδηγίας .

2.2.16. Υπάρχει κίνδυνος το κενό αυτό να δώσει τη δυνατό
τητα σε ορισμένους χρήστες να ασκούν πιέσεις στους νομοθέ
τες της χώρας τους για να λάβουν μέτρα που αποδυναμώνουν
ή αντιβαίνουν στις διατάξεις αυτές.
2.2.17. H μετάδοση προγραμμάτων διαμέσου δορυφόρων
απευθείας μετάδοσης θέτει μόνο σε κίνδυνο το δικαίωμα της
εκπέμπουσας χώρας και όχι εκείνο των χωρών λήψης [έγγρ .
COM(91 ) 276 τελικό, αριθ . 14, σ. 11 ]. Συνεπώς, πρέπει να
στηριχθεί κανείς στην έννοια σύμφωνα με την οποία η πράξη
εκμετάλλευσης, στα πλαίσια του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας που συνίσταται στην εκπομπή προγραμμάτων
μέσω δορυφόρων απευθείας μετάδοσης, επιτυγχάνεται στο
κράτος εκπομπής, και όχι σε όλα εκείνα τα κράτη στα οποία
είναι δυνατή η άμεση λήψη σημάτων φορέων προγραμμάτων
[έγγρ. COM(91 ) 276 τελικό, σημείο 15, της αιτιολογικής
έκθεσης, σ. 12].

2.2.18 . Εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη να καθορί
σουν σημαντικές ζώνες λήψεως.

2.3. Άρθρο 1, γ): καλωδιακή αναμεταόοση

Σχετικά με το άρθρο αυτό προκύπτει το ερώτημα αν οι λέξεις
«αναλλοίωτη αναμετάδοση» λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι
τα προγράμματα μπορεί να μεταδίδονται σε κωδικοποιημένη
μορφή . Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ και τα κωδικοποιημένα
προγράμματα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της οδηγίας.
Και η ενίσχυση του σήματος πρέπει να θεωρηθεί ως «αναλ
λοίωτη αναμετάδοση ».
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2.4. Άρθρο 1, περίπτωση δ): ραδιοτηλεοπτική εκπομπή
2.4. 1 . Μπορεί να διερωτηθεί κανείς κατά πόσον o ορισμός
δεν αντιβαίνει στα άρθρα 11 και 1 1 β της Σύμβασης της Βέρ
νης .

2.4.2. Πράγματι, η μετάδοση μέσω καλωδίου θεωρείται ως
παρουσίαση στο κοινό που καλύπτεται από το άρθρο 11 , ενώ
η μετάδοση χωρίς καλώδιο θεωρείται ως πράξη ραδιοτηλεο
πτικής εκπομπής και καλύπτεται , για το λόγο αυτό, από το
άρθρο 1 1 β. Κατά συνέπεια, διερωτάται κανείς κατά πόσο θα
έπρεπε να διαγραφούν οι λέξεις «με καλώδιο», εις τρόπον
ώστε να αποφευχθεί κάθε αντίφαση προς τις διατάξεις της
Συμβάσεως της Βέρνης .

2.5 . Άρθρο 2: δικαίωμα εκπομπής

O τίτλος «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», ή απλώς
«πνευματική ιδιοκτησία», προσφέρεται περισσότερο και θα
συμφωνούσε με τους τίτλους του άρθρου 4, «καλλιτέχνες,
ερμηνευτές και εκτελεστές», και του άρθρου 6, «ραδιοτηλεο
πτική εκπομπή ».

2.6. Άρθρο 3: κτήση των δικαιωμάτων εκπομπής
2.6.1 . Στο άρθρο 3 , παράγραφος 1 , με τη λέξη «δικαίωμα»
νοείται κατά τη γνώμη της ΟΚΕ όχι τόσο το δικαίωμα αυτό
καθεαυτό που αναφέρεται στο άρθρο 2, αλλά περισσότερο
η άδεια, η οποία μπορεί να παρασχεθεί βάσει αυτού του
δικαιώματος. Για τους λόγους αυτούς συνίσταται η αντικατά
σταση της λέξης «δικαίωμα» με τη λέξη «άδεια».

2.6.2. Επικροτείται η επιβεβαίωση της αρχής ότι η κτήση
δικαιώματος εκπομπής μέσω δορυφόρου δεν μπορεί παρά να
απορρέει από σύμβαση . H λύση αυτή έχει ως στόχο την
ενίσχυση της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιο
κτησίας με την απαγόρευση των συστημάτων νομίμου αδείας.
2.6.3 .

Από το αιτιολογικό, πρώτο μέρος, σημεία 35 και 36

(σελίδες 22 και 29), καθώς και δεύτερο μέρος, σημείο 15
(σελίδα 37), φαίνεται ότι η Επιτροπή πιστεύει ότι η αρχή
που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 , ισχύει στη
γενικότητά της, δηλαδή τόσο για δημιουργούς όσο και κατό
χους συγγενικών δικαιωμάτων. Τούτο δεν συνάγεται σαφώς
ούτε από τη διάταξη του άρθρου 3, παράγραφος 1 , ούτε από
τις διατάξεις που ακολουθούν. Για να εξαλειφθεί αυτή η
ανωμαλία, κατά τη γνώμη της ΟΚΕ, στο άρθρο 3, παράγρα
φος 1 , δεν πρέπει να γίνει αναφορά μόνο στους δημιουργούς
ως κατόχους δικαιωμάτων, αλλά, επίσης, και στους κατόχους
συγγενικών δικαιωμάτων.
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2.6.3.2. Για λογούς που εκτίθενται στα σημεία 2.6.1 και
2.6.2 η ΟΚΕ προτείνει για το άρθρο 3.1 την ακόλουθη τροπο
ποίηση :
«Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η άδεια των δημιουρ
γών και των κατόχων συγγενικών δικαιωμάτων, η οποία
προβλέπεται στο κεφάλαιο αυτό σχετικά με την επικοινω
νία στο κοινό μέσω δορυφόρου, δύναται να παρασχεθεί
μόνο μέσω συμβάσεως .»
2.7. Άρθρο 4: καλλιτέχνες — ερμηνευτές ή εκτελεστές

2.7.1 . Είναι επιθυμητό να αναφέρεται ότι «τα συγγενικά
δικαιώματα δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη
σίας και ότι καμία διάταξη της οδηγίας δεν πρέπει να ερμη
νεύεται με τρόπο ώστε να περιορίζεται η άσκηση των δικαιω
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους κατόχους τους»
( βλέπε άρθρο 1 της Σύμβασης Ρώμης του 1961 ).
2.7.2 . H ΟΚΕ συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι
«Με αυτό το πνεύμα οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν
τη μέσω δορυφόρου εκπομπή [έγγρ . COM(91 ) 276 τελικό —
SYN 358 , δεύτερο μέρος, εξέταση των διατάξεων, αριθ . 20],
και ότι, συνεπώς, είναι απαραίτητο στην ανωτέρω διάταξη
να περιληφθεί και το δικαίωμα υλικής ενσωμάτωσης και
παραγωγής». Στην ΟΚΕ πάντως εγείρεται το ερώτημα πως το
άρθρο 4 συνδέεται με τα διακαιώματα που αναφέρονται στο
κεφάλαιο II της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης,
το δικαίωμα δανεισμού και τα σχετιζόμενα με το δικαίωμα
του δημιουργού συγγενικά δικαιώματα [έγγρ . (Χ)Μ(90) 586

— SYN 319]('), όπου έλαβε μορφή με άλλο τρόπο η αναγκαία
εναρμόνιση των πρωτογενών δικαιώματων των εκτελεστών
καλλιτεχνών των οργανώσεων παρουσιαστών και παραγωγών
φωνογραφημάτων. Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ, πρέπει να συντο
νισθούν μεταξύ τους και με καλύτερο τρόπο οι δύο προτάσεις.
2.7.3 . Στην ΟΚΕ εγείρονται ερωτήματα σε σχέση με τα
αναφερόμενα από την Επιτροπή στο δεύτερο μέρος, εξέταση
των διατάξεων (άρθρο 4, σημείο 21 ), σε σχέση με την οδηγία
που αφορά το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού
και ορισμένα συγγενικά δικαιώματα που σχετίζονται με το
δικαίωμα του δημιουργού [έγγρ. COM(90) 586 — SYN 319].
Από το αιτιολογικό φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν έχει την

πρόθεση να αναμιχθεί με τη ρύθμιση που υφίσταται σε πολλά
κράτη μέλη βάσει της οποίας στις περισσότερες περιπτώσεις
ισχύει το τεκμήριο της μεταβίβασης διακαιωμάτων στον
παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών. Παρόμοια ρύθμιση
δεν παρέχει γενικά καμία εγγύηση βάσει της οποίας οι εκτελε
στές καλλιτέχνες (και δημιουργοί) λαμβάνουν επαρκή αποζη
μίωση , δηλ. συνεκτιμώμενης της φύσης και της έκτασης της
περαιτέρω εκμετάλλευσης. Δεδομένου ότι παρόμοιες εγγυή
σεις περιλαμβάνονται, πλέον στην οδηγία σχετικά με το
δικαίωμα εκμίσθωσης, κλπ., κατά την ΟΚΕ το θέμα αυτό
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης
στα πλαίσια της εναρμόνισης των δύο οδηγιών.
2.8 . Άρθρο 5: αμοιβή για τη χρησιμοποίηση φωνογραφημά
των

2.6.3 . 1 . Στο σημείο 1 5, του δευτέρου τμήματος της αιτιολο
γικής έκθεσης διασαφηνίζεται ορθότατα ότι «στην εκπομπή
ενός ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος μέσω δορυφόρου εφαρ
μόζεται μόνο το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο λαμβά
νεται η απόφαση για το περιεχόμενο και την εκπομπή των
σημάτων φορέων προγράμματος».

2.8.1 . Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ το εναρμονιστικό αποτέλε
σμα της διάταξης του άρθρου 5 περιορίζεται πολύ λόγω του

(') ΕΕ αριθ . C 53 της 28 . 2 . 1991 , σ . 35 .
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μεγάλου βαθμού ελευθερίας επιλογής η οποία αφήνεται στα
κράτη μέλη σε σχέση με τον προσδιορισμό «του(των) δικαι
ούχου(ων)». Ιδίως η παρούσα σύνταξη του άρθρου 5 δεν
ανταποκρίνεται στην ιδέα ότι οι εκτελεστές καλλιτέχνες και
οι παραγωγοί φωνογραφημάτων πρέπει να θεωρούνται ως
πλήρεις κάτοχοι ισοδυνάμων συγγενικών δικαιωμάτων.

των οποίων η συμβολή επέτρεψε την υλοποίηση του ίδιου
προγράμματος να μην αναγνωρισθούν ως πνευματικοί δη
μιουργοί τόσο στο κράτος όπου πραγματοποιείται η αρχική
ενέργεια της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής μέσω δορυφόρου

2.8.2. Σχετικά γίνεται παραπομπή στο άρθρο 5.2 του «Σχε
δίου Ευρωπαϊκής Σύμβασης για θέματα που αφορούν τα πνευ
ματικά και συγγενικά δικαιώματα διασυνοριακής αναμετάδο
σης μέσω δορυφόρου», του Συμβουλίου της Επιτροπής
[CDMM(91 ) 43] όπου αμφότερες οι Ομάδες θεωρούνται ως
(πρωτογενείς) «κάτοχοι δικαιωμάτων».

2.10.2. H ΟΚΕ επισημαίνει ότι η διατύπωση του άρθρου
αυτού διαφέρει πολύ από τη διατύπωση του άρθρου 2, ενώ
στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι πρόκειται για το
ίδιο κείμενο .

2.8.3. Επίσης, η ΟΚΕ μάλλον, τείνει να θεωρήσει και τις
δύο ομάδες ως «κατόχους δικαιωμάτων» σε σχέση με την
«εφάπαξ αποζημίωση ». Στο άρθρο πρέπει, συνεπώς, να προ
στεθεί διάταξη με βάση την οποία η αμοιβή αυτή θα δύναται
να κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών
κατόχων δικαιωμάτων.
2.9 . Άρθρο 7: περιορισμοί των δικαιωμάτων
2.9.1 . Άρθρο 7 , παράγραφος 1

2.9.1.1 . Το κείμενο επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν
παρέκκλιση από την προστασία που προβλέπεται στα άρθρα 4
έως 6, όταν επιτρέπεται «χρήση που εξυπηρετεί αποκλειστικά
εκπαιδευτικούς σκοπούς ή την επιστημονική έρευνα».
2.9.1.2 . Χωρίς να αποβεί εις βάρος μιας τέτοιας χρήσης,
πρέπει να ληφθεί υπόψη , εξάλλου, το γεγονός ότι υπάρχουν
σήμερα ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως
εμπορικού χαρακτήρα, τα οποία οργανώνουν μαθήματα επαγ
γελματικής κατάρτισης που αμείβονται αδρά. Συνεπώς, πρέ
πει να ληφθεί υπόψη ότι η διάταξη σχετικά με τη χορήγηση
παρέκκλισης συνεπάγεται ότι οι σταθμοί εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας .

όσο και σε εκείνο όπου πραγματοποιείται η ενέργεια της
αναμετάδοσης μέσω καλωδίου.

2.11 . Άρθρο 11 : άσκηση του δικαιώματος της αναμετάδοσης
μέσω καλωδίου
2.1 1.1 . H ΟΚΕ τάσσεται υπέρ της υποχρέωσης της ασκή
σεως του δικαιώματος χορήγησης αδείας ή απαγορεύσεως της
αναμετάδοσης μέσω καλωδίου μιας τηλεοπτικής εκπομπής
διαμέσου των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Ωστόσο,
η ΟΚΕ διερωτάται όσον αφορά το πεδίο αναφοράς, όπως αυτό
συνάγεται από τις διατυπώσεις της παραγράφου 2, του άρθρου
11 , που συμπληρώνεται από το σημείο 36 της αιτιολογικής
έκθεσης. H ΟΚΕ συμφωνεί ότι ένας κάτοχος δικαιωμάτων,
που δεν έχει μεταβιβάσει την άσκηση των δικαιωμάτων του
σε ένα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, κατά τη μετάδοση
του έργου του , πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεσθεί ένα
δικαίωμα αμοιβής από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρι
σης, που διαπραγματεύθηκε την ίδια κατηγορία δικαιωμάτων,
το ποσό της οποίας θα περιορίζεται στο ποσό που θα έπρεπε
να λάβει αν ήταν μέλος του εν λόγω οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης.

2.11.2 . Για μεγαλύτερη σαφήνεια είναι σκόπιμο να προσ
διορισθεί ότι o κάτοχος ατομικών δικαιωμάτων δεν έχει
κανένα ένδικο μέσο εναντίον του καλωδιακού διανομητή .
2.12 . Άρθρο 12: άσκηση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανι
σμούς του δικαιώματοςκαλωδιακής αναμετάδοσης
2.12.1 . Το άρθρο 12 προβλέπει ότι η υποχρέωση συλλογι
κής διαχείρισης δεν θα εφαρμόζεται για τα δικαιώματα που
ασκούνται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό όσον αφορά τις
δικές του εκπομπές.

2.9.2 . Άρθρο 7 , παράγραφος 2

H διάταξη του άρθρου 7, παράγραφος 2, συμφωνεί κατά γράμ
μα με τη διάταξη του άρθρου 15, παράγραφος 2, της Συνθήκης
της Ρώμης ( 1961 ). Ωστόσο, δεν κρίνεται αναγκαίο να περιλη
φθεί στην οδηγία η τελευταία πρόταση της διάταξης αυτής,
η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα εισαγωγής της έννοιας
της υποχρεωτικής άδειας. Άλλωστε αυτό θα οδηγούσε σε
σύγχυση σε ό,τι αφορά τη σχέση της διάταξης αυτής προς
το άρθρο 3, παράγραφος 1 , το οποίο ορίζει ότι το δικαίωμα
εκπομπής αποκτάται μόνο διά συμβάσεως.

2.12.2. H απόκλιση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
εις βάρος των πνευματικών δημιουργών και των οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης.
2 . 12.3 . Πράγματι , παρατηρείται συχνά σε ορισμένες χώρες
ότι οι δημιουργοί παραχωρούν τα δικαιώματα πνευματικής
δημιουργίας όχι σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης,
αλλά σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τελευταίοι, παραχωρώ
ντας σε ένα καλωδιακό δίκτυο την άδεια να μεταδίδουν τα
προγράμματά τους, παραχωρούν ταυτόχρονα και την έγκρισή
τους όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.10. Άρθρο 10: πράξεις υποκείμενες σε αδεία

2.13 . Άρθρο 13: γενική σύμβαση

2. 10.1 . Θα προέκυπταν δυσκολίες αν επαφίονταν στα κράτη
μέλη να ορίσουν την ιδιότητα του πνευματικού δημιουργού
και εάν ως εκ τούτου ήταν πιθανό για ορισμένους από αυτούς,

2.13.1 . Στο σημείο 39, του δεύτερου τμήματος της αιτιολο
γικής σκέψεως, διασαφηνίζεται ότι η διάταξη αυτή έχει ως
στόχο «οι δικαιούχοι ... να ενθαρρυνθούν να ρυθμίζουν την
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καλωδιακή αναμετάδοση μιας ή περισσότερων ραδιοτηλεο
πτικών εκπομπών από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις εκμε
τάλλευσης του καλωδιακού δικτύου με μία μόνο γενική σύμ
βαση ». Στο ίδιο σημείο διασαφηνίζεται ότι «η σύναψη μιας
τέτοιας γενικής σύμβασης είναι ελεύθερη για τους ενδιαφερό
μενους, καθένας, ωστόσο, από αυτούς o οποίος επιδιώκει τη
σύναψη μιας τέτοιας συμβάσεως πρέπει να είναι και από την
πλευρά του πρόθυμος να διαπραγματευθεί συλλογικά».
2.13.2 . Θα πρέπει να διασαφηνισθεί ότι οι συλλογικές συμ
βάσεις και η σύναψη συλλογικών συμφωνιών δεν είναι υπο
χρεωτικές .
2.14. Άρθρο 15: πρόληψη της κατάχρησης των διαπραγμα
τευτικών θέσεων

2.14.1 . Το κείμενο του άρθρου 1 5 είναι αόριστο και ασαφές .
Οι αιτιολογικές σκέψεις και η αιτιολογική έκθεση δεν επαρ
κούν για να το διασαφηνίσουν.

2 . 14.2. Αναφέρεται ότι δεν τίθεται θέμα να «εξαναγκαστούν
τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνάψουν μια συμφωνία» (σύνοψη ,
σημείο 5) ούτε να «θιγεί o αποκλειστικός χαρακτήρας των
δικαιωμάτων αναμετάδοσης μέσω καλωδίου» (αιτιολογική
σκέψη , γενικά), ούτε να αμφισβητηθεί «o συμβασιακός χαρα
κτήρας της κτήσης των δικαιωμάτων αναμετάδοσης μέσω
καλωδίου (αιτιολογική σκέψη αριθ. 22).
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2. 14.3. Στην πραγματικότητα το θέμα είναι, σύμφωνα με το
σημείο 42 του δεύτερου τμήματος της αιτιολογικής εκθέσεως
(επιμέρους διατάξεις), όχι να υποχρεωθούν τα συμβαλλόμενα
μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία ή να καθορίσουν την οφει
λόμενη αμοιβή, αλλά να αποτραπεί το ενδεχόμενο να τηρηθεί
από ένα συμβαλλόμενο μέρος «μια θέση ... η οποία κατά
κανένα τρόπο δεν δικαιολογείται από τις υφιστάμενες περι
στάσεις», όπως, για παράδειγμα, να αρνηθεί «γενικά να προ
βεί σε διαπραγματεύσεις» ή να υποβάλει προτάσεις συνάψεως
συμβάσεως οι οποίες είναι «απαράδεκτες από κάθε άποψη »,
ή ακόμη — «να προτείνει αμοιβή αφύσικα υψηλότερη ή
αφύσικα χαμηλότερη της εύλογης».
2.14.4. Ένα δικαίωμα παρέμβασης εκ μέρους των κρατών
μελών πρέπει να προβλεφθεί για την περίπτωση όπου δεν
είναι δυνατή η σύναψη συμφωνίας.
2.14.5. H διάκριση μεταξύ της διαπιστώσεως του κατά
πόσο μια πρόταση αμοιβής δεν είναι «αφύσικα υψηλότερη
ή αφύσικα χαμηλοτέρη της εύλογης» και ενός συστήματος
καθορισμού των αμοιβών από τρίτους σε περίπτωση διαφω
νίας των συμβαλλόμενων μελών, μπορεί να επαναφέρει ανεπί
σημα και έμμεσα το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας, ενώ
η Επιτροπή αναφέρει σαφώς ότι δεν «επιχειρεί να επιβάλει
απόψεις που απορρίφθηκαν ήδη κατά τη συζήτηση για το
Πράσινο Βίβλο» «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» και τη μεταγε
νέστερη υιοθέτηση της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα»
(αιτιολογική έκθεση σημείο 5, γενικά).

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουάριου 1992 .
O Πρόεορος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Γνωμοδότηση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή
(92/0 98/ 18)

Στις 28 Φεβρουαρίου 1991 , το Προεδρείο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποφάσισε
σύμφωνα με το άρθρο 20.4 του Εσωτερικού Κανονισμού, να καταρτίσει μια γνωμοδότηση για την
οικονομική και κοινωνική συνοχή .
H γνωμοδότηση έπρεπε κατά κύριο λόγο να καλύψει τις εξής πτυχές:
— ένταξη των περιφερειακών πτυχών στην οικονομική και νομισματική ένωση ,
— προετοιμασία της μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων μετά το 1992,
— υλοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ
των διαρθρωτικών και περιφερειακών πολιτικών και των άλλων κοινοτικών πολιτικών .

Με το πνεύμα αυτό, η γνωμοδότηση περιέχει :
— μια εισαγωγή στην οποία περιγράφεται η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

— μια ανάλυση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ των διαρθρωτικών και περιφερειακών πολιτικών
και των άλλων κοινοτικών πολιτικών,

— συμπεράσματα και συστάσεις για τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν στο πλαίσιο κάθε
μίας από τις κοινοτικές πολιτικές και για τη γενική στρατηγική που πρέπει να χαραχθεί προκειμένου
να επιτευχθεί o στόχος της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
Το τμήμα περιφερειακής ανάπτυξης στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών
κατήρτισε τη γνωμοδότησή του στις 22 Ιανουαρίου 1992 με βάση την εισήγηση του κ . Masucci .

Κατά τη 294η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 1992), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε χωρίς ψήφους κατά και 9 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση .

ΜΕΡΟΣ A

1 . Εισαγωγή

1 . 1 . Οι περιφερειακές διάφορες στη v ΕΚ
1 . 1 . 1 . Οι διαόοχικές διευρύνσεις της Κοινότητας προς την
Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία
έχουν δημιουργήσει μιας εντελώς νέα κατάσταση , που προη
γουμένως υπήρχε μόνο , σε μια χώρα, την Ιταλία . Στο τέλος
του 1990 προστίθενται και τα νέα κρατίδια της Ανατολικής
Γερμανίας - παρουσιάζεται έτσι ένας πραγματικός οικονομι
κός δυαδισμός, που τέμνει στα δύο τις περιφέρειες των 12
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε πολύ μεγαλύ
τερο βαθμό από όσο στην οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονο
μική και πολιτική περιοχή του βιομηχανικού κόσμου . Το
οικονομικά ανεπτυγμένο κέντρο περιτριγυρίζεται από
δυσμάς, νότου και ανατολής, από μια καθυστερημένη περιοχή
σε σχήμα πετάλου.

1.1.2 . Γύρω στο 20% του πληθυσμού της ΕΚ , δηλαδή
άνω των 60 εκατομμυρίων ατόμων, ζει σε καθυστερημένες
περιοχές, με κατά κεφαλήν εισόδημα κατώτερο από το 75%
του μέσου κοινοτικού όρου και με ανεργία που ανέρχεται σε

30% . Με τη Γερμανική ενοποίηση προστίθενται ακόμη 16,5
εκατομμυρίων ατόμων, που αποτελούν το 5 % του συνολικού

πληθυσμού της Κοινότητας (1 ). Από αυτά τα 76 εκατομμύρια,
η μεγάλη πλειοψηφία κατοικεί στις μεσογειακές περιοχές. Σε
αυτές τις περιφέρειες πρέπει να προστεθούν επίσης και οι
περιοχές που βρίσκονται σε βιομηχανικό μαρασμό , των οποί
ων η κατάσταση είναι δύσκολο να προσδιορισθεί ποσοτικώς,
διότι τα στατιστικά δεδομένα είναι δύσκολο να καταταγούν
ποσοτικά, η δε σχέση τους με το αναπτυξιακό κύκλωμα από
το οποίο προέρχονται είναι διαφορετική . Οι δυσχέρειες αυτές
είναι προϊόν του συνδυασμού μεταξύ των βιομηχανικών ανα
διαρθρώσεων και των συγκυριών, που έχει διευρύνει τις δια
φορές των ποσοστών ανεργίας στις διάφορες βιομηχανικές
περιοχές .

1.1.3 . Για το λόγο αυτό θεσπίσθηκε το 1986 στα πλαίσια
της Συνθήκης της Ρώμης, μετά της Ενιαίας Πράξης και o
Τίτλος V σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή .
Στη δε νέα συνθήκη — που αποφασίσθηκε κατά τη διακυβερ
νητική διάσκεψη για την Πολιτική Ένωση στο Μάαστριχτ
— η οικονομική και κοινωνική συνοχή εντάχθηκε στο

(') Τα στατιστικά δεδομένα που παρατίθενται στα ακόλουθα κεφάλαια
αφορούν μόνο την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και
όχι τα νέα κρατίδια εκτός ρητής εξαίρεσης .
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Άρθρο B, μεταξύ των βασικών αρχών της Ενώσεως. Αποτελεί
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πτωση , σημειώθηκε ορισμένη ανακατανομή — μεταξύ των

επίσης αντικείμενο ιδιαιτέρου πρωτοκόλλου, που επισυνά
φθηκε στη Συνθήκη .

χωρών — με αύξηση του ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ισπανία,
την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία και μείωση σε
όλες τις υπόλοιπες χώρες, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου

1 . 1 .4. Εάν εξετάσουμε την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώ
ριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά κάτοικο σε σχέση με τον κοινο
τικό μέσο όρο, καθ'όλη τη δεκαετία του '80 για την Ελλάδα,
την Ιρλανδία και την Πορτογαλία — οι τρείς χώρες που

και του Λουξεμβούργου .

1.1.5 . Αντίθετα αν συγκρίνουμε τις 25 μειονεκτικότερες
περιοχές και τις 25 ισχυρότερες — αρκούμενοι έτσι σε μια
εδαφική και στατιστική διάσταση αρκετά ευρεία και ισόρ
ροπη — θα παρατηρήσουμε ότι προς τα τέλη της δεκαετίας
η διαφορά αυξήθηκε, και μάλιστα με σταθερό ρυθμό από
χρόνο σε χρόνο, εμφανίζοντας μια ορισμένη τάση χωρίς να
διαφαίνεται κανείς λόγος αμβλύνσεως (πίνακας 1 ).

εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στο στόχο 1 — θα διαπιστώσουμε
ότι το ποσοστό του κατήλθε από 57,5 % σε 56,2 % δηλ. παρου
σίασε μία μείωση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων που πρέπει

πάντως να αποδοθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, όπου από
58,2 % κατήλθε σε 53% . Εκτός από την ειδική αυτή περί

Πίνακας 1: Διαφορές ως προς το ανά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των περιφερειών (') της

Κοινότητας 1980-1988 (σε ΜΑΙ (2), EUR 12 = 100) (3)

Μέσος όρος
περιφερειών
Μέσος όρος
περιφερειών
Μέσος όρος
περιφερειών
Μέσος όρος
περιφερειών
Διάφορα

10
10

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

47

46

46

45

45

45

45

45

45

145

146

147

149

149

150

151

151

151

57

57

56

56

55

56

55

56

56

135

136

136

136

137

138

138

137

137

μειονεκτικών

ανεπτυγμένων

25

μειονεκτικών

25

ανεπτυγμένων
26,1

26,5

26,8

27

27 2

27,5

27,9

27,5

27,5

(') NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques) 2: Χωρίς τα Υπερπόντια Διαμερίσματα, τις νήσους Αζόρες και
τη Μαδέιρα λόγω ελλείψεως δεδομένων .

( 2) Σε μονάδες αγοραστικής ισοτιμίας.
( 3 ) «Τέταρτη περιοδική έκθεση για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση και για την ανάπτυξη των περιφερειών της
Κοινότητας», έγγρ . COM(9()) 609 τελικό , πίνακας 1.2.

1.1.6. Ενω, λοιπόν , οι εισοδηματικές διάφορες σε επίπεδο
κατ'ίδια χωρών παρουσίασαν ελαφρά μείωση στο τέλος της
δεκαετίας, αν υπολογισθούν σε περιφερειακό επίπεδο, εμφανί
ζουν καθαρή αύξηση . Εξ αυτών συμπεραίνουμε ότι :

α) o σταθερός ρυθμός ετήσιας αύξησης των διαφορών μεταξύ
των πιο ισχυρών και των πιο μειονεκτικών περιοχών μαρ
τυρεί ορισμένη ανεξαρτησία από την οικονομική συγκυ
ρία·
β) στο εσωτερικό των μεμονωμένων κρατών που εμπίπτουν
στο στόχο 2, οι διαφορές μεταξύ των περιοχών έγιναν πιο
έντονες .
1.1.7 . Κατά τη δεκαετία 1980-1990, η βιομηχανική παρα
γωγή της Κοινότητας αυξήθηκε σε μέσον όρον κατά 1,8 %
ετησίως. Από τους τρείς τομείς, που είναι και οι πιο ισχυροί
στις μεσογειακές περιοχές της Κοινότητας, μόνο o τομέας
των ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 2% κατά μέσον όρο
ετησίως, ενώ o κλωστοϋφαντουργικός σταθεροποιήθηκε σε
0,2 % και οι τομείς ενδύσεως και υποδημάτων παρουσίασαν
μείωση κατά 2% .
1.1.8 . H διάρθρωση της βιομηχανίας στις καθυστερημένες
περιοχές αποτελεί ένα άλλο κώλυμα ως προς την αύξηση της
παραγωγικότητας, τις προοπτικές που διανοίγονται με την
εσωτερική αγορά και την πρόσβαση στην αγορά . Πράγματι
στις μεσογειακές περιοχές επικρατούν οι τομείς υψηλής εντά

σεως εργασίας και χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου, όπως
π.χ. οι τομείς ενδύσεως και υποδημάτων ή με απηρχαιωμένη
τεχνολογία όπως o τομέας των κλωστοϋφαντουργικών. H
βιομηχανική διάρθρωση των περιοχών αυτών είναι λοιπόν
σχετικά εξειδικευμένη . Εισάγουν διάφορα προϊόντα με υψη

λότερο τεχνολογικό περιεχόμενο σε σύγκριση με τα προϊόντα
που εξάγουν. Το δίλημμα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή τους
έγκειται στην εξής εναλλακτική λύση : είτε το βάρος πρέπει να
δοθεί σε διάφορους τομείς εξειδικεύσεως — για την καλύτερη
δυνατή χρησιμοποίηση των υφιστάμενων πόρων — είτε σε
ένα πιο προωθημένο παραγωγικό μίγμα που να ευνοεί και
την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Πολλές είναι οι ενδείξεις που
οδηγούν στη δεύτερη λύση , η οποία, είναι και η δυσχερέ
στερη και απαιτεί επενδύσεις προερχόμενες από μεγάλες εθνι
κές και πολυεθνικές εταιρείες. Παραμένει, εντούτοις έντονο
το πρόβλημα της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
στους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους, λόγω των περιορισμέ
νων δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης (E και A). H
περίπτωση της Ιρλανδίας είναι η γνωστότερη .
1.1.9. Κατ'αναλογία, οι τομείς που έχουν περιπέσει σε
μαρασμό χαρακτηρίζονται γενικότερα από τη δημιουργία
ενός χαμηλοτέρου ποσοστού προστιθέμενης αξίας επί της
παραγωγής σε σύγκριση με το μέσο όρο της Κοινότητας. Στις
περιοχές βιομηχανικού μαρασμού σημειώνεται παντελής ή
μερική εξαφάνιση ολοκλήρων τομέων (π.χ . σιδηρουργία, ναυ
πηγία, κλωστοϋφαντουργία, εξόρυξη κλπ.) στους οποίους
έπεσε και το βάρος των αναδιαρθρώσεων σε κοινοτική κλί
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μακα. H λύση των προβλημάτων που τίθενται για την εκ νέου
επανεκβιομηχάνιση καθίσταται δυσχερής λόγω της ελλεί
ψεως ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, τεχνολογικών καθυ
στερήσεων και ανεπαρκών έργων υποδομής.

1.1.10. Λόγω των τμηματικών χαρακτηριστικών που πα
ρουσιάζει η διάρθρωση της βιομηχανίας τους, οι μειονεκτικό
τερες περιοχές δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν στην πράξη
από τις δημόσιες προμήθειες (που αποτελούν το 16% του
ΑΕΠ της ΕΚ) και δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν πλεονε
κτήματα από το άνοιγμά τους λόγω της καθιέρωσης της
ενιαίας αγοράς. Πράγματι , οι τομείς για τους οποίους οι
δημόσιες προμήθειες έχουν αποφασιστική σημασία είναι οι
τομείς των τεχνολογιών για την ενέργεια, των υπολογιστών
και της μηχανοργανώσεως γραφείων, της αεροναυπηγικής,
των σιδηροδρόμων και των τηλεπικοινωνιών, που υφίστανται
κυρίως στις πιο αναπτυγμένες περιοχές. Συνεπώς οι δημόσιες
δαπάνες υπέρ των μειονεκτικότερων περιοχών μεταφράζονται
σε μεταφορά κερδών στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Από τις
τάσεις αυτές επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα για την ύπαρξη
μιας ευρωκεντρικής ανάπτυξης, την οποία οι ειδικοί απεικονί
ζουν με μια λωρίδα ελλειπτικού οχήματος που εκτείνεται από
το Λονδίνο στο Μιλάνο, διαμέσου των Κάτω Χωρών και της
Φραγκφούρτης και της οποίας η έκταση εξαπλώνεται προς
βορράν του Λονδίνου και προς την κατεύθυνση της Ρώμης
και των Παρισίων . Στο μέρος αυτό συγκεντρώνονται τόσο o
πληθυσμός όσο και η παραγωγή και το εισόδημα, με τις
αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον που απορρέουν από
την υψηλή συγκέντρωση κατοίκων.

1.1.11 . Το ύψος της ανεργίας — το οποίο κατα το 1990
διαπιστώθηκε ότι στην ΕΚ κυμαίνεται γύρω σε 8,5% —
απεικονίζει ακριβώς τη διαφορά μεταξύ των περιοχών. Αυτό
κυμαίνεται πράγματι από 1,5% στο Λουξεμβούργο σε 28,9%
στην Ανδαλουσία (σχεδόν 19 φορές περισσότερο) και οι
διαφορές παραμένουν έντονες. Το 1989, 19 περιοχές της Κοι
νότητας υπερέβαιναν το 15% . Μεταξύ Απριλίου 1990 και
1991 o αριθμός των ανέργων στις περισσότερες από αυτές τις
περιοχές αυξήθηκε σοβαρά (Eurostat, Ταχείες Στατιστικές,
περιφέρειες 3 / 1991 ).

1.1.12.

Αλλά το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως οξυ για συγκε
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1.1.13 . Τα τελευταία 15 χρόνια η γεωργική απασχόληση
στην ΕΚ μειώθηκε κατά 15 % με περιορισμένες όμως επιπτώ
σεις όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα. Δεν πρέπει όμως
να λησμονείται ότι σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η
Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και το Mezzogiorno της
Ιταλίας, το ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία παραμένει
ακόμη υψηλότερο του 15% σε σύγκριση με το 3% του Ηνω
μένου Βασιλείου. Πρέπει συνεπώς να αναμένεται ότι θα τεθεί
σε κίνηση μία διαδικασία γεωργικής αναδιάρθρωσης, που θα
στρέψει το πλεονάζον εργατικό δυναμικό προς τους άλλους
τομείς δραστηριότητας.

1.1.14. Όσον αφορά την προσφορά απασχόλησης για την
επόμενη δεκαετία αναμένεται ελαφρά αύξηση (+ 0,1 % ετη
σίως) στο εσωτερικό της Κοινότητας βάσει της οποίας θα
προστεθούν 2 εκατομμύρια ενεργά άτομα στις νότιες περιο
χές, ενώ στην υπόλοιπη κοινότητα θα παρουσιασθεί μείωση
κατά 500 000 ενεργά άτομα. Στην εν λόγω προσφορά εργασίας
πρέπει να προστεθεί και η προσφορά που προέρχεται από
μετανάστες τρίτων χωρών, που προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί
σε επίπεδο του 0,1 % ετησίως, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται
υπόψη η πιθανή αύξηση της πιέσεως από τις χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εάν τώρα προστεθεί σε
αυτά και το γεγονός ότι οι ενδοκοινοτικές και διαπεριφερεια
κές μετακινήσεις έχουν καταστεί ασήμαντες και ότι οι μεσο
γειακές περιοχές εμφανίζουν πλέον ένα θετικό καθαρό υπό
λοιπο σε ό,τι αφορά την κινητικότητα του εργατικού δυναμι
κού, το πρόβλημα της απασχόλησης στις εν λόγω περιοχές
παρουσιάζεται σε όλο το εύρος του: δεν υφίσταται καμμία
εναλλακτική τάση για μια σταθερή ανάπτυξη . H Επιτροπή
των ΕΚ βεβαιώνει ότι μια περιοχή με ΑΕΠ ίσο προς 70%
του κοινοτικού μέσου όρου θα έπρεπε για να φθάσει στις 90 %
«να υπερβεί το κοινοτικό μέσο ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ
κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως και επί 20 έτη .

1.1.15 . Το μέσο ακαθάριστο ημερομίσθιο κατα το 1989
κυμαίνεται, περίπου σε 2 Ecu στην Πορτογαλία και την
Ελλάδα, σε 1 1 στη Δανία και 9 στην Γερμανία. Ακόμη και
αν ληφθούν υπόψη οι διαφορές των τιμών και της διάρθρωσης
της κατανάλωσης οι διαφορές παραμένουν υψηλές. Πρόκειται
λοιπόν για μια σοβαρή διαφορά που κυμαίνεται μεταξύ 4
μονάδων αγοραστικής ισοτιμίας στην Πορτογαλία και 1 1 στο
Λουξεμβούργο και τη Δανία . Υφίσταται μια διαφορά όσον
αφορά το βιοτικό επίπεδο των απασχολουμένων στη βιομηχα
νία που φθάνει την αναλογία 1:3 .

κριμένες κατηγορίες ατόμων, δηλ. τους νέους, τους ανέργους
μακράς διάρκειας και τα άτομα τρίτης ηλικίας. Από το 1983
ως το 1988, o αριθμός ανέργων μακράς διαρκείας αυξήθηκε
από 4,5 σε 5,5 εκατομμύρια (+ 22%) στην Ευρώπη των 10,

και σε 7,3 εκατομμύρια στην Ευρώπη των 12, δηλαδή από 45
σε 52 % επί του συνόλου των ανέργων. Κατά τα τρία τελευταία
έτη το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό . H απόκλιση σε

σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο κυμαίνεται κατά μέσο όρο
σε 42-45% στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις Κάτω
Χώρες, και σε 57-67 % στην Ισπανία, την Ιταλία ή την Ιρλαν
δία. Δεν διαθέτομε στατιστικά δεδομένα για το μέσο όρο
ομάδων περιοχών, πάντως οι διαφορές αυξήθηκαν και στο
εσωτερικό μεμονωμένων κρατών, όπως η Ιταλία, στην οποία,
κατά το τέλος της δεκαετίας, η ανεργία ήταν κατώτερη των
5 % στις βόρειες περιοχές και άνω του 20 % στις μεσογειακές.

1.1.16. Εαν εξετάσουμε το εργατικό ωρομίσθιο που κυμαί
νεται από 2,5 Ecu στην Πορτογαλία έως 14 Ecu στη Γερμανία,
τα οποία συνιστούν 59 ή 54% του τελικού εργατικού εισοδή
ματος παρατηρούμε μία πολύ παρόμοια διάρθρωση . Κατά
τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι συντελεστές αυξήσεως των
μισθών και του πληθυσμού υπήρξαν βασικά υψηλότεροι στις
λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, αρκεί όμως να υπολογι
σθούν σε Ecu για να μειωθεί αισθητά η διαφορά, πράγμα
που τονίζει τη σημασία της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα
πλαίσια των μισθολογικών και πληθωριστικών πολιτικών
των χωρών αυτών για τη μείωση των επιπτώσεων στο κόστος
παραγωγής .
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Το χαμήλοτερο ύψος μισθών ζημιώνει το βιοτικό

επίπεδο των εργαζομένων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι
το χαμηλό εργατικό κόστος αποτελεί οπωσδήποτε παράγοντα
ανταγωνιστικότητας και προϋπόθεση προσελκύσεως νέων
επενδύσεων. Μάλλον, οι χαμηλοί μισθοί συνοδεύονται κατά
γενικό κανόνα από χαμηλότερη παραγωγικότητα. Άλλες
είναι συνεπώς οι σημαντικότερες προϋποθέσεις για την προ
σέλκυση νέων επενδύσεων, ικανών να διευρύνουν το παραγω
γικό φάσμα .
1.1.18 . Οι κοινωνικές δαπάνες των χωρών και των επιχει
ρήσεων ποικίλλουν σε σημαντικό βαθμό, σε απόλυτους αριθ
μούς, ιδιαίτερη σημασία έχει όμως η ποσοστιαία διακύμανση .
Κυμαίνεται από 13 % του ΑΕΠ στην Πορτογαλία σε 32%
για τις Κάτω Χώρες και φθάνουν το 30% του εργατικού
ημερομισθίου στην Ιρλανδία και το 47% στη Γαλλία.
1.1.19 . Οι διάφορες αυτές αντανακλούν γενικά τις μεγάλες
διακυμάνσεις του ποσοστού κοινωνικής ασφαλιστικής κάλυ
ψης και της ποιότητας και της ποσότητας των οικονομικών
παροχών και των υπηρεσιών της . Μάλιστα, όπου στην Κοινό
τητα ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται σε
ιδιαίτερη ανάγκη εκεί η υποστήριξη και η κάλυψη που παρέ
χεται από το σύστημα ασφαλιστικής προστασίας είναι περιο
ρισμένες. Αυτό βέβαια ίσως να είναι άριστο από οικονομικής
πλευράς, αλλά είναι λιγότερο παραδεκτό όσο πλησιάζουμε
προς την οικονομική και πολιτική ένωση .

1 .2.

Τα αίτια

1.2.1 . O επίμονος χαρακτήρας του σημερινού οικονομικού
δυαδισμού της Κοινότητας και ορισμένων κρατών μελών
(όπως η Ισπανία και η Ιταλία ) και , προπάντων, η διεύρυνσή
του παρά τις εθνικές παρεμβάσεις και τα διαρθρωτικά ταμεία
οφείλεται σε ένα πολυπλοκότατο πλέγμα αλληλοεπιδρουσών
αιτιών από τις οποίες είναι αναγκαίο να διακρίνομε τα σημα
ντικότερα στοιχεία .
1.2.2 . Ιδιαίτερα η έννοια της διαρθρωτικής καθυστέρησης
δεν πρέπει να ανάγεται μόνο σε οικονομικές κατηγορίες,
αλλά να περιλαμβάνει πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές
πτυχές και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τα επίπεδα και την
ποιότητα της βασικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
εκπαίδευσης, τις πολιτικές και διοικητικές δομές και την
ποιότητα της ιθύνουσας τάξης . Συνεπάγεται λοιπόν και ορι
σμένη εξέταση του εκπαιδευτικού επιπέδου της ιθύνουσας
τάξης — πολιτικής και επιχειρησιακής — η οποία συχνά δεν
διαθέτει τα μέσα και την πρωτοβουλία για να θέσει σε κίνηση
την αναπτυξιακή διαδικασία .
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μορφή του οργανωμένου εγκλήματος με δική του επικερδέ
στατη οικονομική δραστηριότητα, βασισμένη στο εμπόριο
και στα ναρκωτικά, καθώς και σε δευτερεύουσες δραστηριό
τητες στην παραγωγή , το εμπόριο και στις δημόσιες προμή
θειες.

1.2.4. H πρώτη και σημαντικότερη πρόκληση είναι η
δυσκολία προσαρμογής, εντός βραχέων χρονικών ορίων, της
ποιότητας και της εξειδίκευσης των ανθρώπινων πόρων στην
αναγκαιότητα μιας σύγχρονης ανάπτυξης της οικονομίας και
της κοινωνίας .

1 .2.5 . Οι υποδομές που είναι απαραίτητες για την επαγγελ
ματική εκπαίδευση και επιμόρφωση παρουσιάζουν σοβαρή
ανεπάρκεια, ενώ η προσαρμογή τους στα κοινοτικά πρότυπα
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης θα απαιτούσε σε ορισμένες
περιοχές αύξηση της τάξεως του 30% και σημαντικότατη
χρηματοδοτική προσπάθεια. H ποσοτική αυτή προσέγγιση
δεν εγγυάται βέβαια και ανάλογη άνοδο του ποιοτικού επιπέ

δου που είναι αναγκαίο για τις υποδομές, τα μέσα διδασκαλίας
και το διδακτικό προσωπικό, για την κατάρτιση του οποίου
απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις.

1 . 2.6. Φυσικά η ανάγκη επιμόρφωσης είναι ανάλογη με τις
αναπτυξιακές επιλογές που γίνονται . Εάν η φιλοδοξία είναι
η πραγματοποίηση μιας πιο προηγμένης παραγωγικής ενότη
τας, τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τομέα των υπηρεσιών,
το έργο καθίσταται ακόμη δυσχερέστερο .

1.2.7. Το δεύτερο στοιχείο είναι η δυσκολία προσβάσεως
στο κεφάλαιο . Στις περισσότερες μειονεκτικές περιοχές —
έστω και αν ληφθεί υπόψη o πληθωρισμός — το κόστος του
χρήματος είναι κανονικά υψηλότερο και είναι δύσκολο να
μειωθεί, λόγω ακριβώς της ανάγκης περιορισμού του πληθω
ρισμού .

1.2.8 . Συχνά ακόμη και στην ιδια χώρα το κόστος της
πίστης καθίσταται υψηλότερο στις πιο μειονεκτικές περιοχές
απ'ό,τι θα δικαιολογείτο αντικειμενικά λόγω του διαφορετι
κού μέσου βαθμού του κινδύνου . Το γεγονός αυτό που σημαί
νει πρόσθετο κόστος, μπορεί να αποδοθεί κατά μεγάλο μέρος
στην καθυστέρηση που παρουσιάζουν στις περιοχές αυτές οι
χρηματοπιστωτικές αγορές και οι πιστωτικές δομές. Γίνεται
συνεπώς απαραίτητη η μείωση του κόστους χρήματος με την
προσαρμογή μεταξύ άλλων των χρηματοδοτικών μέσων τα
οποία πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτα και πιο εξειδικευ
μένα σε συνάρτηση με τα έργα ανάπτυξης, και ιδιαιτέρως
όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρή
σεων (MME).

1.2.3 . H εξωτερική παρέμβαση αντιμετωπίζει συχνά την
αντίσταση τομέων που — παρά τη γενική κατάσταση ελλεί
ψεων — έχουν κατορθώσει να καταλάβουν προνομιούχο οικο
νομική και κοινωνική θέση ή είναι αποδέκτες κοινωνικής
βοήθειας και οι οποίοι βεβαίως θα αμφισβητηθούν από την
ανάπτυξη . Οι αντιστάσεις αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις —
όπως στο Mezzogiorno της Ιταλίας -- λαμβάνουν την ακραία

1 . 2.9 . H ανεπάρκεια, αυτών των δυο βασικών παραγόντων
αποτελεί την αναμφισβήτητη αιτία για την καθυστέρηση της
ενδογενούς αναπτύξεως και ταυτοχρόνως σημαντική αιτία
αποθάρρυνσης των έξωθεν επενδύσεων, εθνικής, κοινοτικής
και διεθνής προελεύσεως.
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1.2.10. Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν
τις επιλογές για την εγκατάσταση των μεγάλων επιχειρήσεων,
που δύνανται να συνεισφέρουν κεφάλαια και τεχνολογία. Οι
σημαντικότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι:

από τις εθνικές διοικήσεις των χρηματοδοτήσεων τις οποίες
δικαιούνται στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής.

— οι δυνατότητες της αγοράς,

1.2.16. Τούτο συνεπάγεται μειωμένες δυνατότητες προσβά
σεως στις πολιτικές και τους πόρους της Κοινότητας και
χαμηλότερο βαθμό απορρόφησης των πόρων που προβλέπο
νται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή αντίθετα σπατάλη και
διασκορπισμό των προσπαθειών. Συνεπώς, γίνεται ακόμη

— το μακροοικονομικό πλαίσιο .
— οι εθνικές και περιφερειακές ενισχύσεις,
— η αγορά εργασίας,

— η γεωγραφική θέση .
—- οι υποδομές,

δυσκολότερο, βάσει μιας συνεχούς εφαρμογής των μέτρων
και των αποτελεσμάτων τους, να υπάρξει μια συνεκτική πολι
τική και να επιτευχθεί η κριτική μάζα για την απορρόφηση
των πόρων που είναι αναγκαίοι για να τεθεί σε κίνηση η
ανάπτυξη .

— η ποιότητα του περιβάλλοντος.

1.2.1 1 . Μεταξύ αυτών των παραγόντων, στις περιοχές του
στόχου 1 , ιδιαιτέρως ελλειμματικός εμφανίζεται o τομέας
των έργων υποδομής και κυρίως το σύστημα μεταφορών και
τηλεπικοινωνιών και o εφοδιασμός σε ενέργεια . Στις περιοχές
που βρίσκονται σε βιομηχανικό μαρασμό παρατηρείται
συχνά ότι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την εγκατάσταση
των επιχειρήσεων είναι συχνά εν μέρει απηρχαιωμένοι .
1.2.12 . Υπογραμμίζεται ακόμη ότι αναφορικά με την αγορά
εργασίας, οι σημαντικότερες πτυχές δεν είναι εκείνες που
σχετίζονται με το κόστος της εργασίας, αλλά οι πτυχές της
εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού και του σύγχρονου
συστήματος εργασιακών σχέσεων , που έχει συμφωνηθεί
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων .
1.2.13 . Είναι σαφές ότι μεταξύ των λόγων που καθιστούν
δυσχερή την πορεία προς την ανάπτυξη , διαμέσου εξωτερικών
επενδύσεων, είναι ακριβώς η έλλειψη αυτής της αλληλεξάρ
τησης που συναντάται στις οικονομικώς ισχυρότερες περιο
χές μεταξύ προηγμένων υποδομών, ροής πληροφοριών, έρευ
νας και ανάπτυξης, εκπαιδευτικών δομών, επιχειρησιακού
πνεύματος και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού . Ενόψει
αυτού του γεγονότος, οι μεγάλες επιχειρήσεις που εδρεύουν
στις εν λόγω περιοχές δεν έχουν το πολλαπλασιαστικό αποτέ
λεσμα που θα ήταν δυνατό να αναμένεται από τις MME,
την παροχή υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας .

1.2.14. H δεκαπενταετής πείρα από την περιφερειακή πολι
τική της Κοινότητας καθώς και η μακρύτερη ακόμη πείρα που
αποκτήθηκε στα πλαίσια των εθνικών εκτάκτων παρεμβάσεων
καθιστούν ολοφάνερο τον πρωταρχικό ρόλο που καλείται να
διαδραματίσει η δημόσια διοίκηση , ειδικότερα δε σε περιφε
ρειακό και τοπικό επίπεδο .

1.2.17 . O τελικός παράγων είναι οι συνέπειες από τις κρατι
κές ενισχύσεις. H μέση συνολική κρατική ενίσχυση προς το
μεταποιητικό τομέα, τη γεωργία, την αλιεία και τη βιομηχα
νία άνθρακος ανήλθε σε 82,3 δισεκατομμύρια Ecu ετησίως
μεταξύ 1986 και 1988 . H ανάλυση του συνολικού αυτού ποσού
δείχνει ότι :

— τα τέσσερα μεγαλύτερα κράτη μέλη απορρόφησαν 66,4
δισεκατομμύρια Ecu, ενώ η άνιση κατανομή των ενισχύ
σεων αντικατοπτρίζει διαφορές δυνάμεως και υγείας των
εθνικών προϋπολογισμών και των εθνικών πολιτικών,

— το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών διατέθηκε για οριζό
ντιους και τομεακούς σκοπούς και μόνο 12 δισεκατομμύ
ρια Ecu για περιφερειακές ενισχύσεις. Αλλά και βάσει
της περιφερειακής ενισχύσεως, οι δαπάνες κατανεμήθη
καν κατά τρόπον άνισο μεταξύ της Ελλάδας, Ιρλανδίας,
Ισπανίας και Πορτογαλίας, οι οποίες δαπάνησαν ύλες
μαζί μόνο 653 εκατομμύρια Ecu από την επιτρεπόμενη
κρατική ενίσχυση .

1.3 . H πρόκληση

1 . 3 . 1 . O απολογισμός 1 4 ετών παρεμβάσεων εκ μέρους των
διαρθρωτικών ταμείων, που προηγήθηκε, το 1988, της μεταρ
ρύθμισης των ταμείων, παρέσχε τη δυνατότητα να προσδιορι
σθεί ότι η μερική έστω αποτυχία ως προς τους στόχους της
συνοχής οφείλεται σε πολλούς παραγόντες, όπως:

— η τεράστια δυσαναλογία μεταξύ των διαθέσιμων πόρων
και του εύρους των διαφορών,

— o διασκορπισμός των παρεμβάσεων (τα μεμονωμένα μικρά
προγράμματα αποτελούν το 93 % ),

— η έλλειψη αναπτυξιακής στρατηγικής,
1 .2 . 1 5 . Οι δυνατότητες για τον προγραμματισμό των παρεμ
βάσεων, ώστε να εντάσσονται σε μια σφαιρική θεώρηση του
χωροταξικού προβλήματος και της αναπτυξιακής στρατηγι
κής, είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία της
περιφερειακής πολιτικής. Ειδικότερα η διαρθρωτική καθυ
στέρηση σημαίνει συχνά ότι και η ίδια η δημόσια διοίκηση
πάσχει από την έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας, εξοπλι
σμού, τεχνογνωσίας και αναγκαίας αποτελεσματικότητας .
Σ'αυτό προστίθεται το γεγονός ότι στις ζώνες βιομηχανικής
παρακμής συναντώνται ακόμη δυσκολίες για τη χορήγηση

— η έλλειψη ελέγχου.

1.3.2. H μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων αποτε
λεί την κατάλληλη απάντηση που βασίζεται στις εξής αρχές:

— την αρχή του προγραμματισμού και της ολοκλήρωσης,
— την αρχή της συμπληρωματικότητας,
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— την αρχή της συμπράξεως και ιδίως του άμεσου διάλογου
με τις περιφερειακές διοικητικές αρχές .
1.3.3 . Παραμένει , ωστόσο , η σοβαρή ανεπάρκεια των
πόρων που δεν είναι ανάλογοι με τους στόχους, όπως και η
ανάγκη της εξασθένησης της γραφειοκρατικής οργάνωσης,
με την απλοποίηση των διαδικασιών και των ίδιων των μηχα
νισμών .

1.3.4. Το γεγονός ότι δεν προβλέφθηκαν στους σχετικούς
κανονισμούς μορφές συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων,
δεν ευνοεί την κινητοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων που
έχουν άμεσο ενδιαφέρον ως προς τη δημιουργία των συνερ
γειών που είναι απαραίτητες για τη θέση σε κίνηση της
αναπτυξιακής διαδικασίας.

1.3.5 .

Για μια πιο εμπεριστατωμένη εκτίμηση σχετικά με

τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής της μεταρρύθμισης των διαρθρω
τικών ταμείων παραπέμπομε στη γνωμοδότηση της ΟΚΕ της
24ης Απριλίου 1991 (').
1.3.6.

Τα τελευταία χρόνια — που χαρακτηρίζονται απο
υψηλό συντελεστή αναπτύξεως και από την προοδευτική ολο
κλήρωση των εθνικών αγορών — απετέλεσαν ένα είδος εργα
στηριακού πειράματος ως προς τα αποτελέσματα που θα προ

κύψουν από την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς
για την οικονομική και κοινωνική συνοχή . Οι απαισιόδοξες
προβλέψεις της Επιτροπής και όλων των εμπειρογνωμόνων
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τομέων θεωρείται απο την άποψη απασχόλησης ως ιδιαιτέρως
υψηλή στην Πορτογαλία (32,7 % της απασχόλησης στο βιο
μηχανικό τομέα), στην Ελλάδα (28,7% ) στην Ιρλανδία
( 11,9% ) και στη Γερμανία (7,27% — το ποσοστό αυτό είναι
του 1988 και δεν λαμβάνει υπόψη τη γερμανική επανένωση ).
1.3.10. H νέα ώθηση που έδωσαν στη διαδικασία για την
Ευρωπαϊκή Ένωση , τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του
Μάαστριχτ επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημα
σία στην οικονομική και κοινωνική συνοχή . Μετά τη μεταρ
ρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων, χρειάζεται σήμερα να
εφαρμοσθούν πλήρως οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου
130 B της Συνθήκης της Ρώμης, που ενσωματώθηκε στην
ενιαία Πράξη :
«Τα κράτη μέλη συντονίζουν την οικονομική τους πολι
τική με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 130
A. H υλοποίηση των κοινών πολιτικών και της εσωτερι
κής αγοράς λαμβάνει υπόψη τους στόχους του άρθρου
130 A και 130 Γ και συμμετέχει στην πραγματοποίησή
τους .»

Είναι συνεπώς πρωταρχική ανάγκη να εξακριβωθεί κατα
πόσο οι λοιπές κοινοτικές πολιτικές και ειδικότερα εκείνες
που απορροφούν το μεγαλύτερο τμήμα του κοινοτικού προϋ
πολογισμού,- λαμβάνουν υπόψη το στόχο της συνοχής, και
κατά πόσο η εφαρμογή τους δημιουργεί νέες διαφορές, και
στην τελευταία περίπτωση , τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

επιβεβαιώνονται .

1.3.11 . Σχετικά στο επόμενο κεφαλαίο της παρούσης γνω
μοδότησης πρωτοβουλίας εξετάζονται οι εξής πολιτικές:

1 . 3.7. H έκθεση Cecchini προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς μπορεί να δημιουργήσει από 2 έως 5
εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης μακροπρόθεσμα ύστερα
από μία αρχική μείωση της απασχόλησης, υπό την προϋπό
θεση ότι θα ληφθούν ορισμένα μακροοικονομικά μέτρα. H
αύξηση των θέσεων απασχόλησης που σημειώθηκε κατά τα
πρόσφατα έτη μαρτυρεί ότι τα οφέλη έχουν προβλεφθεί αλλά
ότι παραμένουν οι επιπτώσεις των διαδικασιών ορθολογισμού
που θα πλήξουν τους τομείς, που είναι πιο ευαίσθητοι έναντι
της κατάργησης των περιορισμών του ανταγωνισμού καθώς
και εκείνων, οι οποίες είναι απρόβλεπτες, δηλ. των φάσεων
ύφεσης και μαρασμού, τις οποίες διερχόμεθα σήμερα.

— οικονομική και νομισματική ένωση ,
— κοινή γεωργική πολιτική ,
— κοινωνική πολιτική ,

— πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης,
— πολιτική του περιβάλλοντος,

— βιομηχανική πολιτική ,
— έρευνα,
— μεταφορές,

1.3.8 .

Οι επιπτώσεις αυτές δεν θα είναι όμοιες σε όλες

τις περιοχές της Κοινότητας ούτε και στο εσωτερικό ενός
βιομηχανικού τομέα, εντός του οποίου οι πιο αποτελεσματι
κές και καλύτερα τοποθετημένες επιχειρήσεις θα αυξήσουν
το μερίδιο τους στην αγορά σε βάρος των υπολοίπων.

-- ανταγωνισμός.

ΜΕΡΟΣ B - ΑΝΑΛΥΣΗ

1.3.9. Μεταξύ των πιο ευαίσθητων τομέων είναι οι βιομη
χανίες κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ενδύσεως και υποδη
μάτων, των οποίων o αυξανόμενος ανταγωνισμός θα πρέπει
να ωθήσει την αναδιάρθρωση και τη σχετική προσπάθεια, με
αισθητή μείωση της απασχόλησης και βελτίωση των προο
πτικών της αγοράς. H παρουσία παρόμοιων ευαίσθητων

(') ΕΕ αριθ. C 159 της 17. 6. 1991 , σ. 21 .

2. Οι συνέπειες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
(ΟΝΕ)

2. 1 . Επειδή πρόκειται για ένα σύνολο πολιτικών ενεργειών
το οποίο θα υλοποιηθεί βάσει των αποφάσεων της διάσκεψης
για την οικονομική και νομισματική ένωση και η οποία θα
διανύσει μια μεταβατική περίοδο πριν εφαρμοσθεί πλήρως,
κατ'αρχήν κατά πάσα πιθανότητα από το 1997-1999, μπορούμε
να αναφερθούμε μόνο στις μελέτες που έχουν γίνει αναφορικά
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με τις επιπτώσεις της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
Οι υποθέσεις που διατυπώνονται είναι όμως εξαιρετικά αλη
θοφανείς . Δεδομένου ότι οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν
γενικότερα μεταξύ τους ως προς το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυ
νος η οικονομική ένωση να πλήξει τις μειονεκτικές χώρες
και περιοχές, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η
νομισματική ένωση θα αμβλύνει τους κινδύνους που συνεπά
γεται η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.
2.2. Σε γενικές γραμμές είναι πάντως βέβαιο ότι θα πρέπει
να αναμένεται ορισμένη βελτίωση των συνθηκών που επικρα
τούν στις μειονεκτικότερες περιοχές, έστω και αν η βελτίωση
αυτή δε πραγματοποιηθεί με την ίδια μορφή για όλες τις
περιοχές ούτε με τον ίδιο αυτοματισμό, όπως αναφέρθηκε στα
σημεία 2.8.9 και 2.9 της γνωμοδότησης για την «Έκθεση
σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην
Κοινότητα » που υιοθέτησε η ΟΚΕ στις 19 Οκτωβρίου
1989 ('). Οι σχετικές περιοχές πρέπει να συμμετάσχουν στα
οφέλη που θα προκύψουν από την κατάργηση των δαπανών
για τις συναλλαγματικές πράξεις και στα μέτρα άρσεως των
τεχνικών εμποδίων που περιπλέκονται από τους διεθνείς τρα
πεζικούς κανονισμούς. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να επωφε
ληθούν από την επιθυμητή μείωση των επιτοκίων. Περαιτέρω
η μείωση των νομισματικών κινδύνων στις λιγότερο αναπτυγ
μένες περιοχές θα αυξήσει τις ευκαιρίες για επενδύσεις λόγω
μεγαλύτερης εμπιστοσύνης για τις περιοχές αυτές.
2.3 . Ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις, προπάντων
για τις MME, έχει η εξαφάνιση των συναλλαγματικών αβε
βαιοτήτων. Εντούτοις, αν και ένας από τους στόχους της
οικονομικής και νομισματικής ένωσης είναι να συμβάλει στη
σταθεροποίηση του διεθνούς νομισματικού συστήματος, η
ίδια η επίτευξη της ενιαίας αγοράς αυξάνει τη διεθνή ανταγω
νιστικότητα . Συνεπώς μια εντονότερη μεταβλητότητα των
τιμών συναλλάγματος θα μπορούσε να επικρατήσει σε διεθνές
επίπεδο , και θα είχε επιπτώσεις στη διάρθρωση των επιχειρή
σεων, δεδομένου του βάρους του εσωτερικού εμπορίου σε
σχέση με αυτό του εξωτερικού .

2.4. Εντούτοις δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ικανότητα
επέμβασης των κρατών θα περιορισθεί. Έχει μεγάλη σημασία
να κατανοηθεί ότι αφ'ής στιγμής ορισμένες μεταβλητές του
συστήματος καθίστανται σταθερές (τιμή συναλλάγματος και
αύξηση των νομισματικών μεγεθών), αποκτούν ιδιαίτερη
σημασία οι πραγματικές μεταβλητές (αύξηση του ΑΕΠ, παρα
γωγικότητα του συστήματος, αύξηση του πληθωρισμού και
του δημοσίου χρέους, πολιτική των εισοδημάτων). Οι μετα
βλητές αυτές με τους συνδυασμούς τους θα καθορίσουν την
ανταγωνιστική ισχύ μιας περιφερειακής περιοχής στο πλαί

σιο της κοινής αγοράς (2 ι.
2.5 . Σε ό,τι αφορά τον δείκτη του πληθωρισμού o τελευ
ταίος θα είναι ονομαστικώς ενιαίος δεδομένου ότι ενιαίο
θα είναι το νόμισμα και η νομισματική πολιτική . Εκ των
πραγμάτων o δείκτης πληθωρισμού θα είναι υψηλότερος, στις

(') ΕΕ αριθ. C 329 της 30. 12. 1989, σ. 44.
(2) Για αυτή και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την ΟΝΕ χρησιμο
ποιήσαμε την εργασία του καθ. P. Léon «Περιφέρειες που κινδυ
νεύουν από την ΟΝΕ» της Silvana Paruolo στο Europaforum,
11 Ιουνίου 1991 .
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περιοχές εκείνες στις οποίες o ανταγωνισμός είναι χαμηλότε
ρος και οι οποίες διαθέτουν δομές καίτοι ορισμένοι παράγο
ντες συνεπάγονται υψηλότερες δαπάνες και υψηλότερους ρυθ
μούς αυξήσεως των τιμών.

2.6. Ένα άλλο στοιχείο μεγάλης σημασίας είναι ότι στα
πλαίσια της νομισματικής ένωσης — όπως συμβαίνει ήδη
στα μεμονωμένα κράτη — παρατηρείται η τάση σχηματισμού
ορισμένης ιεραρχίας των χρηματοπιστωτικών αγορών έστω
και αν υπάρχει μια οικονομία κλίμακος και για τις χρηματο
δοτικές αγορές. Είναι πιθανόν να σχηματισθούν τρεις ή ίσως
δύο μόνο μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές που θα διανέ
μουν τους πόρους και θα παγιώσουν τους κανόνες προσβά
σεως σ'αυτές .
2.6.1 . Είναι σαφές ότι για την πρόσβαση αυτή χρειάζονται
πολιτιστικές δυνατότητες δηλ. γνώσεις και αποδεκτές συμπε
ριφορές και δεοντολογίες, πράγμα που ευνοεί τις μεγάλες
επιχειρήσεις και τις μεγάλες παραγωγικές συγκεντρώσεις και
πλήττει τις περιφερειακές περιοχές στις οποίες η επιχειρημα
τική δραστηριότητα προσεγγίζει την εργασία για ίδιο λογαρι
ασμό, καθώς και τις MME με καθυστερημένη βιομηχανική
δραστηριότητα. Είναι συνεπώς δυνατόν να μην μεταβληθεί
και ίσως να επιδεινωθεί η σημερινή πιστωτική κατάσταση
των καθυστερημένων ζωνών όπου ήδη το χρήμα σήμερα βρί
σκεται δυσκολότερα και κοστίζει περισσότερο .

2.6.2. O απαραίτητος εκσυγχρονισμός και ορθολογισμός
των πιστωτικών διαρθρώσεων στις ζώνες αυτές υπάρχει κίνδυ
νος να επιτελεσθεί με απόλυτη εξάρτηση των τοπικών ιδρυμά
των από τις μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές, και τα ιδρύ
ματα αυτά θα εφαρμόζουν για τους πελάτες τους τα ίδια
κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την οικονομία κλίμακος
ευνοώντας κατά τον τρόπο αυτό τους μεγαλύτερους πελάτες.
2.7. Αλλά και οι τοπικές κοινότητες και περιοχές θα βρε
θούν αντιμέτωπες με το πρόβλημα της προσβάσεως στην
χρηματοπιστωτική αγορά υπό συνθήκες όπου το επιτόκιο θα
είναι κατ'ουσία ενιαίο και θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών .
2.7.1 . Οι τοπικές κοινότητες των λιγότερο ανεπτυγμένων
ζωνών, των οποίων τα φορολογικά έσοδα είναι μικρότερα
και κατά πάσα πιθανότητα θα τυγχάνουν πλέον μειωμένων
μεταβιβάσεων εκ μέρους των κρατών — θα έχουν πιο περιορι
σμένες δυνατότητες χρηματοδοτήσεως από την αγορά και
καταβολής των τόκων .
2.7.2 . Τούτο θα καταστήσει δυσχερέστερες τις επενδύσεις
για τα έργα υποδομής και τα μέτρα που είναι απαραίτητα για
να καταστήσουν ελκυστικότερο το πολιτικο-κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον.
2.8 . Άλλο σπουδαίο θέμα είναι ότι στα πλαίσια της νομι
σματικής ένωσης η σταθερή τιμή συναλλάγματος δεν αντικα
τοπτρίζει πραγματικά τη μέση τιμή συναλλάγματος των μεμο
νωμένων νομισμάτων αλλά την κατάσταση των πιο ισχυρών
νομισμάτων. Σαν συνέπεια η τιμή συναλλάγματος θα είναι
υπερτιμημένη αναφορικά με τις μειονεκτικότερες περιοχές.
2.8.1 . Οι επιπτώσεις επί των καθυστερημένων περιοχών
μπορεί να είναι ποικίλες:
— δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα είναι χαμηλότερη , οι
κεφαλαιουχικές επενδύσεις θα υποχωρήσουν,
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— για τον ίδιο λόγο η τάση για εισαγωγές είναι ισχυρότερη
από την τάση επιτόπιας παραγωγής,

— οι ίδιες ενισχύσεις και οι μεταφορές πιστώσεων θα έχουν
συνεπώς πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στις πιο ανεπτυγ
μένες περιοχές και σε τελευταία ανάλυση σ'αυτές τις πε
ριοχές θα γίνονται επανεπενδύσεις.
2.8.2 . Όλες αυτές οι επιπτώσεις είναι πολύ γνωστές όσον
αφορά τις ενισχύσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, που
έχουν όμως τη δυνατότητα της υποτίμησης όπως συμβουλεύει
σε ορισμένες περιπτώσεις η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο , με όσα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα συνεπάγεται αυτό.

3 . Οι επιπτώσεις της γεωργικής πολιτικής

3.1 . H γεωργική Ευρώπη των Δέκα (πριν από την τελευταία
διεύρυνση χαρακτηριζόταν προπάντων από έντονη αντίθεση
μεταξύ του «κέντρου», όπου οι ΜΠΑ/ΜΓΕ είναι πολύ υψηλό
τερη και της περιφέρειας, των ορεινών περιοχών και άλλων
μη ευνοημένων ζωνών της Κοινότητας, όπου αυτή είναι
χαμηλή . Στη γεωργική Ευρώπη των Δώδεκα οι περιφερειακές
διαφορές των γεωργικών εισοδημάτων ανά απασχολούμενο
είναι ακόμη μεγαλύτερες. Πράγματι o σταθμισμένος χαρα
κτηριστικός τύπος απόκλισης της διασποράς των περιφερεια
κών δεικτών ΜΠΑ/ΜΓΕ ανήλθε από 46% το 1983 σε 60 το
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3.2.4. Σε τούτο συνέβαλε τόσο η προοδευτική τροποποί
ηση των συνηθειών διατροφής όσο και μηχανισμοί καθορι
σμού των τιμών και των εγγυήσεων της Κοινής Γεωργικής
Παραγωγής (ΚΓΠ). H κατανομή των ενισχύσεων του Ευρω
παϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυή
σεων (ΕΓΤΠΕ) (τμήμα εγγυήσεων) κατά το 1989 κυμαίνεται
από 3,751 δισεκατομμύρια Ecu στην Ολλανδία, με ποσοστό
4,7% απασχολουμένων στη γεωργία, μέχρι 174 εκατομμύρια
Ecu στην Πορτογαλία με ποσοστό απασχολουμένων στη γε
ωργία 20,7 % . H κατανομή δηλαδή ακολούθησε αναλογία
αντίστροφη προς τον αριθμό των απασχολουμένων στη γεωρ
γία.
3.3 . H ΚΓΠ δεν συνέβαλε βέβαια στη μείωση των εισοδη
ματικών διαφορών ανάμεσα στη γεωργία της Βόρειας και
Νότιας Ευρώπης, πράγμα που ισχύει για τις μειονεκτικότερες
περιοχές και λοιπές περιφέρειες της Κοινότητας. Οι λόγοι
είναι οι εξής :

— Από τη μιά πλευρά, επειδή η πολιτική των τιμών και
αγορών εξασφάλισε ευνοϊκότερες συναλλαγές για τα ηπει
ρωτικά προϊόντα, χάρη στο σύστημα εγγυημένης τιμής
για απεριόριστες ποσότητες και στην απόλυτη υπερά
σπιση στα σύνορα, η οποία διασφαλίζεται με την επιβολή
της εισφοράς.

1987 .

— Από την άλλη διότι η εξωτερική προστασία των μεσογεια
κών προϊόντων αμβλύνθηκε στο πλαίσιο της εμπορικής
πολιτικής του ανοίγματος των αγορών που εφάρμοσε η
Κοινότητα .

3.2 . Επιπλέον με τη διεύρυνση του 1 983 τονίζεται περισσό
τερο η μεσογειακή διάσταση της Ευρώπης και εμφανίζεται
πιο έντονη η αντίθεση Βορρά και Νότου που δεν χαρακτηρί
ζεται μόνο από τον τύπο της παραγωγής αλλά και από τις
διάφορες παραγωγικές διαρθρώσεις και την παραγωγικότητα
της εργασίας.

— Επειδή η διαρθρωτική πολιτική διαδραμάτισε ένα περιθω
ριακό ρόλο στην ανάπτυξη των μεσογειακών περιοχών,
λόγω των μειωμένων πιστώσεων που διατίθενται στο
τμήμα προσανατολισμού του ΕΓΤΠΕ. H σχέση ανάμεσα
στους τομείς εγγυήσεως και προσανατολισμού ήταν, και
παραμένει ακόμα, ασταθής.

3.2.1 .

3.4. Οι στρεβλωτικες αυτές συνέπειες αναγνωρίζονται
εμμέσως στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο για τη «μελλοντική εξέλιξη της ΚΓΠ» [έγγρ.
COM(91 ) 100 τελικό της 1ης Φεβρουαρίου 1991 ]:

H γεωργική προσφορά των χωρών της Κοινοτητας

αυξήθηκε κατά τα τελευταία 15 χρόνια κατά 2% σχεδόν
ετησίως. H αύξηση όμως των τυπικά μεσογειακών παραγωγών
παρέμεινε χαμηλότερη του 1 % , ενώ η μεγάλη αύξηση των
ρυθμών παραγωγής έγινε αισθητή στις τυπικά ηπειρωτικές
παραγωγές. Μεταξύ 1980 και 1987, η παραγωγή φυτικών προϊ
όντων αυξήθηκε κατά 5 % στη Δανία και την Ολλανδία και
κατά 3 % στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Στην Ιταλία, την Ισπανία,
την Πορτογαλία και την Ελλάδα η αύξηση της παραγωγής
δεν υπερέβη το 1,5% .

α) ένα σύστημα που συνδέει την ενίσχυση του γεωργικού
τομέα με τις παραχθείσες ποσότητες ευνοεί την ανάπτυξη
της παραγωγής και την εντατικοποίηση των παραγωγικών
μεθόδων με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονασμάτων και
την καταχρηστική εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλο
ντος·

3.2.2.

Μεταξύ 1981 και 1987 οι εισαγωγές γεωργικών
προϊόντων των τεσσάρων αυτών χωρών της Κοινότητας αυξή
θηκαν κατά 104,4% ενώ αντιθέτως οι εισαγωγές των ηπειρω
τικών χωρών προϊόντων προερχόμενων από μεσογειακές
χώρες αυξήθηκαν μόνο κατά 44,6% (3).
3.2.3. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η γεωργία των ηπει
ρωτικών χωρών όχι μόνο διατήρησε την ισχυρή της θέση σε
ό,τι αφορά τις παραδοσιακές παραγωγές δημητριακών και
ζωικών κεφαλαίων αλλά και αύξησε τη φυτική της παραγωγή
με άνοδο των εξαγωγών των πρώτων και μείωση των εισαγω
γών των δεύτερων .

β) μια ενίσχυση των εισοδημάτων που βασίζεται σχεδόν απο
κλειστικά σε εγγυήσεις των τιμών είναι σε μεγάλο βαθμό
συνάρτηση του όγκου παραγωγής και, κατά συνέπεια,
συγκεντρώνεται στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις με την
εντατικότερη παραγωγή και δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη
τα εισοδήματα της μεγάλης πλειοψηφίας των μικρομε
σαίων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων
γ) από το 1975 έως το 1989, η αγοραστική δύναμη των μεμο
νωμένων γεωργών αυξήθηκε ελάχιστα, και τούτο παρά το
γεγονός ότι o γεωργικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 35 %·
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δ) εντούτοις οι γεωργικές δαπάνες εξακολουθούν να αυξάνο
νται με σταθερό ρυθμό. O προϋπολογισμός του τμήματος
εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ ήταν κατά το 1975 4,5 δισεκατομ
μύρια ECU, κατά το 1980 1 1,3 και κατά το 1991 προβλέπο
νται 31,5 δισεκατομμύρια Ecu·
ε) εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές στα κατά
κεφαλήν εισοδήματα των γεωργικών παραγωγών μεταξύ
των κρατών μελών, η δε σχέση τους είναι 3 προς 1 .
3.5 . Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ που επήλθαν από το 1989
και μετά, οι σημαντικότερες από τις οποίες συνίστανται στη
θέσπιση ποσοστώσεων στην παραγωγή γάλακτος το 1984 και
στην υιοθέτηση , το 1988 , των αποκαλούμενων γεωργικών
σταθεροποιητών δεν συνέβαλαν στην επίτευξη των προβλεπό
μενων στόχων και ιδιαίτερα των στόχων της συγκράτησης
της παραγωγής.

3.5.1 . Γεγονός είναι καταρχή ότι δεν επρόκειτο περί πραγ
ματικών μεταρρυθμίσεων, δεδομένου ότι δεν εφαρμόσθηκαν
τα κατάλληλα μέτρα για να περιορισθεί η δημιουργία πλεονα
σμάτων. Κατά δεύτερο λόγο η ΚΓΠ εξακολουθεί να λειτουρ
γεί σαν να μην υπήρχαν διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των
ποικίλων περιοχών και για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει
νέες μεγάλες διαφορές. Πράγματι οι μηχανισμοί ενίσχυσης
ευνοούν την πιο ανεπτυγμένη γεωργία, της οποίας χαρακτηρι
στικό είναι οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντατικής
παραγωγής, εγκατεστημένες σε περιοχές με ανεπτυγμένες
αγορές. Πράγμα που φυσικά δημιουργεί εμπόδια ακόμα και
στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι εγκατεστημέ
νες σε αυτές τις περιοχές .
3.6. Για την ένταξη της γεωργίας των ανατολικών κρατι
δίων της Γερμανίας εντός του κοινοτικού συστήματος θα
απαιτηθούν μεγάλες προσπάθειες. H κατάργηση του κεντρι
κού κρατικού σχεδιασμού και η προσαρμογή στις προδιαγρα
φές της ΚΓΠ θα επιφέρουν θεμελιώδεις μεταβολές μέσω ενός
εντελώς διαφορετικού συστήματος τιμών στα είδη και τα
επίπεδα της παραγωγής. Είναι συνεπώς λογικό να αναμένεται
μείωση του αριθμού των απασχολουμένων — που σήμερα
είναι υψηλότερος από τον μέσο κοινοτικό όρο — και μετα
βολή των διαρθρώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των
οποίων σήμερα o επικρατέστερος τύπος είναι οι συνεταιρι
σμοί .
4. Οι συνέπειες της κοινωνικής πολιτικής

4. 1 . H Κοινότητα, ωστόσο, είχε έως σήμερα τη δυνατότητα
να επεμβαίνει με μεγαλύτερη ευκολία σε ορισμένους τομείς,
είτε διότι οι Συνθήκες το επιτρέπουν χάρη στην προβλεπό
μενη νομική βάση (όπως στην περίπτωση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων, της υγείας και ασφάλειας στο
χώρο εργασίας, των διατάξεων σχετικά με το Κοινωνικό
Ταμείο είτε λόγω της πεποιθήσεως των Κυβερνήσεων για την
αναγκαιότητα των παρεμβάσεων αυτών (όπως σε ό,τι αφορά
τα θέματα ίσης μεταχείρησης ανδρών και γυναικών, της κοι
νωνικής ασφάλισης των διακινούμενων εργαζομένων, της
επαγγελματικής κατάρτισης, της κοινωνικής ένταξης των
μειονεκτούντων ατόμων και της καταπολέμησης της φτώ
χειας). Στους τομείς αυτούς η Κοινότητα έχει επιτελέσει έργο,
μέσω οδηγιών και προγραμμάτων, διά των οποίων επήλθε
εναρμόνιση των προτύπων, αντιμετωπίσθηκαν τα υπάρχοντα
κενά και δημιουργήθηκε μια νέα συνειδητοποίηση της κατά
στασης .
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4.2. Αντιθέτως, εξαιρετικά περιορισμένες ή υποκείμενες
στον κανόνα της ομοφωνίας είναι ορισμένες βασικές αρμοδιό
τητες για την κοινωνική συνοχή και, μεταξύ των σημαντικό
τερων, τα συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης, το εργατικό
δίκαιο, το πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις, η μετανά
στευση από τρίτες χώρες. H κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλε
σμα τη θέσπιση κοινοτικών πράξεων που την 1η Δεκεμβρίου
1989, στα πλαίσια της «ελεύθερης κυκλοφορίας και κοινωνι
κής πολιτικής» αριθμούσαν 147 επί συνόλου 7 426 πράξεων,

δηλαδή το 1,97 % (! ), ενώ έχει σχεδόν σταματήσει η εφαρμογή

του προγράμματος Κοινοτικής Δράσεως.

4.3 . Τούτο έρχεται σε έντονη αντίφαση με τις γνώμες που
έχει επανειλημμένως εκφράσει το Συμβούλιο (και συγκεκρι
μένα εκείνη του Αννόβερου στις 27 και 28 Ιουνίου 1988) και
της Επιτροπής (και συγκεκριμένα στο έγγραφο εργασίας της
14ης Σεπτεμβρίου 1988 : «H κοινωνική διάσταση της εσωτερι
κής αγοράς»), για την επανειλημμένη διαξαγωγή του κοινωνι
κού διαλόγου, και την υιοθέτηση του κοινοτικού χάρτη των
θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
4.4.

Βάσει της παρούσας γνωμοδότησης η ΟΚΕ δεν είναι

συνεπώς σε θέση να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της κοινοτικής
κοινωνικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την οικονομική και
κοινωνική συνοχή και θεωρεί σκόπιμο να αναζητήσει απά
ντηση σε δύο ζητήματα :

— Ποια είναι η επίπτωση της ελλείψεως μιας κοινοτικής
κοινωνικής πολιτικής για τη συνοχή μεταξύ των περιο
χών;

— Και αντιστρόφως ποιες πιθανές συνέπειες μπορούν να
υπάρξουν από μια παρόμοια πολιτική ;

4.5. Στη σημερινή κατάσταση — εκτός των εξαιρέσεων για
τις οποίες γίνεται λόγος στο σημείο 1 — η κοινωνική συνοχή
της Κοινότητας εξαρτάται από διατάξεις και μέτρα οικονομι
κού χαρακτήρα και παραμένει απλή επίπτωση της καθιέρω
σης της ενιαίας αγοράς. Αυτή η φιλοσοφία που δεν έχει στην
πράξη μεταβληθεί και στηρίζεται στις αρχές της Συνθήκης
της Ρώμης τροποποιήθηκε μόνο μερικώς (περισσότερο ουσια
στικά και λιγότερο τυπικά) με την Ενιαία Πράξη .
4.5.1 . Έπειτα απο 33 χρόνια που μεσολάβησαν από την
κύρωση της συνθήκης της Ρώμης, 31 χρόνια από τη σύσταση
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 16 από το
πρώτο πρόγραμμα κοινωνικής δράσεως του 1974, και πέντε

χρόνια από την Ενιαία Πράξη είναι δυνατό να λεχθεί — όπως
αναφέρεται στο σημείο 1.1.1 της παρούσας γνωμοδότησης —
ότι έχει δημιουργηθεί μια περιφερειακή ζώνη η οποία έχει με
το χρόνο διευρυνθεί (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Νότιος
Ιταλία, Ελλάδα και Ανατολική Γερμανία) και η οποία είναι
«κοινωνικώς ανίσχυρη» με πολλές ωστόσο εσωτερικές

(') Πηγή: L'Europe del sociale, CENSIS, Ed. Franco Angeli 1991 .
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αρθρώσεις και με σημαντικό δυναμισμό . Και το κέντρο των
πιο αναπτυγμένων χωρών παρουσιάζει έντονη παρουσία —
που αυξήθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα — κοινωνικώς ανί
σχυρων και περιθωριακών ατόμων με ανεπαρκή κάλυψη της
ιδιαίτερης κατάστασής τους (άνεργοι, υπερήλικες που απλώς
και μόνο επιβιώνουν, φτωχοί, ναρκομανείς).

4.5.2. H σημαντικότερη όμως συνεπεία της φιλοσοφίας
αυτής είναι ότι αποδεικνύεται ασυμβίβαστη με την επιλογή
(για την οποία έγινε λόγος στο σημείο 1.1.3) μιας προηγμένης
και έντονης ανάπτυξης της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.
Πράγματι υπό το φάσμα αυτό μια προοδευτική κοινωνική
πολιτική πρέπει να θεωρείται όχι συνέπεια αλλά προετοιμα
σία για την ανάπτυξη , ιδιαίτερα, στον τομέα των κοινωνικών
δικαιωμάτων, της κατάρτισης, της κοινωνικής προστασίας,
της οργάνωσης της αγοράς, των εργασιακών σχέσεων. Μια
προωθημένη ανάπτυξη — τουλάχιστον στην Ευρώπη — απαι
τεί τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και την επίτευξη
κοινωνικής ομοψυχίας .

4.5.3 . Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μιας
βιομηχανικής πολιτικής χρειάζεται να γίνει αποδεκτή και να
προαχθεί μια πολιτιστική αντίληψη για μια βιομηχανία σε
όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής μιας χώρας, συμπερι
λαμβανομένων των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοική
σεως, της εκπαίδευσης και της παιδείας.

4.5.4. H ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συστήμα
τος και των επιχειρήσεων, βάσει χαμηλότερου κόστους εργα
σίας και κοινωνικής προστασίας — που προέρχονται από την
έλλειψη κοινών προτύπων — θα προσελκύσει κεφάλαια και
θα δημιουργήσει ανάπτυξη μόνο στους τομείς εντάσεως εργα
σίας οι οποίοι είναι και οι λιγότερο προηγμένοι και οι περισ
σότερο εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Αλλά ούτε
αυτό είναι βέβαιο όπως αναφέρθηκε σχετικά με τους παράγο
ντες επιλογής του τόπου εγκατάστασης μιας επιχείρησης,
διότι το χαμηλό κόστος εργασίας αντισταθμίζεται συνήθως
με χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας.

4.6. Κατά τη διάρκεια των 33 αυτών ετών κοινής αγοράς
έχει ήδη παγιωθεί μια τάση ενοποιήσεως των τρόπων ζωής
και των πολιτιστικών συμπεριφορών που είναι ταχύτερη και
δημιουργικότερη από τη μείωση των οικονομικών και κοινω
νικών διαφορών. H αντίθεση αυτή , ιδίως όταν προέρχεται
από την πολιτική επιλογή , προκαλεί πάντοτε κατάσταση κοι
νωνικής αναταραχής που καθυστερεί την ανάπτυξη .
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προκαλέσουν αμυντικές αντιδράσεις και τη διατήρηση του
φράγματος .
4.8 . Παραλληλα με τις δράσεις των διαρθρωτικών ταμείων,
η Κοινότητα παρεμβαίνει και με μια σειρά προγραμμάτων
θετικών δράσεων και ενημέρωσης με σκοπό την καταπολέ
μηση της ανεργίας (προγράμματα για τη φτώχεια, Helios,
ERGO, LEDA, Misep, Elise κτλ .).
4.8 . 1 . Μολονοτι πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η αγορά εργα
σίας αρθρώνεται σε πολλά επίπεδα, τοπικά, περιφερειακά και
εθνικά, η πραγματοποίηση της ενιαίας αγοράς περιλαμβάνει
επίσης και μια κοινωνική διάσταση της αγοράς εργασίας
η οποία με το συντονισμό των ενεργών πολιτικών για την
απασχόληση μπορεί να καταστήσει ευκολότερη την κινητι
κότητα, να συμβάλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση
της ανεργίας όπως και στην κοινωνική και οικονομική επανέ
νταξη των πιο περιθωριακών κατηγοριών.
4.8.2 . Συγκεκριμένα σε o,τι αφορά τους μετανάστες απο τις
τρίτες χώρες, που ανέρχονται περίπου σε 8 εκατομμύρια στην
Κοινότητα, δεν προβλέπεται στη νέα συνθήκη καμία σφαι
ρική κοινοτική αρμοδιότητα και συνεπώς θα εξακολουθήσει
να ελλείπει μια κοινή πολιτική για μια κατηγορία που αρχίζει
— ιδίως σε ορισμένες χώρες — να αποκτά αισθητό βάρος
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, που προβλέπεται να κατα
στεί ακόμη εντονότερη στο εγγύς μέλλον λόγω του ανοίγμα
τος των συνόρων προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

4.8.3 . Προπάντων τα μεταναστευτικά ρεύματα που προέρ
χονται από τις τρίτες μεσογειακές χώρες (ΤΜΧ) ασκούν μια
σχεδόν ακατάσχετη πίεση προς τις νότιες περιοχές της Κοι
νότητας, θέτοντας στην επίσημη αγορά της εργασίας ένα
πρόβλημα απορροφήσεως που δεν κατορθώνει να επιλύσει.
Δημιουργούνται έτσι θύλακες παράνομης εργασίας οι οποίοι
με την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων θα δημιουργή
σουν πρόβλημα για όλη την Κοινότητα.
4.8.4. H ΟΚΕ λυπάται διότι η Διακυβερνητική Διάσκεψη
δεν ανεγνώρισε τελικά την ανάγκη παροχής αρμοδιότητας
στην Κοινότητα στον τομέα αυτό .

4.9. Πιο δύσκολο είναι να προβλεφθεί η επίπτωση μιας
πραγματικής κοινωνικής πολιτικής για την ανάπτυξη των
μειονεκτικών περιοχών. Έχοντας υπόψη γενικές σκέψεις πρέ
πει να αναγνωρισθεί ότι δύο είναι οι πιο ευαίσθητες πτυχές
όσον αφορά τις δαπάνες και την ανταγωνιστικότητα: τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και οι συλλογικές συμβά
σεις .

4.7 . H έλλειψη κοινωνικής συνοχής έχει τελικά ως αποτέ
λεσμα τον περιορισμό των πολιτικών και δημόσιων δικαιωμά
των του ευρωπαίου πολίτη πράγμα που οφείλεται στην εξέ
λιξη της ευρωπαϊκής ενότητας. Και τούτο είναι ιδιαιτέρως
αισθητό στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύ
θερης εγκατάστασης στο έδαφος της Κοινότητας . Υπάρχει
πράγματι το ενδεχόμενο ότι οι έντονες διαφορές όσον αφορά
την κοινωνική προστασία θα ασκήσουν ακαταμάχητη έλξη
όχι μόνο για τις λιγότερο ευνοημένες κατηγορίες αλλά θα

4.9.1 . Σε o,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση , ας σημειω
θεί καταρχήν ότι το κοινωνικό κόστος δεν απορρέει μόνο
από το εύρος των αναγκών αλλά και από τον τρόπο χρηματο
δότησης, οργάνωσης και διαχείρισης των συστημάτων. Κατά
δεύτερο λόγο πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα εθνικά συστή
ματα — που προέρχονται τις περισσότερες φορές από διαφο
ρετικές παραδόσεις — διαφέρουν τόσο μεταξύ τους ώστε δεν
είναι δυνατόν μεσοπρόθεσμα να προταθεί η εναρμόνισή τους.
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4.9.2 . Απεναντίας είναι απαραίτητο να επιχειρηθεί η
σύγκλιση των αντικειμενικών στόχων και των πολιτικών
όσον αφορά την εξέλιξη των βασικών αναγκών κατά τρόπον
ώστε να εξασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους και τις
οικογένειές τους το αυτό επίπεδο προστασίας. Είναι σαφές
ότι η σύγκλιση αυτή συνεπάγεται αύξηση του κοινωνικού
κόστους στα κράτη μέλη που πρέπει να την υποστούν γενικό
μέτρο μιας τέτοιας αύξησης μπορεί να προκύψει από τη σημε
ρινή ποσοστιαία διαφορά ως προς ΑΕΠ μεταξύ των χωρών
της Κοινότητας (βλ. σημείο 1.1.18).

4.9.3. Σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, ενα απο τα
προβλήματα που ετέθη στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για
την Πολιτική Ένωση και αρχίζει να αντιμετωπίζεται, είναι
να υπάρξει μία νομική βάση για την ανάπτυξη των συμβάσεων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή :

— μια ευρύτερη και συμπαγής συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων στην κοινοτική κοινωνική νομοθεσία,
— θέσπιση των γενικών προϋποθέσεων που θα διέπουν τις
ευρωπαϊκές συμβάσεις,

— δημιουργία ενός μηχανισμού αναγνώρισης προκειμένου
να καθίστανται έγκυρες οι γενικές συμβάσεις αναφορικά
με όλους τους εργαζομένους,
— μια κοινοτική νομοθεσία στήριξης για την άσκηση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών .

4.9.4.

H θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις συμβά

σεις χρησιμεύει κυρίως ως απάντηση στα προβλήματα που
τίθενται σε κοινοτικό επίπεδο, τα οποία δημιουργούνται από

την αυξανόμενη οικονομική ολοκλήρωση και ενδιαφέρουν
τόσο το σύνολο των εργαζομένων όσο και το σύνολο των
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Το πλαίσιο αυτό δεν υποκαθιστά
την κρατική νομοθεσία και δεν ασκεί άμεση επίδραση στις
σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων των κρατών μελών.
Τα θέματα των συμβάσεων — όπως συμβαίνει ήδη στα πλαί
σια του τρέχοντος κοινωνικού διαλόγου — θα αποφασίζονται
αυτονόμως από τα συμβαλλόμενα μέρη .
4.9.5. Το νομικό πλαίσιο, και δεδομένου επίσης ότι σε ολα
τα κράτη μέλη της Κοινότητας υφίστανται συνδικαλιστικές
ελευθερίες, εργατικό δίκαιο και συλλογικές συμβάσεις, δεν
φαίνεται ότι θα επηρεάσει σοβαρά το κόστος εργασίας. Μεσο
προθέσμως, απεναντίας, θα εξασφαλισθεί καλύτερη προστα
σία των λιγότερο προστατευμένων μισθωτών και θα τεθεί
σε κίνηση μια διαδικασία προσεγγίσεως των συστημάτων
εργασιακών σχέσεων με στόχο την επίτευξη μορφών πιο
προωθημένης συμμετοχής, κατά τρόπον ώστε να είναι θετική
η επίδραση στις προοπτικές ανάπτυξης των μειονεκτικών
περιοχών .

5. Εκπαιδευτική πολιτική και επαγγελματική καταρτιση

5.1 . Ήδη από τη δεκαετία του '70, αλλα προπάντων κατα
τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, κατέστη απτή μια βαθειά
μεταβολή σε ό,τι αφορά το συνδυασμό των παραγόντων που

21.4. 92

είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία πλούτου, και μία από
τις πρώτες θέσεις εδόθη στην ανάπτυξη των «ανθρωπίνων
πόρων». O παράγων αυτός — θα μπορούσε να προσδιορισθεί
ως το σύνολο των γνώσεων σχετικά με το προϊόν, τις τεχνολο
γίες παραγωγής, τις δυνατότητες καινοτομίας και έρευνας και
τις στρατηγικές του Μάρκετινγκ — αλλά και ως το σύνολο
των κοινωνικών ενεργειών για τη γενική προετοιμασία, την
αυτονομία των μηχανισμών λήψεως αποφάσεων, την ευελεξία
των συμπεριφορών και την αλληλεπίδραση των ομάδων.
Αντίθετα, έχει καθοριστική σημασία για τη χάραξη μιας
περιφερειακής πολιτικής ικανής να κινήσει μια αυτόνομη
αναπτυξιακή δυναμική . Παρά το γεγονός όμως ότι o παράγων
αυτός αποτελεί βεβαιότητα, σε όλη την Κοινότητα, σημειώνε
ται μια καθυστέρηση για την ευθυγράμμιση των πολιτικών,
των δομών και των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελμα
τικής κατάρτισης.

5.1.1 . H σύνθεση του ενεργού εργατικού δυναμικού δείχνει
παντού ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, σημειώνε
ται μείωση του αριθμού των χειρωνακτών εργαζομένων επί
του συνόλου των εργαζομένων στη βιομηχανία, και στις λιγό
τερο ανεπτυγμένες χώρες, έστω και αν το ποσοστό των ειδι
κευμένων τεχνιτών στον συνολικό αριθμό εργαζομένων είναι
καθαρά χαμηλότερο (π.χ. στις Κάτω Χώρες από 21 % το 1983
ανήλθε σε 24% το 1988· στην Ισπανία μόνο από 8% σε
10 %). Όλες οι έρευνες προβλέπουν ότι θα υπάρξει σημαντική
πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του '90 και σε σχέση με τη μεταγενέστερη ανάπτυξη
του προωθημένου τριτογενούς τομέα.
5.1.2 . H σοβαρή έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμι
κού — έστω και αν κατά ένα μέρος συνδέεται με τη γενικευ
μένη αύξηση της χρήσεως των παραγωγικών δομών — κατα
δεικνύει ότι το σύστημα αντιδρά με βραδείς ρυθμούς στις
ανάγκες των επιχειρήσεων. Και μολονότι πρόκειται για ένα
γενικό στοιχείο πάντως οι διαστάσεις, λόγοι και επιπτώσεις
του είναι ποικίλες στις διάφορες χώρες της Κοινότητας.

5.1.3. Στις οικονομικά ισχυρότερες περιφερειες αποτελεί
στοιχείο που δυσχεραίνει τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και
προπάντων τις MME που δεν διαθέτουν ίδιες δυνατότητες
κατάρτισης και αντιμετωπίζουν δυσκολίες εμπρός στον αυξη
μένο ανταγωνισμό που υφίσταται στην αγορά εργασίας.
5.1.4.

Στις μειονεκτικότερες χώρες αποτελεί το φαινομενο

που εμποδίζει την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων. Σ'αυτό
προστίθεται και το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που διαθέτουν
αναγνωρισμένα προϊόντα στην πραγματικότητα δεν ανταπο
κρίνονται στις απαιτήσεις των νέων βιομηχανικών τομέων.
Οι δυσκολίες των MME — ιδιαιτέρως στους τομείς αιχμής
— γίνονται ακόμη μεγαλύτερες λόγω του μεγάλου χώρου
που καλύπτουν στην παραγωγική μηχανή . Στις χώρες αυτές
συνυπάρχουν λοιπόν υψηλά ποσοστά ανεργίας και ελλείψεως
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

5.1.5. Ένα πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι θα
υπάρχει ολοένα και περισσότερη ενδοκοινοτική κινητικό
τητα εργατικού δυναμικού μέσης ή ανώτερης ειδίκευσης με
συνέπεια τη διαρροή εγκεφάλων προς τη βιομηχανική καρδιά
της Ευρώπης, όπου ήδη συγκεντρώνονται οι ειδικευμένοι
εργάτες από όλες τις περιφέρειες της Κοινότητας.
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5.2. Είναι φυσικό λοιπόν να υπάρχουν αποφασιστικής
σημασίας ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές μεταξύ των
συστημάτων γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρ
τισης στις διάφορες χώρες σχετικά με:
— τη διάρκεια της υποχρεωτικής και της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (που είναι φυσικά μικρότερη στις χώρες του
στόχου 1 ),
— τον προπαρασκευαστικό ρόλο των ενδιάμεσων φάσεων
του εκπαιδευτικού συστήματος (που φυσικά είναι λιγότερο
επιλεκτικό στις χώρες του στόχου 1 ),
— το ποσοστό συμμετοχής σε μαθήματα για ηλικιωμένους
και το ποσοστό εκείνων που εγκαταλείπουν την εκπαί
δευση .
5.2.1 .

Συγκεκριμένα :

— o αριθμός των μαθητών ή μαθητευομένωνκαι των εκπαι
δευομένων μεταξύ 15 και 19 ετών ποικίλλει μεταξύ 40 %
επί του συνόλου στην Πορτογαλία και 85 % στη Γερμανία,
— στις τάξεις των ατόμων μεταξύ 20 και 24 ετών μεταξύ
26,1 % στη Δανία και 8,4% στην Ιρλανδία,

— στις χώρες των οποίων οι περιφέρειες εμπίπτουν στο
στόχο 1 , από το σύνολο των μαθητών 16 ετών κατά μέσο
όρο 45% των νέων εγκαταλείπουν τις σπουδές σε
σύγκριση με 5% στις άλλες χώρες και 15% του μέσου
κοινοτικού όρου (για την ηλικία των κάτω των 14 ετών τα
ποσοστά ανέρχονται αντιστοίχως σε 15% , 3 % και 7% .
5.2.2 . Ανησυχητική είναι η κατάσταση των αγροτικών
ζωνών (όπου διαβιοί το 50% του πληθυσμού), στις οποίες
παρατηρείται αραίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και ακα
ταλληλότητα των συστημάτων κατάρτισης, που διαμορφώνο
νται ολοένα και περισσότερο βάσει των αστικών και βιομηχα
νικών πραγματικοτήτων .

5.3 . Στον ειδικό τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
ιδιαίτερη σημασία έχει το ύψος των δημοσίων δαπανών έστω
αν και δεν αποδίδει πλήρη εικόνα, δεδομένου ότι δεν εμφαίνο
νται οι δαπάνες των επιχειρήσεων και των ιδιωτών που διατί
θενται στο σκοπό αυτό . H δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
0,1 % του ΑΕΠ στην Ιταλία και είναι ελαφρά ανώτερη στην
Ισπανία, ενώ φθάνει το 0,6 % στη Δανία και την Ιρλανδία.
Γενικότερα μπορεί να λεχθεί ότι το επίπεδο των δραστηριοτή
των επαγγελματικής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και
των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων) είναι υψηλότερο στα
κράτη στα οποία η παραγωγικότητα της οικονομίας είναι
μεγαλύτερη και έτσι δημιουργείται μια ψαλίδα που διευρύνε
ται με το χρόνο .

5.3.1 . Εξίσου σημαντικές φαίνονται να είναι οι διακρίσεις
μεταξύ των δύο μεγάλων προσεγγίσεων όσον αφορά την επαγ
γελματική εκπαίδευση :
— μεταξύ των χωρών που, κατά τρόπο προληπτικότερο, αφιε
ρώνονται στη γενικότερη βελτίωση του επιπέδου ειδίκευ
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— το 1989 στην Κοινοτητα 5 εκατομμύρια ενηλίκων, ηλικίας
μεταξύ 25 και 49 ετών δηλαδή το 6 % (το 10 % των ανέργων
αυτής της δέσμης ηλικίας) συμμετείχαν σε ένα κύκλο
μαθημάτων,

— αλλά το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από χώρα σε χώρα και
ανέρχεται σε 15 % στις Κάτω Χώρες και τη Δανία και σε
λιγότερο από 2 % στην Ελλάδα και την Πορτογαλία.
5.4. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής στον τομέα της εκπαί
δευσης περιορίζονται στα έργα υποδομής και στις πρωτοβου
λίες σχετικά με τα προβλήματα έρευνας και ανάπτυξης. Κατ'
έμμεσο τρόπο λοιπόν μπορεί να λάβει μέτρα για να μειωθούν
εν μέρει οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών
και η απόσταση μεταξύ των αναγκών της κοινωνίας και της
προσφοράς του εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά πρόκειται
για μια περιθωριακή συμβολή . Πολύ χρήσιμο και ελπιδοφόρο
είναι το ερευνητικό έργο — που προωθείται από την Επιτροπή
— και εκείνο της ανταλλαγής πληροφοριών για τη μελλο
ντική ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης προκειμένου να
εξασφαλισθεί ανταπόκριση στις οικονομικές, κοινωνικές,
δημογραφικές και οικονομικές μεταβολές, έργο που μπορεί
να προσφέρει στόχους και κοινοτικές κατευθύνσεις που θα
καρποφορήσουν οπωσδήποτε στο μέλλον .
5.5. Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης — στον
οποίο οι Συνθήκες προβλέπουν στόχους και μέσα — υπάρχει
αντιθέτως μια μεγάλη παρέμβαση που καλύπτει όλη την επι
κράτεια της Κοινότητας, η οποία όμως συγκεντρώνεται προ
παντός — διαμέσου των διαρθρωτικών ταμείων και ειδικότερα
του ΕΚΤ — σε άμεσες δράσεις για την προώθηση της απασχό
λησης στις περιοχές με καθυστερημένη ανάπτυξη , στις περιο
χές βιομηχανικής και τομεακής αναδιάρθρωσης και στις πε
ριοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλή και μακράς διαρκείας
ανεργία. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγ
γελματικής Εκπαίδευσης (Cedefop) είναι στο πλαίσιο αυτό,
κατάλληλο μέσο με μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον και
αποτελεί σημαντικό χώρο επίσης για τη συμμετοχή των κοι
νωνικών μερών.
5.5.1 . Σε αριθμούς η συμμετοχή των διαρθρωτικών ταμείων
που προορίζεται κατά την πενταετία 89-93 για τις εκπαιδευτι
κές υποδομές και πρωτοβουλίες είναι σημαντική σε σύγκριση
με την παρούσα. Ωστόσο πρέπει να παρατηρηθεί ότι:
— η ζήτηση των κρατών μελών έχει υπερβεί κατά πολύ τα
διαθέσιμα μέσα και φθάνει το 289 % των χορηγήσεων για
τους στόχους μόνο 3 και 4,
— οι δράσεις σχετικά με τους στόχους 3 και 4 αποτελούν το
4 % σχεδόν της προσπάθειας που καταβάλλουν τα κράτη
μέλη στον τομέα αυτό .

σης,

— και εκείνων όπου επιδιώκεται κυρίως η επαγγελματική
εκπαίδευση των πιο μειονεκτικών κατηγοριών.

5.3.2.

Αλλά και στην επαγγελματική εκπαίδευση υπάρχουν

σαφείς διαφορές :

Λόγω λοιπόν της υπάρχουσας δυσαναλογίας μεταξύ αναγκών
και πόρων και μεταξύ κρατικών και κοινοτικών δεσμεύσεων
και παρά την αξιέπαινη προσπάθεια για τη γεωγραφική
συγκέντρωση των παρεμβάσεων· είναι δύσκολο να υπολογι
σθεί η χρησιμότητά τους .
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5.5.2. Είναι εντούτοις δυνατόν να γίνουν ορισμένες παρα
τηρήσεις και να εκφρασθούν ορισμένες αμφιβολίες:

— φαίνεται ότι ένας προγραμματισμός που αφορά κατά μέσο
όρο μόνο το 4% των συνολικών παρεμβάσεων δεν έχει
και μεγάλη σημασία και επιβεβαιώνει την αμφιβολία ότι
είναι εικονικός,
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— Εντυπωσιακή ελλειψη συντονισμού μεταξύ κράτους, περι
φερειών, τοπικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, δεδομένου
ότι κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς ενεργεί με
ίδιους πόρους επί διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης και
με σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες και
τις γνώσεις και έτσι οι MME και οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση .

— παρατηρείται τάση συγκεντρώσεως των εισφορών του
ΕΚΤ στις μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στά
διο αναδιάρθρωσης και έτσι θίγονται οι MME,

— Ένα ευρύ χάσμα μεταξύ στόχων οικονομικής ανάπτυξης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης με τριπλές συνέπειες: να
μην υπάρχει ανταπόκριση στη μεταβολή της ζήτησης, να
χρησιμοποιούνται με τρόπο ατελέσφορο οι διαθέσιμοι
πόροι και να εμποδίζονται οι διεργασίες οικονομικής
αυξήσεως.

— υπάρχει υπερβολικός αριθμός μεσαζόντων μεταξύ της
χρηματοδότησης και της τελικής υλοποίησης — ιδίως για
τις MME — και έτσι το κόστος ανέρχεται στο 30 % της
συμβολής της ΕΚΤ,

— Δυσχέρειες και αντιθέσεις στην εναρμόνιση των ενδιαφε
ρομένων οργανισμών και των κοινωνικών μερών .

— το κριτήριο της χρηματοδοτικής συμπληρωματικοτητας,
αν και είναι σημαντικό, δημιουργεί εντούτοις δυσχέρειες
για τις περιφέρειες και για τις λιγότερο πλούσιες περιοχές,
— δεν υφίσταται πάντοτε ικανοποιητικος συντονισμος
μεταξύ των κοινοτικών αντιλήψεων σχετικά με την ενί
σχυση των περιοχών και των άλλων κοινοτικών μέσων
και προγραμμάτων (Force, Eurotecnet, Comett, LEDA,
ERGO, Handynet, Helios, Petra, Erasmus), τα οποία αν
και διαθέτουν μικρούς χρηματοπιστωτικούς πόρους έχουν
μεγάλη στρατηγική σημασία για τις αναπτυξιακές διαδι
κασίες. Κατά την έννοια αυτή η ΟΚΕ εκφράζει ικανο
ποίηση για τους στόχους που έθεσε η Επιτροπή το 1991
στο μνημόνιο για τον ορθολογικό συντονισμό του προ
γράμματος για την επαγγελματική εκπαίδευση .

5.6. Τα προβλήματα δεν είναι μονο χρηματοδοτικής
τάξεως αλλά προπάντων στρατηγικά, διοικητικά και οργανω
τικά . Τα τελευταία 15 χρόνια ενισχύθηκε η μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες για την επαγγελματική εκπαί
δευση . Το φαινόμενο αυτό της αποκέντρωσης και της μείωσης
των ενδοκοινοτικών και ενδοπεριφερειακών διακινήσεων
εργαζομένων καταδεικνύει μια αλλαγή της σχέσεως μεταξύ
οικονομικής και εδαφικής δραστηριότητας, υπό την έννοια
μιας μεγαλύτερης υπευθυνότητας των περιφερειών και των
τοπικών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη , και με σεβασμό της
πολιτιστικής και κοινωνικής ταυτότητας. H μεταρρύθμιση
των διαρθρωτικών ταμείων — διαμέσου των δυνατοτήτων
χορήγησης πόρων σε περιφερειακό επίπεδο — έλαβε υπόψη
και βοηθά την τάση αυτή .

5.6.1 . Οι περιφέρειες — ιδιαιτέρως εκείνες του στοχου 1
και 2 — αντιμετωπίζουν σήμερα δύο καταστάσεις: τις επείγου
σες κοινωνικές δράσεις και τις μεσοπρόθεσμες πολιτικές με
τάση , προπάντων στο πλαίσιο των ισχυρότερων οικονομιών,
να ευνούν δικαίως τις δεύτερες. Στα πλαίσια της θετικής αυτής
εξελίξεως, που εμφανίζεται με μια αύξηση των διαφόρων
πρωτοβουλιών, διαφαίνονται ορισμένες δυσχέρειες γενικού
χαρακτήρα :

— Δυσχέρειες στη χρήση των διαφόρων δημοσίων και ιδιω
τικών, τοπικών, εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών
πόρων με αποτέλεσμα να παρέρχονται οι σχετικές προθε
σμίες για τη διενέργεια των παρεμβάσεων.
— Εσφαλμένη χρησιμοποίηση από πλευράς ορισμένων
κυβερνήσεων των εκπαιδευτικών κύκλων μαθημάτων, με
σκοπό την κάλυψη της ανεργίας .

— Τάση των μεγάλων επιχειρήσεων σε περίοδο που σημειώ
νεται μείωση των κερδών, να διαγράφουν κατά πρώτο
λόγο τους πόρους που προορίζονται για την κατάρτιση .

6. Πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος

6. 1 . Από τον Οκτώβριο του 1972, όταν το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο των Παρισίων χάραξε την Ευρωπαϊκή Πολιτική για
το περιβάλλον, η νομική βάση της οποίας παρεσχέθηκε από
την Ενιαία Πράξη του 1987, 200 νομοθετικές πράξεις διεμόρ
φωσαν ένα σημαντικό πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη
των εθνικών νομοθεσιών, ανταποκρινόμενες στην κοινή
γνώμη και συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στη διεύρυνση της
ευαισθησίας της.
6.1.1 . Το 1988 μια σφυγμομέτρηση της ΕΚ («Οι Ευρωπαίοι
και το περιβάλλον τους» Οκτώβριος 1988) αποκαλύπτει ότι
το 55 % των πολιτών της Κοινότητας θεωρεί ότι η προστασία
του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης.
Σε σφυγμομέτρηση του 1989 (Nowea, Dusseldorf) καταδει
κνύεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται ως
επείγον πρόβλημα και όλως απροσδόκητα φαίνεται ότι η
ευαισθησία αυτή δεν είναι υψηλότερη στις πιο αναπτυγμένες
χώρες (από 85 % και 84.% στην Ιταλία και Ελλάδα σε 56 %
στη Γαλλία και την Ιρλανδία).

6. 1 .2. Αλλά και η ανάπτυξη των κοινοτικών δαπανών ακο
λουθεί την αύξηση της ευαισθησίας αυτής. Έως το 1987
οι χρηματοδοτήσεις ανέρχονταν στο ποσό περίπου των 60
εκατομμυρίων Ecu, εκ του οποίου το ήμισυ διατέθηκε για
προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά
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πτύξης (ΕΤΠΑ). Μεταξύ 1988 και 1993 θα υπάρξουν δαπάνες
ύψους 4 δισεκατομμυρίων Ecu περίπου με ετήσιο μέσο όρο
650 εκατομμύρια Ecu, εκ των οποίων το 90% περίπου προέρ
χεται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Στα ποσά αυτά θα προστε
θούν 2 δισεκατομμύρια Ecu περίπου ετησίως που προέρχονται
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETE). H βαρύτητα
των ειδικών χρηματοδοτικών μέσων παραμένει περιθωριακή .

6.2 . Στην πρακτική όμως πρόκειται για αγώνα ταχύτητος
προκειμένου να περιορισθούν οι ζημίες που προκλήθηκαν
από την οικονομική αύξηση για την εκ των υστέρων αντιμε
τώπιση προβλημάτων με μεγάλο κόστος για τους δημόσιους
προϋπολογισμούς σε όλα τα επίπεδα . H οικονομική μεγέ
θυνση διαμέσου της αυξανόμενης τοπικής συγκέντρωσης των
οικονομικών δραστηριοτήτων, η αστικοποίηση , η αγροτική
έξοδος και η εντατική εκμετάλλευση των γαιών, η αύξηση
της οδικής κυκλοφορίας και ίου τουρισμού προκαλούν τη
συσσώρευση αποβλήτων, τη ρύπανση των υδάτων και του
αέρα. την εξαφάνιση ζωικών ειδών και πράσινων επιφανειών.

6.2.1 . Και οι ίδιες οι κοινοτικές πολιτικές ασχολούνται
πολύ σπάνια με το κόστος που συνεπάγεται από τις ζημίες
του περιβάλλοντος:

— εντυπωσιακό είναι το παράδειγμα της γεωργικής πολιτι
κής που, διαμέσου των μηχανισμών επιστροφών ευνοεί
την εντατική εκμετάλλευση των γαιών και την υψηλή
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— της ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις
οικονομικές και χωροταξικές στρατηγικές .
Αλλά η δράση των διοικήσεων εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος
από τις οικονομικές δυνατότητες και τους προϋπολογισμούς
των διαφόρων χωρών με, βεβαίως, αποτελέσματα διαφορετικά
που προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
6.4. Μολονότι οι επιχειρήσεις είναι συχνά υπεύθυνες για
τις ζημίες του περιβάλλοντος λόγω των προϊόντων, των παρα
γωγικών μεθόδων και των τεχνολογιών που συχνά είναι ασυμ
βίβαστες με το περιβάλλον, πρέπει να τονισθεί ότι οι επιχει
ρήσεις ενεργούν σε συνάρτηση με τη ζήτηση και σύμφωνα
με τους κανόνες της αγοράς. Το γεγονός αυτό πρέπει συνεπώς
να λαμβάνεται υπόψη στη θέσπιση των νομικών πράξεων για
την προστασία του περιβάλλοντος.
6.5 . Οι επιχειρήσεις πρέπει, λοιπόν, να λαμβάνουν υπόψη
μεταξύ των παραγόντων που καθορίζουν τη γεωγραφική εγκα
τάσταση — τους κανονισμούς στον τομέα του περιβάλλοντος
και την κατάσταση των σχετικών έργων υποδομής στο μέτρο
κατά το οποίο , ανάλογα με τους τομείς, οι δαπάνες αυτές
επιδρούν επί του κεφαλαίου. Πρέπει ωστόσο να παρατηρηθεί
ότι :

— οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν ολοένα και μεγαλύτερη προ
σοχή ως προς τα προβλήματα του περιβάλλοντος,

— η ίδια η παραγωγή προϊόντων για το περιβάλλον έχει
καταστεί εμπορικώς συμφέρουσα .

αποδοσή τους,

— το ίδιο ισχύει για τις εθνικές πολιτικές στο τομέα των
μεταφορών που δίνουν προτεραιότητα στους αυτοκινητο
δρόμους,

— και για την ενεργειακή πολιτική που δεν προωθεί ικανο
ποιητικά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειών και
την ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού και οι οδικές
μεταφορές είναι κατά 60 % υπεύθυνες για τις εκπομπές διοξει
δίου του θείου, 80% του οξειδίου του αζώτου, 55% του
διοξειδίου του άνθρακος και 40 % των υδρογονανθράκων.

6.2.2. Δεν πρέπει λοιπόν να εκπληττόμεθα εαν το αναπτυξι
ακό πρότυπο στις μειονεκτικότερες χώρες και περιφέρειες
ακολουθεί την παραδοσιακή λογική , που ευνοεί τις οικονο
μίες κλίμακος και όχι την εξοικονόμηση δαπανών για το
περιβάλλον δημιουργώντας έτσι νέες ανισορροπίες.

6.6. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιφερειακών
χωρών έχουν τις ιδιαιτερότητές τους που διαφοροποιούνται
πολύ από τα προβλήματα των άλλων χωρών της Κοινότητας.
Στις περιοχές αυτές υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος των φυσι
κών περιοχών με μοναδικές ποικιλίες — που διασώθηκαν
λόγω της μης αναπτύξεως — με διεθνή σημασία, η διατήρηση
των οποίων αποτελεί πλειονέκτημα για όλη τη Κοινότητα . H
διαφύλαξη των περιοχών αυτών είναι δαπανηρή με ισχνά
όμως οφέλη όσον αφορά το κέρδος και την απασχόληση .
6.6.1 . Παράλληλα τα έργα υποδομής για το περιβάλλον
και το νομικό πλαίσιο δεν επαρκούν για την προστασία του
εδάφους των περιοχών, λόγω:
— της βιαστικής και ανοργάνωτης αύξησης οδικών δικτύων,
εγκαταστάσεων, οδικής κυκλοφορίας και τουριστικών
ρευμάτων,

— της εκρηκτικής αστικής ανάπτυξης που αναμένεται έως
το 2000, προπάντων στις μητροπόλεις του Νότου,
— της εξόδου του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές
που ευνοεί την ενδημική διάβρωση των γαιών,
— της προοδευτικής καταστροφής του δασικού πλούτου,

6.3 . Οι κοινοτικές οδηγίες βασίζονται δικαίως στην αρχή
της συμπληρωματικότητας, αφήνοντας στις εθνικές, περιφε
ρειακές και τοπικές αρχές την ευθύνη για την εφαρμογή των
κοινοτικών αρχών και στόχων, διαμέσου :
— του καθορισμού του νομικού πλαισίου ,

— των προβλημάτων για τη χρήση των εδαφών συνεπεία της
εσπευσμένης ανάπτυξης του τουρισμού (ιδιαιτέρως στην
Ελλάδα, στην Ισπανία και την Πορτογαλία).
6.7 . Είναι συνεπώς γεγονός ότι οι περιοχές αυτές δεν πλη
ρούν τους αναγκαίους όρους για τη θέση σε κίνηση ταυτοχρό
νως μιας αναπτυξιακής διαδικασίας, που πρέπει οπωσδήποτε
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να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και να φέρει ευημερία,
και την προστασία μιας οικολογικής κληρονομιάς που ανήκει
σε όλους. O συγκεκριμένος κίνδυνος είναι να εξαφανισθούν
όχι μόνον σημαντικοί βιοτόποι αλλά και ευρύτεροι αξιόλογοι
φυσικοί τόποι διαμονής πιο περιορισμένοι και λιγότερο προ
στατευόμενοι .
6.7.1 . Ως προς τούτο, ενδεικτικά είναι ορισμένα στοιχεία
που αναφέρονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας για το
περιβάλλον και την εσωτερική αγορά ( 1992 — H περιβαλλο
ντική διάσταση ):
— μια οικονομική μελέτη για τις πιθανές επιπτώσεις που θα
έχει η εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς στην ελληνική
οικονομία έδειξε ότι η εξάλειψη των πρόσθετων εκπομπών

S02 και ΝΟΧ σε ορισμένες περιπτώσεις επιφέρει μείωση
του δείκτη της ανάπτυξης,

— η εκτιμώμενη δαπάνη για την Ιταλία προκειμένου να εφαρ
μοσθεί η κοινοτική νομοθεσία ανέρχεται σε 13 000 εκα
τομμύρια Ecu (το ποσόν αυτό θεωρείται ενδεικτικό και
για τις άλλες χώρες του Νότου),
— η ανάλογη εκτιμώμενη δαπάνη για την Ανδαλουσία ανέρ
χεται σε 227 000 εκατομμύρια πεσέτες.
6.7.2 . Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι μειονεκτικό
τερες περιοχές είναι γενικότερα αναγκασμένες να εισάγουν
γνώσεις, προγράμματα και τεχνολογίες του περιβάλλοντος
μεταφέροντας έτσι τα ωφελήματα προς τις περιοχές και τις
χώρες που είναι πιο ανεπτυγμένες. Επί παραδείγματι, οι
τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του
θείου ,του αζώτου και του νέφους εισάγονται κατά κύριο λόγο
από την Γερμανία, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και
την Ιαπωνία .

6.8 . Στις περιφέρειες που βρίσκονται σε βιομηχανικό
μαρασμό, η εξυγίανση της περιοχής αποτελεί όρο αναγκαίο
για τη θέση σε κίνηση της ανάπτυξης και για το λόγο αυτό
διατίθενται πολλά κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία. Πρό
κειται όμως για μία δράση με μεγάλες χρηματοπιστωτικές
δυσκολίες δεδομένου ότι :

— δεν πρέπει να αναμένονται στο εγγύς μέλλον οικονομικά
οφέλη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
— δεν είναι πλέον δυνατή η εφαρμογή της αρχής του «o
ρυπαίνων πληρώνει».

6.9. Θεωρητικώς κατά την τελευταία δεκαετία εδραιώθηκε
η έννοια της «υποφερτής ανάπτυξης» η οποία, ενσωματώνο
ντας τις περιβαλλοντικές επιταγές, συνιστά απάντηση στην
άποψη ότι είναι ασυμβίβαστη η ανάπτυξη με τη προστασία
του περιβάλλοντος. Και αυτή είναι η αρχή στην οποία βασίζε
ται η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 130 A της Ενιαίας
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6.9.3. H αναδιάρθρωση του παραγωγικού μηχανισμού και
o εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής χάρη στην επιτά
χυνση της αυξήσεως παρέχουν επίσης την ευκαιρία να υιοθε
τηθούν τεχνολογίες που προκαλούν μικρότερη ρύπανση .
6.9.4. H συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων
στην οικονομική πολιτική θα έδινε μια νέα ώθηση στην
οικονομική και κοινωνική συνοχή και θα επέτρεπε την εξά

λειψη των αντιφάσεων που υφίστανται στις περιφερειακές
περιοχές.

6.9.5. Απεναντίας η περιφρούρηση του περιβάλλοντος, η
δημιουργία ευνοϊκών όρων εξυγίανσης των περιοχών, η ανά
ληψη μιας προληπτικής δράσης και αυτή η μείωση του οικο
νομικού κόστους που συνεπάγονται τα μέτρα για το περιβάλ
λον, πρέπει να οδηγήσουν προς μία πιο ισόρροπη εδαφική
κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων, επειδή οι οικο
νομικές δράσεις και πολιτικές εξαρτώνται πραγματικά
σήμερα από τα παγιωμένα οικονομικά συμφέροντα εκεί όπου
υπάρχουν.

6.10. O αριθμός των ατόμων στην Κοινότητα τα οποία
ασκούν δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με την προστα
σία του περιβάλλοντος κυμαίνονται από 1,2 σε 1,5 εκατομμύ
ρια και δημιουργούν πρόσθετη αξία ύψους περίπου 50 εκατομ
μυρίων Ecu, δηλ. το 1 % περίπου της απασχόλησης και του
ΑΕΠ της ΕΚ.

6.10.1 . H σημασία του τομέα διαφέρει αισθητά από χώρα
σε χώρα: στη Γερμανία αντιπροσωπεύει το 40% του συνόλου
των δραστηριοτήτων αυτών στην Κοινότητα, ενώ η Ισπανία,

η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία φθάνουν μαζί το
4% .

6.10.2. Αυτές οι διαφορές ανιπροσωπεύουν τόσο την ευρύ
τητα του προβλήματος της ρύπανσης, όσο και τη φύση της
νομοθεσίας και την τάξη μεγέθους των δημοσίων δαπανών.
6.10.3. Σήμερα στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ολλανδία συγκεντρώνεται το 80% της
απασχόλησης του τομέα της κατασκευής εξοπλισμού για την
καταπολέμηση της ρύπανσης .

7. H πολιτική της έρευνας και ανάπτυξης

6.9.1 . Στην πράξη η έννοια αυτή παρέμεινε κατά μέγα
μέρος ανεφάρμοστη και στις κοινοτικές πολιτικές.

7.1 . Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη η πολιτική στον
τομέα της έρευνας εντάχθηκε τελικά στις ιδρυτικές συνθήκες
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. H Ενιαία Πράξη προβλέπει
ένα πολυετές γενικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που
θα υιοθετηθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο· ειδικά προγράμ
ματα που πρέπει να υιοθετηθούν με ειδική πλειοψηφία και
συμπληρωματικά προγράμματα που αποτελούν έκφραση της
«αποκαλούμενης μεταβλητής γεωμετρίας». Σε ό,τι αφορά τους
τρόπους συνεργασίας, η έρευνα εντός του κοινοτικού πλαι
σίου μπορεί να οργανωθεί σε τρία επίπεδα δράσεως:

6.9.2 . H ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η διαδι
κασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν επίσης μία ανε
πανάληπτη ιστορική ευκαιρία για να εδραιωθεί πραγματικά
μία ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον .

— οι έρευνες που πραγματοποιούνται από τα κέντρα ερευνών
της Κοινότητας (το Κοινό Κέντρο Ερευνών), με άμεσες
δράσεις (στην αυτή περίπτωση η έρευνα χρηματοδοτείται
κατά 100% από Κοινοτικούς πόρους),

Πράξης.
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— η ερευνά που εκτελείται από πανεπιστημιακά ιδρύματα,
ερευνητικά κέντρα ή βιομηχανικά εργαστήρια βάσει συμ
βάσεων για συμμετοχή στις δαπάνες που έχουν συναφθεί
με την Κοινότητα (έμμεσες δράσεις),
— η εναρμονισμένη δράση διαμέσου της οποίας τα κράτη
μέλη θα συνεργασθούν για να εναρμονίσουν και συντονί
σουν τα γενικά ερευνητικά προγράμματά τους.
7.2 . Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της έρευ
νας στην Ευρώπη εξακολουθεί να χρηματοδοτείται και να
εκτελείται σε εθνικό επίπεδο . Οι κοινοτικές δαπάνες για την
έρευνα κατά το 1990 αποτελούν μόνο το 3% των κονδυλίων
της Κοινότητας, και το 2% των δημοσίων δαπανών για την
έρευνα και ανάπτυξη των κρατών μελών .
7.3 . Λόγω της μειωμένης, κατά 2 δισεκατομμύρια Ecu χρη
ματοδότησης σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, το
τρίτο γενικό πρόγραμμα θα προικισθεί συνολικά με το ποσό
των 5,7 δισεκατομμυρίων Ecu . Οι πόροι αυτοί είναι κατανεμη
μένοι μεταξύ 15 ειδικών προγραμμάτων που διαιρούνται σε 6
θεματικές προτεραιότητες και τρεις μεγάλους στρατηγικούς
τομείς :

— οι βασικές τεχνολογίες διάδοσης (54,5 % των συνολικών
δαπανών ),

— διαχείριση των φυσικών πόρων (36,4 % των συνολικών
δαπανών),
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πει τη γεωγραφική κατανομή των πόρων, η δε αρχή της
επιστημονικής διακρίσεως δεν ευνοεί βεβαίως τις περιοχές
με λιγότερα εργαστήρια, δομές και επιστήμες. H συμμετοχή
των μεμονωμένων χωρών στα ειδικά προγράμματα είναι συνε
πώς σήμερα, με ιδιαιτέρως αισθητό τρόπο, αντιπροσωπευτική
του τεχνολογικού δυναμικού που έχει σχηματισθεί σε εθνικό
επίπεδο και του δυναμισμού των τοπικών βιομηχανιών και
ανωτάτων σχολών στον ειδικό τομέα. Μολονότι υπάρχει κίν
δυνος υπερβολικής σχηματοποίησης των πραγμάτων, το πρό
βλημα που τίθεται είναι η επιλογή μεταξύ της χρηματοδότη
σης των καλύτερων ή της υποστήριξης εκείνων που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη : προφανώς η επιλογή αυτή είναι εξόχως
πολιτικής φύσεως με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Το βέβαιο
ωστόσο είναι ότι σε κοινοτικό επίπεδο ευνοείται το κριτήριο
της επιστημονικής διακρίσεως.

7.5.2. Στον κατάλογο εν τούτοις που δημοσίευσε η Επι
τροπή των ΕΚ σχετικά με την κατανομή των συμβάσεων, δεν
φαίνεται με σαφήνεια και ακρίβεια το πραγματικό βάρος
των συμβάσεων που συνάφθηκαν με τοπικούς φορείς στις
περιοχές των στόχων 1 , 2, 3 και 4. Πρόκειται για μια έλλειψη
που θα πρέπει να θεραπευθεί το συντομότερο δυνατό και
πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να παρέχει σε κάθε
κατάλογο συνοπτικό πλαίσιο που θα δίνει μια εικόνα των
πραγματικών πόρων που χορηγήθηκαν στους τοπικούς φορείς
των περιοχών αυτών.

— αξιοποίηση των πνευματικών πόρων (9,1 % του συνόλου).
7.4. Εξάλλου σε κοινοτικό επίπεδο υφίστανται σημαντικές
ασυμμετρίες τόσο όσον αφορά τις δεσμεύσεις που αναλαμβά
νουν τα κράτη μέλη της Κοινότητας όσο και στο εσωτερικό
των μεμονωμένων κρατών . Σε κοινοτικό επίπεδο τα τρία
τέταρτα των συνολικών συμπληρωματικών δαπανών (δημό
σιων και ιδιωτικών) για τις δραστηριότητες έρευνας και ανά
πτυξης το 1989, ήταν συγκεντρωμένες στη Γερμανία, στη
Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο .

7.4.1 . H κατανομή είναι πολύ ανομοιογενής και εντός των
κρατών μελών. Κατά το 1982 στην Ιταλία το 72 % των συνολι
κών δαπανών για έργα E και A και το 70 % της απασχόλησης
στον ίδιο τομέα συγκεντρώθηκαν στις βορειοδυτικές περιο
χές, ενώ για το Νότο διατέθηκαν μόνο 5% περίπου των
δαπανών και της απασχόλησης στον εν λόγω τομέα. Υψηλή
γεωγραφική συγκέντρωση της έρευνας σημειώθηκε επίσης
και στην Ισπανία (το 1983, διατέθηκε στη Μαδρίτη περισσό
τερο από το ήμισυ των συνολικών δαπανών για τα έργα E
και A με δεύτερη κατά σειρά την Καταλωνία στην οποία
διατέθηκε περίπου 16% ) και στην Πορτογαλία (η περιοχή
γύρω από τη Λισαβώνα απορρόφησε το 72% , ενώ στις παρα
θαλάσσιες περιοχές διατέθηκε συνολικώς το 93 % των εθνι

7.5.3 . Από την άλλη πλευρά είναι σε όλους αρκετά γνωστές
οι τρέχουσες τάσεις της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας
να συγκεντρώνεται σε ζώνες που διαθέτουν επαρκή δίκτυα
μεταφορών και υποδομών, που γειτνιάζουν με επιστημονικά
και ερευνητικά κέντρα καθώς και με κέντρα εκπαίδευσης και

χρηματοδότησης (').

7.6. Σύμφωνα με το άρθρο 103 B της Συνθήκης, o στόχος
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής πρέπει να ληφθεί
υπόψη και από κοινοτική την πολιτική για την έρευνα, ανά
πτυξη και καινοτομία. Από το έγγραφο της ΓΔ XII προκύπτει
ότι σε λειτουργικό επίπεδο έχει ληφθεί υπόψη o στόχος της
συνοχής στην πολιτική της κοινωνικής έρευνας σύμφωνα με
τους ακόλουθους όρους:

7.6.1 .

Αξιολογηση και εξερεύνηση

— κατάρτιση ενός περιφερειακού άτλαντα της E και A,

κών συνολικών δαπανών). Μεταγενέστερες αναλύσεις κατα

δεικνύουν ότι η τεχνολογική διαφορά που υφίσταται στο
εσωτερικό των χωρών αυτών είναι ευρύτερη από τη διαφορά
μεταξύ των κρατών μελών.

7.5 . Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η
κοινοτική πολιτική στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυ
ξης έχει ή όχι θετική επίπτωση στην οικονομική και κοινω

— μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις των κοινοτικών προ
γραμμάτων στον επιστημονικό και τεχνικό ιστό κάθε κρά
τους μέλους,
— υποστήριξη των διαρθρωτικών πολιτικών (βασικές μελέ

νική συνοχή της Κοινότητας.

7.5.1 , Σήμερα η εφαρμογή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
έρευνας και ανάπτυξης έχει περιθωριακό χαρακτήρα στις
μειονεκτικότερες περιοχές. Το γενικό πρόγραμμα δεν προβλέ

( 1 ) Ενιαία Αγορά και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, της Silvana Paruolo,
Ediesse-CGIL, 1988 .
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τες για την κοινοτική πρωτοβουλία Stride και άλλες μελέ
τες σχετικά με τις περιφέρειες των στόχων 1 , 2, 3 και 4),
— δραστηριότητες εξερευνήσεως ( FAST).

7.6.2 . H συνεκτίμηση της ανάγκης για διασφάλιση της
συνοχής στα ειδικά προγράμματα

— ιδιαίτερα στο επίπεδο της επιλογής των προγραμμάτων
και της τελικής αξιολόγησής τους,

— ειδικά προγράμματα — με την ανάληψη κοινοτικών πρω
τοβουλιών για διαρθρωτικές δράσεις (π.χ . προγράμματα
STAR, Valoren, Envireg, Telematique, κλπ.),
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παρεμβάσεων υπέρ της ερευνάς, και η περιορισμένη ζήτηση
πόρων υπέρ της έρευνας .
8 . Βιομηχανική πολιτική

8.1 . H ύπαρξη αυτή καθ'εαυτή μιας ευρωπαϊκής βιομηχανι
κής πολιτικής είναι αντικείμενο διαφορών. Οπωσδήποτε δεν
υπάρχει ένα κέντρο επιφορτισμένο με την πραγματοποίηση
παρεμβάσεων βάσει μιας συνολικής στρατηγικής.
8.1.1 . Είναι δυνατόν ωστόσο να γίνει μια καταγραφή , που
ασφαλώς δεν εξαντλεί τα θέματα των παρεμβάσεων που μπο
ρεί να χαρακτηρισθούν ότι εμπίπτουν στα πλαίσια της βιομη
χανικής πολιτικής:

— ενισχυμένο οπλοστάσιο αντιμονοπωλιακών κοινοτικών
πολιτικών,

— σπουδαστικές υποτροφίες για διεθνείς ανταλλαγές· ειδικές
ενέργειες υπέρ της συνοχής,

— νέα ερευνητική δράση σε συνεργασία με άλλους εταίρους,
— νέα δράση για συνεταιριστική έρευνα υπέρ των MME που
είναι εγκατεστημένες τόσο σε ευνοούμενες όσο και σε
μειονεκτικές περιφέρειες στο πλαίσιο του προγράμματος
Brite/Euram και του νέου ειδικού προγράμματος βιομηχα
νικών τεχνολογιών και υλικών ( 1990-1994) κλπ.

7.6.3 .

Από αυτό προκύπτει μια σειρά συστάσεων, όπως η

σκοπιμότης ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ του γενικού
προγράμματος και των διαρθρωτικών ενεργειών, ενός ειδικού
ταμείου για την εντονότερη συμμετοχή των επιχειρήσεων
των μειονεκτικότερων περιοχών στο γενικό πρόγραμμα μιας
αυξήσεως των πιστώσεων για την E και A, βάσει του κοινοτι
κού προϋπολογισμού νέες πρωτοβουλίες για νεαρά άτομα, για
την ανάπτυξη των δικτύων πρότυπων εργαστηρίων και για
νέα προγράμματα στο τομέα των κοινωνικών επιστημών και
της διοίκησης, για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικα
σιών όσον αφορά την πρόσβαση στα μικρά προγράμματα,
και για την κατάρτιση στατιστικών σχετικά με την κατανομή
των συμβάσεων .

7.7 .

Άλλα στοιχεία προκύπτουν από την τέταρτη περιο

δική έκθεση για τις περιφέρειες. Στην έκθεση τονίζεται ότι
για να μειωθούν οι διαφορές ως προς τα έσοδα και την παρα
γωγικότητα, που οφείλονται στη συγκέντρωση των δραστη
ριοτήτων έρευνας κια ανάπτυξης στις κεντρικές περιοχές της
Κοινότητας, θα χρειασθούν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης
των δαπανών για την E και A καθώς και για τις δραστηριότη
τες καινοτομίας στις περιφέρειες που συναντούν δυσχέρειες
γενικότερα, και ειδικότερα στις περιφέρειες που είναι καθυ

— «επιλεκτικές» κοινοτικές παρεμβάσεις υπέρ των τομέων
που βρίσκονται σε κρίση , όπως o τομέας της χαλυβουρ
γίας, αλλά και της ναυπηγίας και οι συμφωνίες πολυϊνών,
που θα πρέπει να θεωρηθούν «αμυντικές πολιτικές» και
όχι πολιτικές προώθησης,

— πολυάριθμες κοινοτικές ενέργειες υποστήριξης της δη
μιουργίας επιχειρήσεων, της δημιουργίας απασχόλησηs,
της προώθησης της επιστημονικής και τεχνολογικής
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητι
κών οργανισμών των διαφόρων κρατών μελών, και της
καινοτομίας όπως για παράδειγμα:
• οι «εκτός ποσοστώσεως ενέργειες» του ΕTΠΑ,

• η προώθηση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχείρησης
και Καινοτομίας (BIC ή CIPA) και των δικτύων τους,
• το γενικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυ
ξης της Κοινότητας ,
• το πρόγραμμα Sprint (Strategic programme for
innovation and technology transfer),

• τα κοινοτικά προγράμματα ενεργειών υπέρ των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων,
• τα κοινοτικά προγράμματα επιμόρφωσης,
• τα κοινοτικά προγράμματα που καταρτίζονται στα πλαί
σια της ΓΔ «Σχέσεις με τρίτες χώρες και βοήθεια στις
αναπτυσσόμενες χώρες»,
• οι παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων υπέρ των
παραγωγικών επενδύσεων και των υποδομών,
• η χρηματοδότηση μελετών, όπως για παράδειγμα το
«Πανόραμα της κοινοτικής βιομηχανίας 1990».

8.1.2 . Ορισμενες απο αυτές τις «πολιτικές» θα εξετασθούν
σε άλλα κεφάλαια της γνωμοδότησης αυτής, αλλά γενικότερα
μπορεί να γίνουν δύο παρατηρήσεις :

στερημένες από πλευράς αναπτύξεως.

— οι παρεμβάσεις αυτές καθώς και οι πολιτικές δεν εντάσσο
νται σε μια συνολική και συνεκτική στρατηγική ,

7.8 . Πρέπει ακόμη να σημειωθεί η έλλειψη συντονισμού
μεταξύ του γενικού προγράμματος και των διαρθρωτικών

— ακόμη περισσότερο, εκτός από τις διαρθρωτικές παρεμβά
σεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ενέργειες της ETE
και του νέου κοινοτικού μέσου (ΝΚΜ), τα δάνεια μετατρο
πής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Άνθρακα και
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Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η ανάπτυξη των ευρωπαϊκων κέντρων
επιχείρησης και καινοτομίας, οι πειραματικές ενέργειες
όπως είναι η ευρωκοινοπραξία και η καταγραφή των ενδο
γενών δυνατοτήτων των περιφερειών, δεν μπορεί να διαπι
στωθεί ότι καταβάλλεται ειδική προσοχή για την οικονο
μική και κοινωνική σύγκλιση .
8.1.3 . H πρόσφατη ανακοίνωση «η βιομηχανική πολιτική
σε ένα ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον (προσανατολι
σμοί για μια κοινοτική λύση)», μολονότι αντιπροσωπεύει
ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αναγκαιότητας για μια
πραγματική βιομηχανική πολιτική για την Κοινότητα δεν
παρέχει ενδείξεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα
διευκολυνθεί η επιδίωξη μιας πραγματικής οικονομικής
σύγκλισης .
Στην ανακοίνωση αναφέρεται :

«H προσαρμογή των πιο μειονεκτικών περιοχών στην
ενιαία αγορά έως τα τέλη του 1992, επιδοτείται από τα
διαρθρωτικά ταμεία της Κοινότητας, που ενισχύθηκαν
προς το σκοπό αυτό. Τα ταμεία αυτά δρούν σαν παράγο
ντες που είναι καθοριστικοί για την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων, όπως είναι η παροχή προωθημένων
υποδομών και η ποιότητα των ανθρώπινων πόρων. H
οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και η
μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων περιφερειών
επαληθεύεται με μεγαλύτερο αυθορμητισμό μεταξύ των
χωρών και των περιφερειών που έχουν φθάσει σε ένα πιο
υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Είναι σημαντικό
να εξασφαλισθεί ότι στις περιοχές που έχουν μια αισθητά
κατώτερη ανάπτυξη από την ανάπτυξη των κεντρικών
περιφερειών της Κοινότητας, οι βιομηχανίες θα έχουν
πρόσβαση στις υποδομές αυτές που μπορούν να τις κατα
στήσουν ικανές να ανταγωνισθούν υπό όρους μεγαλύτε
ρης ισότητας, όχι μόνο τις άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες,
αλλά επίσης και την παγκόσμια αγορά. O διάλογος και
η από κοινού συμμετοχή της βιομηχανίας και των δημό
σιων αρχών θα πρέπει να διαδραματίσουν μια ουσιαστική
λειτουργία στη διαδικασία αυτή .»

Στην αντίστοιχη γνωμοδότησή (') της η ΟΚΕ ενέκρινε την
γενική διατύπωση που υιοθετήθηκε τονίζοντας ωστόσο ότι
δεν δίδει τη δέουσα προσοχή στην περιφερειακή και στην
κοινωνική διάσταση .

8.2. Ένα παράδειγμα για το πως μια πολιτική εποπτείας
και ελέγχου — συνεπώς μια έμμεση βιομηχανική πολιτική
— μπορεί να εφαρμοσθεί με τρόπο ώστε να ληφθεί υπόψη
o στόχος της σύγκλισης, παρέχεται από τη νέα κοινοτική
πειθαρχία σε θέματα ευαίσθητων προϊόντων και προϊόντων
σε κρίση , που καταρτίσθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής
των κοινοτικών πλαισίων υποστήριξης και των λειτουργικών
προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης «Εσωτερική Αγορά
και Βιομηχανικές Υποθέσεις».

8.2. 1 . H νέα ρύθμιση θα εφαρμοσθεί γενικότερα σε όλα τα
καθεστώτα ενίσχυσης που περιέχονται στα κοινοτικά πλαίσια
στήριξης (ΚΠΣ). H νέα πειθαρχία, στη διαχείριση των προ
γραμμάτων υιοθετεί μια προσέγγιση πιο ευέλικτη από την
προηγούμενη . Από την άλλη πλευρά o κατάλογος των προϊό

(>) ΕΕ αριθ . C 40 της 17.2 . 1992, σ . 31 .

Αριθ. C 98/67

ντων και των ευαίσθητων τομέων καθώς και των τομέων σε
κρίση μπορεί να τροποποιείται σε οποιαδήποτε στιγμή από
την ίδια την Επιτροπή .

8.2.2. Νέες εκτελεστικές διατάξεις του νέου κανονισμού
του ΕΤΠΑ προβλέπουν ότι όλα τα σχέδια βιομηχανικών
επενδύσεων που υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια Ecu πρέπει
να ανακοινώνονται προκαταρκτικά στην Επιτροπή , ανεξάρ
τητα από την ευαισθησία του εν λόγω τομέα. Για τα ευαίσθητα
προϊόντα και τομείς (κλωστοϋφαντουργία/βιομηχανία ρού
χων, υποδημάτα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ηλεκτρονική
για το ευρύ κοινό) το κατώτερο όριο 1 εκατομμύριο Ecu
καταργείται και αυξάνεται συνεπώς στα 10 εκατομμύρια Ecu .
Όλα τα σχέδια επενδύσεων στους τομείς που βρίσκονται σε
κρίση (χαλυβουργία, ναυπηγικός τομέας, συνθετικές ίνες)
πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις
κοινοτικές διατάξεις . Όσον αφορά τον τομέα της κατασκευής
αυτοκινήτων και κινητήρων για οχήματα καθώς και εξαρτη
μάτων αυτοκινήτων, όταν το σχέδιο προωθείται από έναν
κατασκευαστή αυτοκινήτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
απόφασης της Επιτροπής 89/C 123/03 η οποία καθορίζει
μεταξύ άλλων κατώτατο όριο για την προκαταβολική γνωστο
ποίηση των επενδύσεων που αρχίζει από 12 εκατομμύρια Ecu.
8.3 . H πραγματοποίηση της μεγάλης αγοράς χωρίς σύνορα
θέτει τους τομείς και τις αγορές, που έως σήμερα προστατεύο
νται, σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό επιταχύνοντας βαθειές δια
δικασίες καινοτομίας και εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης,
ορθολογισμού, εξειδίκευσης και συγκέντρωσης.
8.3 . 1 . Για την εξακρίβωση των περιφερειών που θα επηρεα
σθούν περισσότερο από την αύξηση του ανταγωνισμού και
της επακόλουθης αναδιάρθρωσης είναι αναγκαίο να ληφθεί
υπόψη ότι η τομεακή ανάλυση ενδέχεται να αποτελεί ένα
μέσο που δεν παρουσιάζει ακρίβεια. Ακόμη και σε τομείς
στους οποίους η ζήτηση αυξάνεται με βραδύτητα, οι περιφέ
ρειες που συγκεντρώνονται σε ειδικές αγορές στα πλαίσια
αυτών των τομέων μπορούν να επεκταθούν αισθητά .

8.3.2. Πέρα από τις επιπτώσεις ανά τομέα με την υλοποί
ηση της Ενιαίας αγοράς πρέπει να εξετασθεί το γεγονός ότι
η πραγματοποίηση της ενιαίας αγοράς σε συνδυασμό με τη
διεύρυνση της Κοινότητας συνεπάγεται αύξηση του βιομηχα
νικού εμπορίου μέσω μεγαλύτερης προσφυγής στην αρχή του
συγκριτικού πλεονεκτήματος. Μία επίκαιρη συλλογή των πιο
πρόσφατων μελετών για το θέμα αυτό αναφέρεται στην 4η
Έκθεση ΕΚ για τις περιφέρειες της Ευρώπης. Οι ανταλλαγές
μεταξύ των κεντρικών χωρών (Μπενελούξ, Γαλλία, Γερμανία
και Ηνωμένο Βασίλειο) ανήκουν κυρίως στο ενδοβιομηχα
νικό τύπο, ενώ από την άλλη πλευρά οι ανταλλαγές μεταξύ
αυτών των κεντρικών χωρών και των πιο περιφερειακών κρα
τών μελών ανήκουν περισσότερο στο διαβιομηχανικό τύπο,
και εκφράζουν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης

και διαθεσιμότητας των πόρων (2).

(-) Ως διαβιομηχανικό εμπόριο νοείται μια ανταλλαγή μεταξύ έντονα
διαφορετικών προϊόντων όσον αφορά το τεχνολογικό τους περιε
χόμενο, που διεξάγεται μεταξύ προηγμένων και καθυστερημένων
χωρών. Ως ενδοβιομηχανικό εμπόριο νοείται, αντίθετα, μια ανταλ
λαγή μεταξύ προϊόντων με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο όπως
εκείνο που διεξάγεται μεταξύ χωρών με προηγμένη οικονομική
διάρθρωση .
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8.3.3. H εκμετάλλευση των σημερινών συγκριτικών πλεο
νεκτημάτων προϋποθέτει ότι οι μειονεκτικές περιοχές της
Κοινότητας θα προσανατολισθούν ακόμη περισσότερο προς
τις βιομηχανίες εντάσεως εργασίας και περιορισμένου τεχνο
λογικού περιεχομένου (παραδοσιακές βιομηχανίες κατανά
λωσης, όπως είναι η κλωστοϋφαντουργία, η βιομηχανία ενδυ
μάτων, υποδημάτων και άλλες βιομηχανίες συναρμολόγη
σης), ενώ οι κεντρικές περιφέρειες θα εξειδικευθούν περισσό
τερο στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης όπως επί
σης και στις δραστηριότητες έντασης κεφαλαίου. Τα
μειονεκτήματα αυτού του προσανατολισμού παρουσιάζονται
με σαφήνεια από την ίδια την Επιτροπή : διατήρηση των
σημερινών περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ του κέντρου

8.4. 1 . Οι δραστηριότητες που καταβλήθηκαν από την Κοι
νότητα υπέρ των MME οδήγησαν στη δεκαετία του "70 στις
πρώτες ενέργειες, οι οποίες το 1986 συγκεντρώθηκαν σε ένα
αυτόνομο και ορατό πλαίσιο που υποστηρίχθηκε από ένα

πρώτο ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα
δράσης. Με βάση την προϋπόθεση ότι εναπόκειται στις επι
χειρήσεις να αποφασίσουν ποιοι είναι οι καλύτεροι στόχοι
που πρέπει να επιδιώξουν και ποια είναι τα μέσα για την
επίτευξή τους, η Κοινότητα περιορίζεται να διευκολύνει τους
επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών ως προς την πρόσβαση
στις αναγκαίες πληροφορίες, καθώς και στη βοήθεια για την
αναζήτηση των εταίρων και στη δημιουργία ενός νομικού και
οικονομικού περιβάλλοντος που θα είναι ευνοϊκό για την

και της περιφέρειας, μειονεκτικές περιφέρειες που είναι πιο
τρωτές σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό εκ μέρους των αναπτυσ
σόμενων χωρών και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης
κλπ (').

ανάπτυξή τους στη μεγάλη αγορά.

8.3.4. Από την άλλη πλευρά, μακροπρόθεσμα, από τις προ
σαρμογές που θα επιφέρει η μεγάλη αγορά, στα πιο βιομηχα
νικά κράτη μέλη , διαγράφονται ειδικότερα δύο πιθανές περι
πτώσεις: 1 ) o εξευρωπαϊσμός των επιχειρήσεων — αυτή η
περίπτωση προϋποθέτει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι
επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους να μπορούν να παρεμβαί
νουν σε άλλα κράτη μέλη με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώ
σεις που έχουν στην εθνική επικράτεια τους· 2) η προώθηση
των εθνικών προτύπων .

συγκαταλέγονται :

8.4.2.

8.3.5 . Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Κοινότητας,
η ανάλυση των δυναμικών προσαρμογών που παρατηρούνται
(εθνικές και ξένες επενδύσεις και στρατηγικές των επιχειρή
σεων) δείχνουν ότι μεταξύ 1985 και 1989 η επενδυτική προ
σπάθεια υπήρξε ειδικά έντονη στην Ισπανία και στην Πορτο
γαλία ενώ αντίθετα μειώθηκε στην Ελλάδα. Πολυάριθμοι
συγγραφείς θεωρούν ότι το κόστος προσαρμογής που θα επι
φέρει η φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών θα είναι πιο
υψηλό αν αυτή οδηγήσει σε μια διαβιομηχανική και όχι σε
μια ενδοβιομηχανική εξειδίκευση .
8.3.6 . Θα είναι άραγε επαρκείς οι παρεμβάσεις των διαρ
θρωτικών ταμείων της Κοινότητας για να αντιμετωπισθεί το
κόστος προσαρμογής που θα απαιτηθεί από την ενιαία αγορά ;
H απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική . Σήμερα
περισσότερο από ποτέ άλλοτε επειδή οι δημόσιες αρχές οφεί
λουν να διευκολύνουν τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης και
μετατροπής, αλλά και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προ
κειμένου αυτές να πραγματοποιηθούν με το λιγότερο δυνατό
κόστος, και με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν πιο συγκεκριμένα
όλα τα αναμενόμενα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, χρειά
ζεται μια σαφής πολιτική βούληση .
8.4. Στις περιοχές του στόχου 1 η επικρατούσα οικονομική
πραγματικότητα κυριαρχείται από τις μικρές επιχειρήσεις
και τη βιοτεχνία, η οποία από την άλλη πλευρά αποτέλεσε
παντού το πρώτο απαραίτητο βήμα κάθε διαδικασίας εκβιομη
χάνισης και αποτελεί και σήμερα το ζωτικό βασικό ιστό, που
εξασφαλίζει τη μετατροπή σε μια ορθή οικονομία. Συνεπώς
η πολιτική απέναντι σε αυτές είναι αποφασιστικής σημασίας.

(') Επιτροπή των ΕΚ = «Βιομηχανική μεταλλαγή στην Ευρωπαϊκή
εσωτερική αγορά = ανάγκη προσαρμογής στα κράτη μέλη ».
Μελέτη των P. Buignes, F. Ilzkovitz και J. F. Lebrun — ειδικό
τεύχος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής/Κοινωνικής Ευρώπης 1990.
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— στα θέματα της ενημέρωσης: η διάθεση στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών, του δικτύου

Euro-Info Centres (EIC) που απαντά στα ερωτήματά τους
σχετικά με την ενιαία αγορά, τις ευκαιρίες που υπάρχουν
στα άλλα κράτη μέλη και τις δυνατότητες να επωφεληθούν
από τις πηγές χρηματοδότησης της Κοινότητας,
— στα πλαίσια της συνεργασίας η Κοινότητα θέσπισε άλλα
μέσα όπως είναι: το Γραφείο Συνεργασίας Επιχειρήσεων
που είναι ανοικτό στους επικεφαλής επιχειρήσεων που
επιδιώκουν απευθείας τη συνεργασία με τους ομόλογούς
τους σε άλλα κράτη μέλη , το Business coopération netword
(BC-Net) που συνδέει μεταξύ τους περισσότερους από 600
συμβούλους επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη , και σε
πολυάριθμες τρίτες χώρες και το Europartenariat, που
αποβλέπει να δημιουργήσει εταίρους μεταξύ επιχειρή
σεων μιας ορισμένης περιφέρειας της Κοινότητας και
επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών,
— στα θέματα της επαγγελματικής επιμόρφωσης, το πρό
γραμμα, υποστηρίζει την υπερεθνική προώθηση στο πεδίο
της τεχνολογικής ανάπτυξης, και η ΓΔ XXIII, με μια
πειραματική ενέργεια στη φάση της αξιολόγησης, τείνει
να εξοικειώσει τους επικεφαλής των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων με τη στρατηγική διαχείριση . Για την επι
μόρφωση των νέων, το πρόγραμμα Petra διευκολύνει τις
ανταλλαγές μαθητευόμενων που επιθυμούν να συμπληρώ
σουν την επαγγελματική κατάρτισή τους με εξάσκηση σε
άλλο κράτος μέλος ενώ το πρόγραμμα Lingua διευκολύνει
την εκμάθηση γλωσσών.

8.4.3 . Οι παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν, όπως οι επιχειρή
σεις ΝΚΜ , τα δάνεια μετατροπής ΕΚΑΧ, η ανάπτυξη των
BIC και του δικτύου τους, οι πειραματικές ενέργειες όπως
είναι η ευρωκοινοπραξία και η υλοποίηση ενός μητρώου
ενδογενούς δυναμικού των περιφερειών, αποτελούν μέσα που
έχουν καταρτισθεί με ειδικό τρόπο για τις MME των προβλη
ματικών περιοχών. Αλλά για τις κοινοτικές παρεμβάσεις υπέρ
των MME δεν υπάρχει ακόμη συνολική αξιολόγηση των
επιπτώσεών τους στη σύγκλιση . Εξάλλου μια κριτική και
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αντικειμενική ανάλυση της πενταετούς πλέον εμπειρίας παρό
μοιων παρεμβάσεων μπορεί να βοηθήσει την Κοινότητα να
βελτιώσει ολόκληρη την πολιτική της υπέρ των MME .
8.4.4. Ένα παράδειγμα που βέβαια δεν ισχύει για όλους,
αποτελεί μια μικρή δειγματολογική έρευνα που πραγματοποι
ήθηκε στην Ιταλία. H έρευνα αυτή έδειξε ότι λιγότερες από
10% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν
γνωρίζουν την ύπαρξη των ευρωθυρίδων. Τα κέντρα ενημέρω
σης δεν αναπτύσσονται στην Ιταλία . Στις 29 υπάρχουσες
ευρωθυρίδες, πάνω από 15 φιλοξενούνται στα εμπορικά επιμε
λητήρια και όλες σχεδόν οι άλλες στις επαγγελματικές ενώ
σεις . Διαρθρώσεις αρκετά γραφειοκρατικές που δεν συμβιβά
ζονται με την απαίτηση για ευέλικτη και ταχεία ενημερωτική
δραστηριότητα . Τούτο οδήγησε τους συντάκτες της μικροέ
ρευνας να αναρωτηθούν εάν δεν θα ήταν καλύτερο να ενισχυ
θούν κατευθείαν τα γραφεία εκπροσώπησης της ΕΚ , στα
οποία οι Βρυξέλλες τουλάχιστον έχουν μεγαλύτερες δυνατό
τητες ελέγχου και αξιολόγησης της πραγματοποιηθείσης
δραστηριότητας.
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εφαρμογή της μεγάλης αγοράς να δώσει θετικά οικονομικά
αποτελέσματα. Ωστόσο η διατήρηση ενός «πραγματικού
ανταγωνισμού» - του οποίου η έννοια συνεπάγεται εξάλλου
αναγνώριση του γεγονότος ότι η αγορά και η αυθόρμητη
εξέλιξή της μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη των θετικών
αποτελεσμάτων του ανταγωνισμού (ειδίκευσης, καλύτερη διά
θεση πόρων, προώθηση στην καινοτομία των προϊόντων και
των μεθόδων) — δεν επαρκεί ενόψει του 1992, ούτε μπορεί να
εξασφαλίσει τη συμβατότητα της πολιτικής του ανταγωνι
σμού με τους στόχους της σύγκλισης .
9.2.1 . Οι κίνδυνοι ενός «πολέμου των βιομηχανικών πολι
τικών» και «μεγαλύτερων συγκρούσεων μεταξύ των πιο αδύ
ναμων χωρών», που συνεπάγεται η προβλεπόμενη μεγαλύτερη
προσφυγή στο διαβιομηχανικό εμπόριο, αποτελούν σοβαρούς
λόγους ανησυχίας για την ίδια την έκθεση Padoa Schioppa
(σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη). Υπάρ
χουν επίσης διαρθρωτικά, τομεακά και τεχνολογικά προβλή
ματα που μπορεί να επιδεινωθούν περισσότερο από την επί
τευξη μιας ενιαίας αγοράς που πραγματοποιείται κάτω από
το έμβλημα της απλής φιλελευθεροποίησης.

9.1.2. O κανονισμός (ΕΟΚ ) αριθ. 4064/89 για τον έλεγχο
των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, που υιοθετήθηκε
ύστερα από 15 χρόνια συζητήσεων και διαπραγματεύσεων,
καθορίζει τα όρια μέσα στα οποία γίνονται αποδεκτές οι
συγκεντρώσεις, και έτσι επιτρέπει να υπάρχει ένα μέσο για
ρύθμιση του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. O κανονι
σμός φαίνεται να επιδιώκει να συνοδεύσει, και όχι να αμφι
σβητήσει, τις διαδικασίες συγκέντρωσης στο εσωτερικό της
Κοινότητας, ρυθμίζοντάς τες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύ
γεται η εμφάνιση απαράδεκτων ασυμμετριών κατά τη διάρ
κεια της οικοδόμησης της ενιαίας αγοράς . Νέοι τομείς της
οικονομίας υπεισέρχονται στα πλαίσια της εφαρμογής των
κοινοτικών κανόνων για τον ανταγωνισμό : οι μεταφορές, οι
τηλεπικοινωνίες, τα οπτικοακουστικά συστήματα, η ενέργεια.

9.3 . H γενικότερη εκτίμηση των συνεπειών της πολιτικής
του ανταγωνισμού για τη συνοχή δεν είναι διαθέσιμη . Εντού
τοις, το επίπεδο και η μέθοδος διανομής των κρατικών ενισχύ
σεων στην Κοινότητα καθώς και η υπεροχή της μη κρατικής
ενισχύσεως (βλ. σημείο 1.2.17) έρχονται σε σύγκρουση με
τον πανκοινοτικό στόχο της κοινωνικής και οικονομικής
συνοχής.
9.3 . 1 . Αποφασιστική θα πρέπει να είναι μια τέτοια διαμόρ
φωση της πολιτικής του ανταγωνισμού ώστε να οδηγήσει σε
πιο αυστηρό και απαγορευτικό έλεγχο των κοινοτικών και
εθνικών ενισχύσεων και στην εφαρμογή των κανόνων στις
πιο ισχυρές περιφέρειες, ενώ αντιθέτως θα πρέπει να υπάρξει
μεγαλύτερη ευελιξία έναντι των περιοχών του στόχου 1 και
2 . Οι πρώτες δύο εκθέσεις για τις κρατικές βοήθειες δείχνουν
τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν για να γίνει γνωστή η
κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη . H ορθή πληροφόρηση
αποτελεί προϋπόθεση και για μια ορθή πολιτική παρέμβαση
σχετικά είναι ευκταίο να γίνουν μεγαλύτερες πρόοδοι κατά
τη χορήγηση των δημοσίων ενισχύσεων που δεν είναι σήμερα
διαφανείς, καθώς και μια πιο ορατή συγκριτική αντίληψη —
μεταξύ των άλλων — των δημόσιων ενισχύσεων που παρέχο
νται από άλλες διοικητικές μονάδες εκτός των κεντρικών.
Εξάλλου o κριτικός έλεγχος της ίδιας της τυπολογίας των
δημόσιων ενισχύσεων, οι οποίες έχουν εξετασθεί έως σήμερα,
δεν μπορεί παρά να δώσει θετικά αποτελέσματα, για μια
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της πολιτικής του ανταγω
νισμού .
9.3.2. Παραδειγματικά τίθενται μόνο δύο ερωτήματα : Πρώ
τον ως προς την καταμέτρηση των δημόσιων ενισχύσεων για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκύπτει το ερώτημα
ποια αξία έχουν οι τιμές που συγκεντρώθηκαν από την Επι
τροπή εάν δεν χρησιμοποιηθεί σαν βάση κυρίως o ορισμός
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον οποίον βασίζο
νται τα εθνικά καθεστώτα ; Δεύτερο σε ποιο μέτρο αυτή η
καταμέτρηση έχει ή δεν έχει λάβει υπόψη όλες τις ενισχύσεις
που λαμβάνουν οι MME μέσω πολιτικών που είναι διαφορετι
κές από την πολιτική υπέρ των MME (έρευνα και ανάπτυξη ,
ή καινοτομία)κλπ . ; H μεγαλύτερη διαφάνεια δεν μπορεί παρά
να είναι επιθυμητή ενόψει της πρόκλησης του 1992 με την
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

9.2 . Ενόψει του 1 992, η πολιτική του ανταγωνισμού απoκτά
χωρίς αμφιβολία ουσιαστικό ρόλο για να γίνει δυνατόν η

9.4. Τα κρατικά προγράμματα περιφερειακών ενισχύσεων
μπορούν να διαδραματίσουν εξαιρετικά σημαντικά ρόλο για
την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων που υφί
στανται, εντός των κρατών μελών. Εντούτοις, λόγω εν μέρει

9 . Πολιτική του ανταγωνισμού και συνοχή

9.1 . H Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα γεννήθηκε με
το έμβλημα της κοινής αγοράς και συνεπώς η ελεύθερη
κυκλοφορία στο εσωτερικό της είναι μια από τις θεμελιώδεις
προϋποθέσεις. Στο κείμενο της Συνθήκης της Ρώμης προβλέ
πονται , στο κατάλληλο κεφάλαιο , οι κανόνες που προορίζο
νται να προστατεύσουν τον ανταγωνιστικό μηχανισμό .

9. 1 . 1 . Οι βασικές διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα 85 και
86, άλλοι όμως «κανόνες ανταγωνισμού» περιέχονται και στο
άρθρο 91 που απαγορεύει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν
διακοινοτικό dumping, και 92 έως 94, που θεσπίζουν τους
όρους βάσει των οποίων δεν συμβιβάζονται με την κοινή
αγορά οι ενισχύσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη στις
επιχειρήσεις. Το άρθρο 85 είναι εκείνο που προσδιορίζει ένα
δόγμα αντιτράστ . Το άρθρο 86 απαγορεύει την καταχρηστική
εκμετάλλευση εκ μέρους μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων
της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν σε κοινοτικό επίπεδο
ή σημαντικού μέρους της κοινής αγοράς .
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του διαθέσιμου επίπεδου χρηματοδότησης (ή που μπορεί να
γίνει διαθέσιμο) και υπό το φως των διαφόρων παραμέτρων
που ισχύουν στα κράτη μέλη (εντός των κανόνων της ΕΚ),
το αποτέλεσμα δύναται να είναι η όξυνση των ανισοτήτων
που υπάρχουν μεταξύ των ίδιων των μειονεκτικών περιφε
ρειών. Στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το ΗΒ δαπα
νώνται κατά μέσον όρον ετησίως 90 Ecu για κάθε κάτοικο
των περιοχών που εμπίπτουν στην κατηγορία των μειονεκτι
κών, ενώ για την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και
την Ιρλανδία o μέσος όρος είναι μόλις 16 Ecu. Τα κρατικά
προγράμματα περιφερειακών ενισχύσεων δεν θα πρέπει να
εναρμονίζονται κατά τρόπο ώστε να υπονομεύεται o στόχος
της συνοχής.

9.4. 1 . Από την άλλη πλευρά χρειάζεται πάντως να εξασφα
λισθεί μία ισχυρή συνοχή μεταξύ όλων των κοινοτικών πολι
τικών, και ειδικότερα μεταξύ της κοινοτικής περιφερειακής
πολιτικής, της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, της βιομηχα
νικής πολιτικής, της πολιτικής για την E και A και την
καινοτομία, της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής ένα
ντι των τρίτων χωρών.

9.4.2. H έννοια της σφαιρικότητας είναι μια ιδεα στην
οποία η ΟΚΕ έχει πάντοτε επιμείνει και δεν αφορά μόνο την
αγορά — κοινοτική και παγκόσμια — αλλά επίσης και τις
διασυνδέσεις μεταξύ όλων των κοινοτικών πολιτικών, μέσω
μιας συνεκτικής και ρεαλιστικής απεικόνισης του συνόλου
από γεωγραφικής και πολιτικής πλευράς .
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9.5.2 . H περιφερειακή πολιτική — όπως και η πολιτική
για τον ανταγωνισμό θα πρέπει να θέσει το πρόβλημα της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των πιο μειονεκτικών
περιοχών· και μπορεί να στηριχθεί στον έλεγχο των ενισχύ
σεων, προκειμένου να επιδιωχθεί όπως οι ενισχύσεις αυτές
(περιφερειακές ή άλλες) μην χορηγούνται μαζικά στις μη
πρωταρχικές περιοχές για την περιφερειακή ανάπτυξη (πράγ
μα που θα καταστήσει άχρηστες όλες τις προσπάθειες που
έχουν σαν σκοπό να καταστήσουν πιο θελκτικές τις περιφέ
ρειες όπου υπάρχει προτεραιότητα) και προκειμένου οι εθνι
κές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες από την άποψη του όγκου
είναι γενικώς σημαντικότερες από τις αντίστοιχες κοινοτικές,
να συνδέσουν τα αποτελέσματά τους με τις κοινοτικές χρημα
τοδοτήσεις. Φυσικά αυτό δεν παρεμποδίζει — σύμφωνα με
τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της συνθήκης ΕΟΚ — να
παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις από τα κράτη μέλη
εκτός των ζωνών προτεραιότητας της Κοινότητας.

9.5.3 . Από τις διαφορές προσέγγισης και μεθόδων καθορι
σμού των ζωνών που θα δέχονται περιφερειακή ενίσχυση ,
προκύπτουν ωστόσο ασάφειες που συνεχώς επικρίνονται
στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , των κρατών
μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών . Αυτή η
έλλειψη συνεκτικότητας παρουσιάζεται ιδιαίτερα:

α) στις ζώνες παρέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων που
δεν έχουν δικαίωμα σε εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις
(διαφορές χαρτών). Στην περίπτωση αυτή τίθεται πρό
βλημα κοινής χρηματοδότησης των ενισχύσεων·

β) όταν μία περιφέρεια παύει να είναι επιλέξιμη για τις εθνι
κές περιφερειακές ενισχύσεις στη διάρκεια της ισχύος
ενός κοινοτικού σχεδίου υποστήριξης (διαφορές χρονο
διαγράμματος).

9.5 . Στο σημείο αυτό, παραδειγματικά, θα επιμεινομε σε
ορισμένες ελλείψεις από πλευράς συνοχής που υπάρχουν
μεταξύ της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής και της πολι
τικής για τον ανταγωνισμό που προωθείται από την Κοινό
τητα. H πολιτική για τον ανταγωνισμό σε σχέση με το πρό
βλημα των κρατικών ενισχύσεων με περιφερειακή σκοπιμό

τητα επιδιώκει να εξαλείψει ή να περιορίσει τις νοθεύσεις
του ανταγωνισμού που προκαλούνται από τη χορήγηση ενι
σχύσεων σε ορισμένες επιχειρήσεις.Έχει ως αντικείμενο τις
προτεραιότητες και τους στόχους που προορίζονται από τις
εθνικές πολιτικές και αποβλέπει στη διάρθρωσή τους σε
κοινό πλαίσιο. H περιφερειακή πολιτική έχει καταρτισθεί
για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση
της Κοινότητας βοηθώντας τις πιο μειονεκτικές ζώνες να
επιλύσουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες τους. Ασχολείται με
όλα όσα συμβάλλουν στο στόχο αυτό: τις κοινοτικές χρημα
τοδοτήσεις, τις εθνικές ενισχύσεις, και τις περιφερειακές
συνέπειες των άλλων κοινών πολιτικών.

9.5.1 . Είναι σαφές ότι οι στόχοι και οι μέθοδοι των δυο
πολιτικών είναι διαφορετικοί . Ενώ η πρώτη οφείλει να λαμβά
νει μέτρα στήριξης, η άλλη αντιθέτως θα πρέπει να ασκεί
έλεγχο στις εθνικές πολιτικές εξ ονόματος του κοινού συμφέ
ροντος. Οι δύο πολιτικές θα πρέπει να είναι περισσότερο
συμπληρωματικές παρά αντίθετες, διότι και οι δύο αποβλέ

Εξάλλου στην ίδια την Επιτροπή πραγματοποιούνται σήμερα
αναλύσεις με στόχο την απάλειψη αυτών των ασυνεπειών και
εντατικοποίηση της συμπληρωματικότητας των δύο πολιτι
κών .

10. Μεταφορες

10.1 . «H εσωτερική αγορά ... θα παρουσιάσει όλα τα οικο
νομικά και κοινωνικά αποτελέσματά της εάν η ελεύθερη
κυκλοφορία των αγαθών, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και
των ατόμων σε ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μπορεί
να στηριχθεί σε δίκτυα (φυσικές υποδομές, υπηρεσίες και

κανονισμούς) που είναι πραγματικά πανευρωπαϊκά» ('), τα

οποία περικλείουν, από την άποψη του χρόνου και των απο
στάσεων, τον κοινοτικό χώρο σε μια προοπτική σύγκλισης.

10.1.1 . Ότι μεταφορές και ανάπτυξη είναι τομείς στενά
συνδεδεμένοι και ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
οργάνωση και τη διάρθρωση του χώρου είναι γνωστό. H
πολιτική για τις μεταφορές όμως είχε και έχει ακόμη έναν
ρόλο έντονα αρνητικό στο μέτρο που τονίζει τις ανισότητες

πουν να συγκεντρώσουν τις δημόσιες ενισχύσεις για την

ανάπτυξη σε μια περιορισμένη γεωγραφική έκταση .

(') ΕΕ αριθ. C 14 της 20. 1 . 1992, σ. 11 .

21.4. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

μεταξύ των περιφερειών, όταν δημιουργεί πλεονεκτικές διαπε
ριφερειακές συνδέσεις και με αυτό τον τρόπο προκαλεί την
περιθωριοποίηση των άλλων περιοχών . Και αυτό δεν συμβαί
νει μόνο μεταξύ αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων
περιφερειών αλλά επίσης και στο εσωτερικό των τελευταίων,
όταν π.χ . εγκαταλείπονται ορισμένες μεταφορικές γραμμές
επειδή είναι αντιοικονομικές. Με τον τρόπο αυτό προκαλείται
η εγκατάλειψη των περιοχών που βρίσκονται έτσι έξω από
το κυκλοφοριακό σύστημα της οικονομίας .
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10.4.1 . H μεγάλη ανάπτυξη της δεκαετίας του '80, οι μετα
βολές που συντελέσθηκαν στη βιομηχανική παραγωγή , κατά
τις οποίες οι παραδοσιακοί τομείς φθίνουν και εμφανίζονται
νέοι τομείς σε άλλες περιφέρειες, η ολοκλήρωση μεταξύ των
εθνικών οικονομιών με αποτέλεσμα τον αυξανόμενο όγκο των
συναλλαγών, η μείωση των τιμών των αυτοκινήτων, η αύξηση
του πληθυσμού και η τουριστική έκρηξη , αποτελούν παράγο
ντες που ασκούν τεράστια πίεση , και την οποία τα υπάρχοντα

δίκτυα δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν. Σε πρόταση της
Επιτροπής διεβεβαιώνεται ότι :

10.2 . O τομέας των μεταφορών συμμετέχει κατά το 7 % στο
σχηματισμό του ΑΕΠ της ΕΚ και της απασχόλησης και
απορροφά περίπου το 40 % των δημόσιων επενδύσεων, απορ
ροφά επιπλέον το 28 % της κατανάλωσης ενέργειας και έχει
άμεσες επιπτώσεις στα προβλήματα του περιβάλλοντος, της
ασφάλειας και της δημόσιας υγείας . Αυτά τα στοιχεία επιτρέ
πουν να διαπιστωθεί το βάρος που έχει η πολιτική για τις
μεταφορές στην οικονομική πολιτική .

10.2.1 . H Συνθήκη της Ρώμης επιφυλάσσει πράγματι σημα
ντική θέση στον τομέα των μεταφορών και το περιφερειακό
ταμείο πάντοτε διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του
στις μεταφορικές υποδομές. Πάντως έχει δεχθεί επιδράσεις
για την έλλειψη συνοχής των παρεμβάσεών του , διότι οι
τελευταίες:

— δεν είναι εντεταγμένες σε ολοκληρωμένα αναπτυξιακά
προγράμματα,
— δεν συνεκτιμώνται σε ένα πλαίσιο με τη μορφή ευρωπαϊ
κών δικτύων και χωροταξικής οργάνωσης,
— οι συνέπειες της έλλειψης συνεκτικότητας δεν είναι μόνο
η ελλιπής ανάπτυξη αλλά και η δημιουργία νέων φαινομέ
νων περιθωριοποίησης.

10.3 . Για την περίοδο 1988-1993 το ΕΤΠΑ θα αφιερώσει
το ένα τρίτο των πόρων του για βασικές υποδομές, κυρίως
στις περιοχές του στόχου 1 , συμπεριλαμβανομένων των Κοι
νοτικών Σχεδίων προώθησης και των κοινοτικών πρωτοβου
λιών όπως είναι η Regen, Interreg, STAR, Τηλεματική ,
Euroforum κλπ . Μόνο για τις μεταφορές το ΕΤΠΑ διέθεσε
περίπου 5 335 εκατομμύρια Ecu, εκ των οποίων τα 3 611,7
εκατομμύρια για δρόμους και αυτοκινητόδρομους. H ETE
χρηματοδότησε μόνο το 1 989 σχέδια σχετικά με τις μεταφορές
ύψους 2 206 εκατομμυρίων Ecu εκ των οποίων 1 384 εκατομμύ
ρια για σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος. Το Συμβούλιο ενέ
κρινε το 1990 πολυετές πρόγραμμα ( 1990-1992) 328 εκατομμυ
ρίων Ecu για τη χρηματοδότηση μεγάλων ευρωπαϊκών σχε
δίων. Ακόμη και τα δάνεια ΕΚΑΧ χρησιμοποιήθηκαν για τη
χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών .

10.4 . Παρά τη μεγάλη χρηματοδοτική προσπάθεια — στην
οποία αντιτίθεται η προοδευτική μείωση των εθνικών δημό
σιων επενδύσεων στη διάρκεια της δεκαετίας του '80 — υπάρ
χει σε μια γενική κρίση του συστήματος μεταφορών.

«εδώ και μερικά χρόνια τώρα η Ευρώπη φαίνεται να έχει
ξεπεράσει το σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή
και πέρα από το οποίο κάθε αύξηση της κυκλοφορίας
είναι αντιπαραγωγική . Το σύνολο των αρνητικών παρα
γόντων φαίνεται να αυξάνει το συμπληρωματικό εμπλου
τισμό, την αποτελεσματικότητα, την άνεση και την ευη
μερία πράγματα που θα καταλήξουν σε αύξηση του όγκου
κυκλοφορίας.»

10.4.2. Το μεγάλο μέρος της αύξησης της κυκλοφορίας
συγκεντρώνεται στις οδικές και αεροπορικές μεταφορές. H
ζώνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμφόρηση είναι αυτή
που ορίζεται από τις Νοτιοανατολικές περιοχές της Μεγάλης
Βρετανίας, τη Μπενελούξ, την Κεντρική και Δυτική περιοχή
της Γερμανίας και τη Βορειοανατολική πλευρά της Γαλλίας:
στη ζώνη αυτή συγκεντρώνεται το 80% των οδικών διακοινο
τικών μεταφορών μεταξύ Λονδίνου και Μιλάνου . Στη δεκαε
τία '90 προβλέπεται αύξηση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων
κατά 70% προς τη Βόρεια Ευρώπη και κατά 300-500 % στην
Νότια Ευρώπη . H συνολική μεταφορά εμπορευμάτων Βορρά
Νότου μέσω των Άλπεων αυξήθηκε από περίπου 27 εκατομ
μύρια τόνους το 1970 σε περίπου 56 εκατομμύρια τόνους το
1985 [Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC), Ετήσια Έκθεση
1988]. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές αυξήθηκαν από 21,6
εκατομμύρια τόνους σε 25,9 εκατομμύρια τόνους και το ποσο
στό που καταλαμβάνει στην αγορά μειώθηκε από 81% σε
46 % , ενώ οι οδικές μεταφορές αυξήθηκαν από 5 σε 30 εκατομ
μύρια τόννους την ίδια περίοδο.

10.4.3 . Στη Νότια Ευρώπη η έλλειψη ανεπτυγμένων υποδο
μών προστίθεται στη συμφόρηση ορισμένων περιοχών, που
οφείλεται σε κακή πολεοδόμιση . Οι πληθυσμιακές συγκε
ντρώσεις που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση στην
Ευρώπη είναι η Αθήνα, η Ρώμη , η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη .
H προαναφερθείσα μελέτη «Μεταφορές μετά το 2000» υπολο
γίζει ότι στις περιφέρειες οι δαπάνες για μεταφορές, λόγω
των ανεπαρκών δικτύων, ανέρχονται σε 5 % κατά μέσο όρο
— στην περίπτωση της Ιρλανδίας φθάνει το 9 % — πράγμα
που θεωρείται σοβαρό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις.

10.5 .

Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν δείχνουν τη μείωση

του ρόλου των σιδηροδρόμων στη μεταφορά εμπορευμάτων
και ταξιδιωτών, η οποία είναι ειδικότερα έντονη στην Ισπα
νία, Πορτογαλία και Ελλάδα όπου οι σιδηροδρομικές μεταφο
ρές θεωρούνται βραδείες, δαπανηρές, λίγο αξιόπιστες και
ευέλικτες, και στις οποίες πολύ λίγο έχει αναπτυχθεί η μετα
φορά διαμέσου συνδυασμού διαφόρων μέσων. O κύριος λόγος
έγκειται στις εθνικές πολιτικές που έδωσαν κυρίαρχη σημα
σία στις οδικές μεταφορές . Υπάρχει όμως και κοινοτική
ευθύνη . H έλλειψη συνοχής μεταξύ των εθνικών δικτύων δεν
επέτρεψε στους σιδηροδρόμους να επωφεληθούν από την
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αύξηση των διακοινοτικών μεταφορών. Συνέπεια ήταν o πε
ριορισμένος ρόλος στις μεταφορές εμπορευμάτων στην

Ευρώπη ( 18% επί του συνόλου) σε σχέση με τις Ηνωμένες
Πολιτείας (95 %) με κόστος 35 σεντς ανά χιλιόμετρο δηλ.
πολύ υψηλότερο από τις ΗΠΑ ( 15 σεντς). H δίκαιη προτε
ραιότητα που δόθηκε πρόσφατα στην κατασκευή δικτύων
υψηλών ταχυτήτων, εάν δεν συνοδευθεί από πολιτικές αποκα
τάστασης της ισορροπίας δεν μπορεί παρά να τονίσει τις
σημερινές ανισότητες.
10.6.

Οι παράκτιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν μια

έγκυρη οικονομική εναλλακτική λύση στη συμφόρηση ,
ειδικά εάν συνδέονται με άλλους τύπους μεταφορών. O εμπο
ρικός στόλος της ΕΚ μεταξύ '80 και '88 μειώθηκε από την
άποψη της χωρητικότητας και καταλαμβάνει το 15,4% , ένα
ντι 30 % της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου. Τα λιμά
νια της Μεσογείου δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές για
την παράκτια κυκλοφορία και συνδυασμένους τύπους μεταφο
ράς και οι προϋποθέσεις που προσφέρουν είναι γενικά χαμη
λότερες από το μέσο όρο. Βρισκόμαστε ακόμη μακρυά από
την ύπαρξη εναρμονισμένων κοινοτικών κανόνων ποιότητος
στα θέματα των λιμένων και της μεταφόρτωσης.
10.6.1 . Το πρόγραμμα Euros (ευρωπαϊκό νηολόγιο παράλ
ληλο με τα εθνικά) που έχει ως στόχο να συγκεντρώσει το
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πλοίων υπό την κοινοτική σημαία
με σκοπό την αποκλειστική διενέργεια διακοινοτικού
cabotage, δεν προχωρεί λόγω της αντίθεσης των περισσότε
ρων κρατών μελών. O κυριότερος λόγος είναι ότι το νηολόγιο
Euros στερείται ουσιαστικού περιεχομένου για να καταστεί
ελκυστικό προς τον ευρωπαϊκό εφοπλισμό. Ιδιαίτερα η ελευ
θέρωση του cabotage δεν προχωρεί λόγω της αντίθεσης των
πέντε μεσογειακών χωρών. Οι λόγοι είναι οι εξής:
— o φόβος του ανταγωνισμού των στόλων των βόρειων
χωρών, που είναι πιο υγιείς οικονομικά,
— το χαμηλό κόστος εργασίας στο Νότο,

— η ανησυχία ότι η φιλελευθεροποίηση θα πλήξει τις αντιοι
κονομικές συνδέσεις (άγονες γραμμές) με τα νησιά.
10.7. O ίδιος φόβος υπάρχει στις χώρες της Νότιας Ευρώ
πης σχετικά με την υπό εξέλιξη διαδικασία φιλελευθερο
ποίησης στον τομέα των οδικών μεταφορών. Ενώπιον των
επιχειρήσεων που λειτουργούν στο κέντρο της Ευρώπης, επι

χειρήσεων μεγάλων διαστάσεων, καλά διαρθρωμένων και με
υποδομή πληροφορικής, εκατοντάδες χιλιάδες αντιπαραβάλ
λονται οι μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Ιταλίας και
της Ισπανίας που συχνά διαθέτουν ένα μόνο μέσο μεταφοράς.
Αυτή η κατακερματισμένη πραγματικότητα, στην οποία οι
κοινωνικοί κανόνες συχνά δεν εφαρμόζονται καλά δεν μπορεί
παρά να έχουν δύο συνέπειες:

— μια διεργασία αναδιάρθρωσης και συγκέντρωσης που θα

10.8 . Απο τις παρατηρήσεις αυτές προκύπτει ότι απουσιά
ζει μια πραγματική κοινή πολιτική μεταφορών, μολονότι
αυτό θεωρείται στόχος της Συνθήκης της Ρώμης. Το ίδιο το

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το έχει υπογραμμίσει στη γνωστή

απόφασή του της 22ας Μαΐου 1985 ('). Το γεγονός ότι τα
κράτη μέλη και οι περιφερειακές αρχές έχουν δίκαιο όταν
παρατηρούν ότι θα πρέπει καταρχή να επιλύθουν τα προβλή
ματα μεταφοράς, συνεπάγεται ότι οι τοπικές προτεραιότητες
παρουσιάζουν εντονότερο ενδιαφέρον ως προς τις αντίστοι
χες ευρωπαϊκές. H μη επαρκής κατανόηση του ρόλου των
μεταφορών ως μέσου περιφερειακής πολιτικής έχει βαθειές
συνέπειες στη σύγκλιση .
ΜΕΡΟΣ Γ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1 1 . Προτάσεις για την ολοκλήρωση του στόχου της οικονομι
κής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο των κοινοτικών
πολιτικών

1 1 . 1 . H ανάλυση των «κοινοτικών πολιτικών» — οι οποίες
δεν έχουν ως άμεσο στόχο την αντιμετώπιση του προβλήμα
τος της συνοχής και της αποκατάστασης της οικονομικοκοι
νωνικής ισορροπίας — αν και δεν είναι εξαντλητική και
αποκλείει ορισμένες από αυτές και μάλιστα σημαντικές παρέ
χει εντούτοις ικανά στοιχεία προκειμένου :
— να επισημάνομε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων
δεν έχει γίνει μια συνολική , τεκμηριωμένη και αξιόπιστη
εκτίμηση των επιπτώσεων των διαφόρων κοινοτικών πολι
τικών επί της οικονομίας και της κοινωνίας, γενικότερα
των μειονεκτικών περιοχών και ότι μόνο με δυσκολία
μπορεί να καταρτισθεί μια εκτίμηση και μάλιστα πολύ
μεροληπτική ,
— να υπογραμμίσομε ότι εξαίρεση αποτελεί η κοινή γεωρ
γική πολιτική και η ανύπαρκτη έως σήμερα οικονομική
και νομισματική ένωση για τις οποίες και ειδικές μελέτες
έχουν εκπονηθεί και προβλέψεις υπάρχουν,
— να εντοπίσομε τους μηχανισμούς που προκαλούν τις πιο
σημαντικές στρεβλώσεις, τις παρεμβάσεις που ευνοούν τις
ισχυρότερες περιοχές ή τονίζουν την έλλειψη ισορροπίας,
τους κινδύνους που διαγράφονται στον ορίζοντα των νέων
πολιτικών καθώς και εκείνων που απορρέουν σήμερα από
την έλλειψη κοινοτικών πολιτικών,
— να διατυπώσομε για κάθε μία από τις εξεταζόμενες πολιτι
κές προτάσεις που θα είναι χρήσιμες για τη μεταγενέστερη
εμβάθυνσή τους, ώστε να τηρείται πραγματικά το περιεχό
μενο του άρθρου 130 B της Συνθήκης της Ρώμης.

11.2. Σε ό,τι αφορά την οικονομική και νομισματική
ένωση , προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που
προαναφέρθηκαν, και να δοθεί η δυνατότητα της εις βάθος
εκμεταλλεύσεως των πλεονεκτημάτων που θα διευκολύνουν
την πορεία προς τη συνοχή , έχουμε τη γνώμη ότι δύο είναι
οι βασικότερες πτυχές.
11.2.1 . Κατά πρώτο λόγο πρέπει να αποφευχθεί η Ευρώπη
των δύο ταχυτήτων, όπως τονίζεται στο σημείο 1.2.9 της

δημιουργήσει περαιτέρω ανεργία,

— γενική αύξηση της υπεργολαβικής εργασίας.
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(') Υπόθεση 13 /83 : Κοινοβούλιο κατά του Συμβουλίου .
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πρόσθετης γνωμοδότησης για την Οικονομική και Νομισμα
τική Ένωση που ενέκρινε η Οικονομική και Κοινωνική Επι
τροπή στις 27 Φεβρουαρίου 1991 ('). H δημιουργία διαφορετι
κών νομισματικών περιοχών θα άνοιγε ένα χάσμα ακόμη πιο
βαθύ και πιο αξεπέραστο μεταξύ των ισχυρών και μειονεκτι
κών περιοχών.
11.2.2. Κατα δεύτερο λόγο η νομισματική ένωση είναι
νοητή μόνο στο μέτρο που συνοδεύεται από μια κοινή οικονο
μική πολιτική «η οποία εκτός από τη μεγαλύτερη νομισμα
τική σταθερότητα, επιδιώκει ταυτόχρονα την επίτευξη των
στόχων μιας ισόρροπης αύξησης, τη σύγκλιση των όρων
διαβίωσης, ένα υψηλό ποσοστό απασχόλησης και την εξωτε

ρική οικονομική ισορροπία» (2). Το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Κεντρικών Τραπεζών, χωρίς να παραβλέπει το στόχο της
στεθερότητας των τομέων πρέπει λοιπόν να υποστηρίξει —
με την αυτονομία του — την οικονομική πολιτική της Κοινό
τητας η οποία με τη σειρά της χρειάζεται να λάβει υπόψη τα
εθνικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την εξάλειψη της
ανεργίας, τις διαρθρωτικές ατέλειες και την έλλειψη ισορρο
πίας μεταξύ των περιοχών .
11.2.3 . Για την υλοποίηση μιας κοινοτικής οικονομικής
πολιτικής απαιτείται o καθορισμός κοινών στόχων και η
ενίσχυση του ρόλου της Κοινότητας στα πλαίσια ορισμένων
βασικών πολιτικών προτεραιότητας μεταξύ των οποίων είναι
και η περιφερειακή . Αλλά και στην «Έκθεση για την οικονο
μική και νομισματική ένωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»
(Έκθεση Delors) της 12ης Απριλίου 1989, σημείο 59, κρίνεται
απαραίτητο να ενισχυθούν και άλλο οι διαρθρωτικές και
περιφερειακές πολιτικές της Κοινότητας, και η προσαρμογή
των μέσων στις αναγκαιότητες της ΟΝΕ καθώς και η ενί
σχυση των διαρθρωτικών μεταβιβάσεων υπέρ των κρατών
μελών . Ιδιαίτερη σημασία έχει η διεύρυνση των διαρθρωτι
κών πολιτικών που θα εφαρμοσθούν μεταξύ '93 και '97, κατά
την προπαρασκευαστική φάση δηλαδή για την πλήρη εφαρ
μογή της ΟΝΕ, όταν τα κράτη μέλη θα είναι έτοιμα να
πραγματοποιήσουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια στην
κατεύθυνση της οικονομικής σύγκλισης.
11.2.4. Είναι εξάλλου σκόπιμη η πρόταση της Επιτροπής
περί θεσπίσεως ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού που θα
παρεμβαίνει σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών δυσχε
ρειών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή όπου η οικονομική
σύγκλιση θα απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια από πλευράς Κοι
νότητας εκ παραλλήλου με τις εθνικές στρατηγικές. Ενόψει
της διαφορετικής οικονομικής δυναμικής των κρατών μελών
που προσδιορίζει τη συμβολή τους για τον περιορισμό των
περιφερειακών ανισορροπιών, η ΟΚΕ επιδοκιμάζει την
ίδρυση ενός Ταμείου Συνοχής συνδεδεμένου με το σκοπό
αυτό που ενέκρινε η Διάσκεψη Κορυφής στο Μάαστριχτ.
Χρειάζεται, πάντως, να διασφαλισθεί ότι οι πόροι που θα
χορηγηθούν στο Ταμείο Συνοχής θα διατίθενται πράγματι
υπέρ των περιφερειών οι οποίες χρειάζονται, ενίσχυση σύμ
φωνα με τα κοινοτικά κριτήρια .

(') ΕΕ αριθ. C 102 της 18. 4. 1991 , σ. 24.
(2) ΕΕ αριθ. C 329 της 30. 12. 1989, σ. 44.
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1 1.3 . Σε o,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική , σημείο
αφετηρίας πρέπει να είναι η προσαρμογή των στόχων της σε
μία κατάσταση που έχει μεταβληθεί βαθύτατα, και όπου το
πρόβλημα είναι πολύ λιγότερο η αυτάρκεια σε τρόφιμα και
πολύ περισσότερο το πλεόνασμα ορισμένων προϊόντων στο

πλαίσιο της παγκοσμίου αγοράς καθώς και η περιφρούρηση
του περιβάλλοντος.

11.3.1 . Το γεγονός ότι η υψηλή αναλογία απασχολουμένων
στον τομέα της γεωργίας σε μερικές περιοχές οφείλεται στην
ελλιπή ανάπτυξή τους και την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων
απασχόλησης επιβάλλει την ύπαρξη μεγαλύτερης συνοχής
μεταξύ των περιφερειακών πολιτικών και μιας γεωργικής
πολιτικής που θα πρέπει να αποβλέπει πάντοτε στην παροχή
ενισχύσεων για τις διαρθρωτικές μεταβολές, επί τη βάσει μιας
πλήρους εκτιμήσεως των αγροτικών περιοχών.

11.3.2. Έτσι επικυρώνεται η ιδέα ενός και μόνου μηχανι
σμού παρεμβάσεως και καθίσταται αναγκαίος o συντονισμός
των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που θα επιτελείται για κάθε
περίπτωση χωριστά και θα λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικοοι
κονομικά κριτήρια, τις διαρθρώσεις και τους τύπους των
εκμεταλλεύσεων και το κόστος της περιφερειακής θέσης . H
ενίσχυση δεν πρέπει να είναι απλά και μόνο υποβοηθητική ,
αλλά στόχος της πρέπει να είναι επίσης και να καταστήσει
τις εκμεταλλεύσεις ικανές να αντιμετωπίζουν την αγορά και
να ευθυγραμμίσουν σταδιακά τις τιμές με τη διεθνή αγορά .

11.3.3 . Οι νέες τάσεις της ΚΓΠ πρέπει να αναβαθμίσουν
ακόμη περισσότερο την ποιότητα έναντι της ποσότητας (τόσο
προς συμφέρον των καταναλωτών όσο και για την ανταγωνι
στικότητα στις παγκόσμιες αγορές) και να ενθαρρύνουν την
εφευρετικότητα και το πνεύμα πρωτοβουλίας για τα οποία
απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την
οργάνωση , την έρευνα και τη συνεργασία: το είδος παραγω
γής, o τρόπος παραγωγής, εμπορίας, μεταποίησης και συνδυα
σμού μιας γεωργικής δραστηριότητας με άλλες δραστηριότη
τες. Προστίθεται «οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στην
αγροτική ανάπτυξη πρέπει να αυξηθούν για να αποζημιώσουν
τις αγροτικές περιοχές για τις απώλειες που προκύπτουν από
την ΚΓΠ».

1 1 . 3.4. Στα πλαίσια της διεργασίας αυτής η γεωργία δεν θα
πρέπει να εγκαταλειφθεί στον εαυτό της αλλά να υποστηρίζε
ται όχι μόνο με ενισχύσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα αλλά
και με κοινωνικοοικονομικές εξυπηρετήσεις (ενίσχυση για
τους μικρούς καλλιεργητές σε ό,τι αφορά το εισόδημα, την
πρόωρη σύνταξη , το πάγωμα των γαιών, την επέκταση των
καλλιεργειών). Στο πλαίσιο αυτό οι μικροκαλλιεργητές εμφα
νίζονται με νέο σχήμα, αναλαμβάνοντας επίσης και το κοινω
νικώς επωφελές καθήκον της διαφυλάξεως του περιβάλλοντος
και της εδαφικής περιοχής.

11.3.5 . H νέα πρόταση της Επιτροπής για την «Εξέλιξη
και μέλλον της ΚΓΠ» [έγγρ. COM(91 ) 258 τελικό], μολονότι
επικροτείται ως προς τους στόχους της — από τους οποίους
εντούτοις δεν αναφαίνεται με σαφήνεια o στόχος της οικονο
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μικής και κοινωνικής συνοχής — δεν φαίνεται να αποτελεί
αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της παρούσας γνω
μοδότησης .

11.4. H κοινωνική πολιτική θεωρείται και είναι όντως
ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνι
κής συνοχής. Αποτελεί συνεπώς δραστική πολιτική που είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την προωθημένη ανάπτυξη και
την ενδοβιομηχάνιση και απαιτεί την ύπαρξη κοινωνικής
ομοφωνίας, και συμμετοχής για την κινητοποίηση των
ανθρώπινων πόρων.

11.4.1 .

Ένας τέτοιος στόχος διευκολύνεται και καθίσταται

τώρα δυνατός με βάση τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυ
φής του Μάαστριχτ, ήτοι : η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων
της Κοινότητας και η ρύθμιση των προβλημάτων με την
βοήθεια της ειδικής πλειοψηφίας καθώς και της προσθήκης
ενός πρωτοκόλλου για τον Κοινωνικό Χάρτη στη Συνθήκη
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11.4.4. Στον τομέα των συλλογικών συμβάσεων, μετά τη
συμφωνία που εισήλθε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μία
κοινοτική νομική βάση που θα ευνοεί την ανάπτυξη και
μια νομοθεσία υποστήριξης των συνδικαλιστικών ελευθεριών
είναι απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή, μέσω της ενάρ
ξεως μιας διαδικασίας προσεγγίσεως των συστημάτων εργα
σιακών σχέσεων για τη δημιουργία πιο προωθημένων μορφών
συμμετοχής και με θετική επίπτωση στις προοπτικές αναπτύ
ξεως εντός των μειονεκτικότερων περιοχών.
1 1.5. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια πολιτική επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, εάν προηγουμένως
δεν υπάρξει αποτελεσματικό σύστημα γενικής εκπαίδευσης
στο οποίο να ενταχθεί τόσο η μόνιμη εκπαίδευση όσο και η
εκπαίδευση που αποβλέπει τις μειονεκτικότερες κατηγορίες.
Προς το σκοπό αυτό είναι χρήσιμο να αναπτυχθεί o ρόλος
του συντονισμού και της συνεργασίας της Κοινότητας σε ό,τι
αφορά τις πολιτικές και τη χρηματοδοτική παρέμβαση για τα

της ΕΟΚ όπως και η δέσμευση για την υλοποίησή του .

έργα υποδομής.

Κατά την εφαρμογή πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 β της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

11.5.1 . Σημαντικό σημείο αποτελεί η μετάβαση από μία
«παθητική» προσφορά εργατικού δυναμικού σε μία κατάρ
τιση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των αναπτυξιακών
πολιτικών ώστε να γίνει κίνητρο αυξήσεως των παραγωγικών
δραστηριοτήτων.Η ίδια η έννοια της επαγγελματικής εκπαί
δευσης πρέπει να περικλείει τους στόχους της βελτιώσεως
της παραγωγικότητας του ανθρώπινου παράγοντα στις υπάρ
χουσες δραστηριότητες και στον αναπροσανατολισμό του
ενδογενούς δυναμικού προς νέες δραστηριότητες που είναι
συνδεδεμένες με την τοπική ανάπτυξη .

Ωστόσο είναι απογοητευτικό γεγονός ότι η Κοινότητα δε
διαθέτει ένα ενιαίο και με γενική ισχύ μηχανισμό για την
υλοποίηση της Κοινωνικής πολιτικής. H ΟΚΕ ευελπιστεί
ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα πολιτικά, θεσμικά και νομικά
μέσα για να αποτραπεί η εφαρμογή διαδικασίας που θα τείνει
στην αποδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνο
χής·

11.4.2. Στον τομέα ιης κοινωνικής προστασίας, η πρό
σφατη σύσταση της Επιτροπής για τη σύγκλιση των στόχων
και των παροχών [έγγρ . COM(91 ) 228 τελικό] αποδεικνύεται
ανεπαρκής, προπάντων γιατί δεν λαμβάνει υπόψη την απαί
τηση μιας σύγκλισης επί του μέσου κοινοτικού όρου των
κοινωνικών δαπανών των κρατών μελών όπου είναι πιο χαμη
λές [βλ. σημείο 1 . i . 18 της παρούσας γνωμοδότησης και της

γνωμοδότησης της ΟΚΕ της 28ης Νοεμβρίου 1991 ί 1 )]. H

11.5.2. Τούτο δεν πρέπει να εκληφθεί απλά και μόνο ως
συνδυασμός μεταξύ μιας δραστηριότητας για την κατάρτιση
και ενός σχεδίου ανάπτυξης, αλλά ως δραστικός δεσμός
μεταξύ του συστήματος εκπαιδεύσεως, των απαιτήσεων της
αγοράς, των προσδοκιών των εργαζομένων και των δυνατοτή
των αναπτύξεως, πράγμα που προϋποθέτει :

— την εξάλειψη του θεσμικού κατακερματισμού των παρεμ
βάσεων,

ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και να μελετηθεί
σε βάθος το θέμα των επιπτώσεων της οικονομικής και νομι
σματικής ένωσης και των πολιτικών για την οικονομική
σύγκλιση επί των κοινωνικών δαπανών και επί των συστημά
των κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών.

— τη δημιουργία σε κάθε περιοχή ενός συντονιστικού
κέντρου όλων των θεσμών και μέσων που λειτουργούν
στον τομέα της ανάπτυξης και της κατάρτισης (περιφε
ρειακό παρατηρητήριο ), συμπεριλαμβανομένων και των
κοινωνικών εταίρων,

11.4.3 . Από την άποψη αυτή , μεγάλη σημασία αποκτά η
συμφωνία που υπογράφθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1991 μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εργατικών Ενώσεων
( ETUC), της Ένωσης Βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας ( UNÏCE) και του Centre Européen de l'entreprise
publique ( CEEP). Τούτο δε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι
η διακυβερνητική διάσκεψη για την πολιτική ένωση έκανε
εν πολλοίς δεκτές — όπως φαίνεται από το πρωτόκολλο —
τις σχετικές απόψεις που αποτελούν — στην αυτονομία τους
— την κοινή γνώμη των κοινωνικών εταίρων.

— τη δημιουργία ενός νέου κλάδου , όπως «του μηχανικού
για τους ανθρωπίνους πόρους» που θα ανταποκρίνεται
στην απαίτηση σχετικά με την αντιμετώπιση όλων των
παραγόντων της παραγωγής,

( ) ΕΕ αριθ . C 40 της 17 . 2 . 1992 . σ . 22 .

— για περιφερειακή και τοπική χρήση ,

— τη βούληση των επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν τα δικά
τους εκπαιδευτικά συστήματα σε ένα ευρύτερο σύστημα .
11.5.3 . Για αυτόν τον τύπο συντονισμού των παρεμβάσεων
απαιτείται μια πιο εμπεριστατωμένη γνώση της πραγματικό
τητας και συνεπώς μια συνεπή , τεχνική βελτίωση των μέσων
εντοπισμού των δεδομένων, προπάντων:
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— για να γίνει καλύτερα γνωστή η πραγματικότητα των
δημοσίων υπηρεσιών στις μικρές επιχειρήσεις και στην
μικροοικονομία των οποίων οι δυνατότητες για απασχό
ληση συχνά επανεξετάζονται .

11.5.4. H μεγαλύτερη ευθύνη των περιοχών και των τοπι
κών φορέων για την ανάπτυξη μιας εδαφικής περιοχής απαιτεί
επίσης και την ένταξη των δράσεών τους στο πλαίσιο στόχων
και κατευθύνσεων εθνικού και κοινοτικού χαρακτήρα για να
λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις και οι προτεραιότητες της
ενιαίας αγοράς ('). O συντονισμός σε επίπεδο αποκέντρωσης
προϋποθέτει λοιπόν ανάλογο συντονισμό σε κοινοτικό επί
πεδο, και κατά πρώτο λόγο μεταξύ των παρεμβάσεων των
ταμείων, της ειδικής ομάδας, καθώς και των παρεμβάσεων
της πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη , με καλύτερη
χρήση των ήδη υφισταμένων μέσων όπως η μόνιμη επιτροπή
για την απασχόληση και η υπηρεσία για την απασχόληση .
1 1 . 6. Εάν πραγματικά θέλουμε να ενσωματωθεί η πολιτική
για το περιβάλλον στις οικονομικές και αναπτυξιακές πολιτι
κές τότε το πρόβλημα επιβάλλεται να λυθεί σύμφωνα με τους
κανόνες της αγοράς. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δαπάνες
για το περιβάλλον και να τις ενσωματώσουμε στις δαπάνες
και τις τιμές που υποστηρίζονται από τους επενδυτές και τους

καταναλωτές, διαμέσου φορολογικών μηχανισμών (2). Κατά

τον ίδιο τρόπο η αρχή του «o ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να
επεκταθεί σε όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας. Αυτή είναι
η κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής για τη θέσπιση
φόρου για την κατανάλωση ενέργειας και για τις εκπομπές
COT που θα εφαρμοσθεί σταδιακά και η οποία αποκλείει τις
ανανεώσιμες ενέργειες πράγμα που αποτελεί χρήσιμο μέσο.

11.6.1 . Παράλληλα με τα μέσα που επιβάλλουν, και καθι
στούν υπεύθυνους εκείνους που προκαλούν τη ρύπανση , υπάρ
χουν και τα θετικά κίνητρα . Οι περιοχές που πρέπει να ανα
πτυχθούν περισσότερο, εκείνες που πρέπει να επανορθώσουν
τις ζημίες που προκάλεσε στο πέρασμά της η εκβιομηχάνιση
ή η υπερβολική εκμετάλλευση των γαιών και εκείνες που
οφείλουν να διαφυλάξουν σπάνιους οικοτόπους, έχουν ανά
γκη ιδιαιτέρων διευκολύνσεων :
— διά των υφιστάμενων ήδη μηχανισμών, όπως τα διαρθρω
τικά ταμεία ή ειδικών όπως η Envireg,
— μέσω ενός νέου μονίμου χρηματοδοτικού μέσου για το
περιβάλλον όπως το LIFE [έγγρ . COM(91 ) 28 τελικό] που
παρεμβαίνει σε μια προοπτική αλληλεγγύης του περιβάλ
λοντος με τη συνοχή ,

— μέσω μιας μεγαλύτερης προοδευτικότητας για την εφαρ
μογή των κοινοτικών κανόνων στις χώρες που οικονομι
κώς είναι οι ασθενέστερες ,

1 1 .6.2. H μελλοντική αύξηση του τομέα των δραστηριοτή
των που συνδέεται αμέσως, με το πρόβλημα του περιβάλλο
ντος είναι στενότατα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των κοι
νοτικών πολιτικών ή νομοθεσιών και με τη διαθεσιμότητα
πόρων.

(') «Περιφερειακή ανάπτυξη και επαγγελματική καταρτιση » Διαπερι
φερειακό συνέδριο της 24-25-26 Οκτωβρίου 1984, Cedefop, Βερο
λίνο .

(2 ) Σύσταση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ
ξης ( ΟΟΣΑ ), Ιανουάριος 1991 .
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11.6.3. H μεγαλύτερη αναπτυξη αναμένεται να πραγματο
ποιηθεί στους τομείς των αποβλήτων και της επεξεργασίας

των υδάτων, που συμβάλλουν περισσότερο από το ήμισυ ως
προς την απασχόληση και την προστεθιμένη αξία — με
προβλεπόμενη αύξηση 6 έως 7 % ετησίως και με τη δημιουρ
γία 30 000 νέων θέσεων απασχόλησης. Οι προβλέψεις σχε
τικά με τις δυνατότητες ετήσιας αυξήσεως της αγοράς στον
τομέα του περιβάλλοντος δίδουν τις πρώτες θέσεις στην Πορ
τογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα με 13% , 11,8% και
10,4% αντιστοίχως, ενώ η τελευταία θέση δίδεται στη Γερμα
νία με 3.4% .

1 1 .6.4.

Εκείνο που έχει γενικώς σημασία είναι να μην απω

λεσθεί η ευκαιρία για την ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας,
λαμβανομένου υπόψη ότι το 80% του εργατικού δυναμικού
που απασχολείται σήμερα στον εν λόγω τομέα χαρακτηρίζε
ται από σχετικά χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης, ενώ αντιθέτως
20% αποτελείται από τεχνικούς μεγάλης ειδικεύσεως και
προσόντων.

1 1 .7. Στον τομέα της ερευνητικής αναπτυξιακής πολιτικής,
όπου η ανάγκη ανταγωνισμού με ολόκληρο τον κόσμο συνε
πάγεται ότι οι δυνατοί γίνονται ακόμη πιο δυνατοί, χρειάζεται
ιδίως να υιοθετηθούν δύο διαρθρωτικές τάσεις:
— μια μεταβολή των προτεραιοτήτων κατά την έννοια ότι
δεν θα ενισχύεται μόνο η επιστημονική υπεροχή , αλλά
ότι θα γίνονται εντονότερες επενδύσεις στο ερευνητικό
και αναπτυξιακό δυναμικό των μειονεκτουσών περιοχών,

— δημιουργία συνεργιών των κοινοτικών πολιτικών με τις
εθνικές πολιτικές.

11.7.1 . Όλη η ερευνά δεν έχει πράγματι οικονομικό λόγο
να συγκεντρώνεται σε προωθημένους τομείς. Αρκεί να σκε
φθούμε για παράδειγμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη
βιοτεχνολογία, και τη γενετική στον τομέα της γεωργίας
καθώς και την απαίτηση επέκτασης της έρευνας για την
καλύτερη χρήση όλων των υφισταμένων ανθρώπινων και
παραγωγικών πόρων και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει
η έρευνα και η καινοτομία για την αναζωογόννηση των περιο
χών που βρίσκονται σε βιομηχανικό μαρασμό.
11.7.2 . O συντονισμος των παρεμβάσεων σε κοινοτικό
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελεί ίσως το μέσο διά
του οποίου θα γίνει δυνατό να συμβάλει στην οικονομική
και κοινωνική συνοχή η κοινοτική πολιτική έρευνας και
ανάπτυξης.

11.7.3 .

Δίχως μια πολιτική έρευνας η τεχνογνωσία των

μεγάλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στις καθυστερημένες
αναπτυξιακά περιοχές δεν θα είναι δυνατόν να υπερπηδήσει
τους περιορισμούς των τοπικών εκμεταλλεύσεων και να υπάρ
ξει βελτίωση του παραγωγικού συστήματος.
11.7.4. Σχετικό παράδειγμα είναι η Πορτογαλία στην
οποία εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα Science για την πλαισίωση
των εθνικών παρεμβάσεων, των παρεμβάσεων των διαρθρωτι
κών ταμείων καθώς και εκείνων της κοινοτικής πολιτικής
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης .
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11.8 . Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική πολιτική είναι απαραί
τητο για την Κοινότητα να συνεχίσει και να εδραιώσει το
έργο που άρχισε με την πρόσφατη Ανακοίνωσή της «H βιομη
χανική πολιτική σε ένα ανοικτό και ανταγωνιστικό πλαί

σιο» ( [) με στόχο το καθορισμό ενός κοινού παρανομαστή για

όλες τις παρεμβάσεις που είναι δυνατό να προσδιορισθούν
στα πλαίσια της βιομηχανικής πολιτικής και την ανάπτυξη
του στρατηγικού στόχου της οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής, βάσει ευάριθμων και σαφών αρχών .

11.8.1 .

Κατά πρώτο λόγο πρέπει να γίνει μια σαφέστατη
επιλογή με στόχο την ενδοβιομηχανική ανάπτυξη — απο

κλειομένης της απατηλής προσφυγής στα συγκριτικά και
μόνο πλεονεκτήματα — με όλες τις συνέπειες που αυτό συνε
πάγεται όσον αφορά τα έργα υποδομής, την εκπαίδευση και
την κατάρτιση , την έρευνα και την κοινωνική πολιτική .

11.8.2. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να γίνει μια θαρραλέα
επιλογή θετικών και αρνητικών κινήτρων για την αποκατά
σταση της εδαφικής ισορροπίας των παραγωγικών δραστη
ριοτήτων, που θα αποθαρρύνει την περαιτέρω συμφόρηση
της βιομηχανικής καρδιάς της Κοινότητας — και να
πραγματοποιηθεί μια πολυκεντρική ανάπτυξη στα κεντρικά
σημεία της μεσογειακής λεκάνης — ενόψει των σχέσεων με
τις τρίτες χώρες — της ατλαντικής αψίδας από τη Σκωτία
και την Ιρλανδία έως την Πορτογαλία και της Ανατολικής
Γερμανίας — προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

1 1 .8.3. Κατά τρίτο λόγο πρέπει να χαραχθεί μια κατεύθυν
ση στις καθυστερημένες περιοχές με σκοπό την ισόρροπη
ενδογενή ανάπτυξη και την εγκατάσταση μεγάλων εξωτερι
κών επιχειρήσεων. H ενδογενής ανάπτυξη — που έχει πολύ
μεγάλη σημασία για την κινητοποίηση των τοπικών πόρων
και για την προώθηση της δημιουργίας ενός μόνιμου και
ζωτικού πλέγματος μικρών επιχειρήσεων αυτόνομης εργα
σίας και υπηρεσιών — δεν επαρκεί για να εξασφαλισθεί
ενδοβιομηχανική ανάπτυξη για την πλήρη εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων που προσφέρει η ενιαία αγορά. Χρειάζεται να
ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση των μεγάλων εθνικών και ευρω
παϊκών επιχειρήσεων — με όλα τα κεφάλαια που διαθέτουν,
την τεχνολογία και τις δυνατότες διαχειρίσεως — όχι μόνο
καθιστώντας ελκυστικό το περιβάλλον αλλά και διαμέσου
μιας άμεσης πολιτικής κινήτρων για κεφαλαιουχικές επενδύ
σεις .

11.8.4.

Κατά τέταρτο λόγο, η επίγνωση ότι η υλοποίηση

της ενιαίας αγοράς τονίζει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα
και θέτει σε κίνηση μια μόνιμη διαδικασία βιομηχανικής
αναδιάρθρωσης, καθιστά αποφασιστικής σημασίας την προ
ληπτική διαχείριση των διαδικασιών αυτών για να αποφευ

(>) ΕΕ αριθ . C 40 της 17 . 2. 1992, σ. 15 .
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χθεί η συνεχής δημιουργία νέων περιοχών βιομηχανικού
μαρασμού με κίνδυνο περιθωριοποίησης και κατασπατάλη
σης ανθρωπίνων και λοιπών πόρων. Πράγματι η έγκυρη «ανα
διαρθρωτική γνώση», με τη συμμετοχή και τη συναίνεση
των κοινωνικών εταίρων, και χωρίς την απώλεια πόρων θα
αποτελεί ολοένα και περισσότερο τμήμα της τεχνογνωσίας
που είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των
πλέον εκβιομηχανοποιημένων περιοχών.

11.8.5 . Με αφετηρία των καθορισμό σαφών άρχων προς
την κατεύθυνση της ανάπτυξης και την εκπόνηση προκαταβο
λικών αναλύσεων για τις επιπτώσεις που συνεπάγεται η υλο
ποίηση της εσωτερικής αγοράς σε κάθε περιοχή , πρέπει να
προσδιορισθούν οι προτεραιότητες των ΚΠΣ, οι επιλογές
των ολοκληρωμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης, και η
κατεύθυνση των παρεμβάσεων των κοινοτικών προγραμμάτων
περί των οποίων γίνεται λόγος στο σημείο 8.1 .

11.9 . Σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισμού o τομέας
αυτός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποκα
τάσταση της ισορροπίας μεταξύ των περιοχών, υπό τον όρο
ότι δεν θα περιορίζεται στην τυπική και μόνο εφαρμογή της
και δεν θα εγγυάται μόνο τους κανόνες της αγοράς, αλλά θα
προσδέχεται και θα ενσωματώνει τους στόχους της οικονομι
κής και κοινωνικής συνοχής. Σήμερα περισσότερο από ποτέ
άλλοτε απαιτείται για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς μια
δραστική πολιτική ανταγωνισμού που θα λαμβάνει υπόψη τις
τεράστιες προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν από τις
μειονεκτικές περιοχές και που θα αναγνωρίζει την αναγκαιό
τητα ειδικών μέτρων για την παροχή περιφερειακών και εθνι
κών ενισχύσεων από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατά
ξεις της Συνθήκης ΕΟΚ .

11.9.1 . Ιδιαίτερα είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένας μηχα
νισμός o οποίος να διασφαλίζει μια πραγματική ανά περιφέ
ρεια διαβάθμιση των ενισχύσεων που χορηγούνται σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο, με κοινά κριτήρια.

11.9.2. H ΟΚΕ χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής
που κατευθύνονται στη διαφοροποίηση της πολιτικής αντα

γωνισμού κατά τρόπο ώστε να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος
στις κοινοτικές και κρατικές ενισχύσεις καθώς και συσταλτι
κότερη εφαρμογή των κανόνων στις οικονομικά ανεπτυγμένες
περιφέρειες, ενώ θα ακολουθείται πλέον ευέλικτη πολιτική
στον εν λόγω τομέα για τις περιφέρειες που εμπίπτουν στο
στόχο 1 και 2 .

11.9.3.

H ΟΚΕ εκφράζει την ευχή να γίνουν προσπάθειες

προς την κατεύθυνση θέσπισης και χορήγησης των μη διαφα
νών μέχρι σήμερα κρατικών ενισχύσεων, ώστε εκείνες οι
κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από διαφορετικές κρα
τικές αρχές θεσπίζονται με μεγαλύτερη διαφάνεια και να
συγκρίνονται μεταξύ τους. Επιπλέον επιβάλλεται ένας μεγα
λύτερος έλεγχος των μέχρι τώρα γνωστών μορφών κρατικών
ενισχύσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολι
τικής ανταγωνισμού.
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11.10. H εδαφική συγκέντρωση της ανάπτυξης και η συμ
φόρηση του συστήματος μεταφορών είναι δύο πτυχές της
ίδιας κρίσης που φέρει την ευθύνη για την έλλειψη χώρου
και την τροχοπέδη της ίδιας της ανάπτυξης.
1 1.10.1 . Και εδώ ασφαλώς η θεραπεία είναι η ίδια: αποκέ
ντρωση της οικονομικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό κρίνε
ται ιδιαιτέρως θετικά η πρωτοβουλία της Επιτροπής με την
ανακοίνωση της «Ευρώπης 2000», διότι για να είναι αποτελε
σματική μια πολιτική αποκατάστασης της ισορροπίας χρειά
ζεται επίσης και η κοινοτική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τη
χωροταξία, την τήρηση των δεσμεύσεων και των εξουσιών

των εθνικών και τοπικών αρχών (').
1 1.10.2. Είναι ορθό επίσης οι πιο καθυστερημένες περιοχές
που αντιμετωπίζουν το εμπόδιο του περιφερειακού χαρακτήρα
και την έλλειψη επικοινωνιών να επωφεληθούν από την εγγύ
τητα των πρώτων υλών και των ενεργειακών πόρων ως παρα
γόντων που διέπουν την εγκατάσταση των επιχειρήσεων. Εάν
πράγματι ληφθεί υπόψη η σύνθετη προβληματική των μετα
φορών και όλων των μορφών επικοινωνίας σε ένα κοινοτικό
πλαίσιο, η ύπαρξη εντός του οποίου ενός διευρωπαϊκού
δικτύου θα ευνοούσε την ισορροπία που είναι απαραίτητο να
υπάρχει μεταξύ κέντρου και περιφέρειας με επέκταση των
δικτύων επικοινωνίας προς τις τρίτες χώρες της Μεσογείου
καθώς και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
11.10.3 . Μεγάλη ώθηση σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το σημα
ντικό ρόλο των σιδηροδρομικών μεταφορών θα μπορούσε να
δοθεί με ένα γενικό πρόγραμμα κοινοτικής σιδηροδρομικής
διασυνδέσεως που θα αποτελούσε και σταθερό πλαίσο αναφο
ράς των κατευθύνσεων της ανάπτυξης για τις χρηματοδοτικές
παρεμβάσεις της Κοινότητας . H στενότερη συνεργασία
μεταξύ των εθνικών επιχειρήσεων και ενός εγκεκριμένου
ευρωπαϊκού δικτύου με συγκεκριμένο σκοπό την απορρό
φηση της συνεχούς αυξήσεως της μεταφοράς εμπορευμάτων
θα αποτελεί βήμα απαραίτητο για τη δημιουργία ενός ευρω
παϊκού σιδηροδρομικού δικτύου .
11.10.4. Παράλληλα με το γεγονός ότι η χρηματοδοτική
προσπάθεια που απαιτείται για την άριστη βελτίωση και
επέκταση των δικτύων μεταφορών σε ευρωπαϊκή κλίμακα
είναι πραγματικά αποφασιστικής σημασίας και απαιτεί ευρύ
τατες παρεμβάσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, ενώ το κόστος των
έργων υποδομής πρέπει να πληρωθεί από τους χρήστες,
βασική σημασία εξακολουθεί να έχει η παρέμβαση του δημο
σίου για τα προγράμματα με οποία προσφέρουν προπάντως
κοινωνικοοικονομική απόδοση . Αυτή είναι η περίπτωση των
περιφερειακών περιοχών στις οποίες o πληθυσμός είναι λιγό
τερο πυκνός και οι αποστάσεις μεγαλύτερες. Καθώς και η
περίπτωση των δημοσίων μεταφορών μέσης αποστάσεως,
όπως και των πολλαπλών έργων υποδομής, τα οποία οικονομι
κώς είναι πρόσφορα εάν εξετασθούν μακροπρόθεσμα στο
πλαίσιο της προόδου και της ανάπτυξης.
11.10.5 . Σε ό,τι αφορά στο στόχο της άρσης των εμποδίων
για την ελεύθερη κυκλοφορία με την προοδευτική κατάργηση
των ποσοστώσεων στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, ας
σημειωθεί η δέσμευση την οποία ανέλαβε το Συμβούλιο τον

C ) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ. 18 .
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Ιούνιο του 1990 για να εξετάσει κατά πόσο είναι δυνατό αυτό

να ενταχθεί στο πλαίσιο της υιοθέτησης ενός μηχανισμού
κρίσεως δηλ. εξαιρέσεως σε περίπτωση που σε ένα κράτος
μέλος η μεταφορική επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει
σοβαρή μείωση της ζήτησης τα μέτρα αυτά αποφασίσθηκαν
από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο 1990.

12. Σύσταση για μια στρατηγική της Κοινότητας

12.1 . Σκοπος της ανάλυσης που προηγήθηκε έστω και κατά
τρόπον ατελή λόγω της ελλείψεως σημαντικών πολιτικών —
όπως π.χ. της πολιτικής για την ενέργεια — ήταν προπάντων
να καταδείξει τις ποιοτικές και ποσοτικές ελλείψεις σε ό,τι
αφορά τη συνοχή των κοινοτικών πολιτικών και να εξηγήσει
την σταθερή αύξηση στο χρόνο των διαφορών που υπάρχουν
μεταξύ των περιοχών κατά 15 ολόκληρα χρόνια παρεμβάσεων
της περιφερειακής πολιτικής. Δεν πρέπει εντούτοις να λησμο
νείται ότι :

— διαπιστώνεται μία απτή βελτίωση σε απόλυτους όρους
των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε πολλές
από τις περιοχές που εξετάσθηκαν,
— θα αποτελούσε μια σχετική επιτυχία να αποφευχθεί η
περαιτέρω όξυνση των διαφορών, αν τούτο ήταν δυνατόν
να αποδειχθεί,

— τα πλεονεκτήματα που παρέχονται στις πιο ανεπτυγμένες
περιοχές από την αγορά και την οικονομική και νομισμα
τική ένωση είναι προς όφελος επίσης και των μειονεκτικό
τερων περιοχών διότι καθιστούν την Ευρώπη πιο ανταγω
νιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

12.1.1 .

Αλλά στις θετικές αυτές πτυχές αντιτίθενται οι εξής

δύο προβληματικές:

— στα πλαίσια της υλοποίησης της οικονομικής και νομι
σματικής ένωσης τα πλεονεκτήματα για τις μειονεκτικές
περιοχές είναι κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμα ενώ βρα
χυπρόθεσμα χρειάζονται δαπάνες προσαρμογής. Και σ'
αυτή την αντίφαση στηρίζεται η λογική της εκθέσεως
Cecchini για το «Κόστος της μη ευρωπαϊκής ενοποίησης»
μια λογική που δεν ευνοεί τη συνοχή ,

— η έννοια της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής δεν
εξαντλείται στην απόλυτη βελτίωση των συνθηκών αλλά
συνεπάγεται την ιδέα της επανισορρόπησης, δηλαδή της
πραγματικής συγκλίσεως εννοούμενης ως προσέγγισης
μεταξύ των διαθέσιμων εισοδημάτων, των οικονομικών
και κοινωνικών δομών, των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων. Στην πραγματι
κότητα πρόκειται για μια έννοια πολιτική που καταδει
κνύει το βαθμό ανομοιότητας που υφίσταται μεταξύ των
πολιτικώς και κοινωνικώς υποφερτών περιοχών, έννοια
συνεπώς που ιστορικώς ποικίλλει και καθίσταται ολοένα
και πιο περιοριστική ανάλογα με το βαθμό παγιώσεως της
οικονομικής ένωσης και της πολιτικής της Κοινότητας.
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12.2 . H εφικτή επιλογή — σε κοινοτικά και εθνικά επίπε
δα — ήταν και είναι:
— είτε να διοχετευθούν πόροι προς τις μειονεκτικές περιοχές
με στόχο (ή την ελπίδα) να υποβοηθηθεί η ανάπτυξή τους,

— είτε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη εκεί όπου το παραγωγικό
σύστημα είναι αποτελεσματικότερο και αργότερα να ανα
κατανεμηθούν οι πόροι που δημιουργούνται .

Στην πρώτη περίπτωση o μεγάλος κίνδυνος είναι σύμφυτος
με τις τεχνικές δυσχέρειες μιας αποτελεσματικής χορήγησης
των πόρων και με το γεγονός ότι τα ωφελήματα — όπως
θεωρούμε ότι καταδείξαμε στην ανάλυσή μας αυτή — δεν
μειώνονται εντελώς στις μειονεκτικές περιοχές. Στη δεύτερη
περίπτωση παρέχεται ένα άμεσο πλεονέκτημα για όλους και
ένας υψηλότερος συντελεστής αύξησης του μέσου κατά κεφα
λήν εισοδήματος της Κοινότητας με υψηλότερο όμως κοινω
νικό και περιβαλλοντικό κόστος και αύξηση των διαφορών.

12.2.1 . Προφανώς βέβαια προκρίθηκε η πρώτη επιλογή
— σε συμφωνία με τις Συνθήκες — και αποφασίσθηκε να
αποκλεισθεί η απλή υποστήριξη του εισοδήματος και να
προωθηθεί αντιθέτως με τα διαρθρωτικά ταμεία η δυνατότητα
αύξησης του μελλοντικού εισοδήματος των μειονεκτικότερων
περιοχών . Στην πραγματικότητα η επιλογή αυτή δεν έφερε
τα αναμενόμενα αποτελέσματα . Τα Διαρθρωτικά Ταμεία κινη
τοποιούν 0,3 % του κοινοτικού ΑΕΠ και δεν είναι δυνατόν

να εξασφαλίσουν αφ'εαυτών τη συνοχή , ιδιαιτέρως όταν ορι
σμένες άλλες έγκυρες πολιτικές της Κοινότητας τείνουν να
επιδεινώσουν τις υφιστάμενες ανισότητες.

12.3 . H περιφερειακή πολιτική και τα Διαρθρωτικά Ταμεία
είναι μια σπουδαία συμβολική και ποσοτική έκφραση της
πολιτικής δεσμεύσεως της Κοινότητας ως προς τη συνοχή .
Δεν μπορούν όμως να λύσουν το πρόβλημα από μόνα τους,
ακόμη και μακροπρόθεσμα .

Αυτό αντίκειται σε γενική σημασία η οποία αποδόθηκε στο

σημείο για την οικονομική και κοινωνική συνοχή από την
διακυβερνητική διάσκεψη για την πολιτική ένωση . Αυτό
αναφέρθηκε μεταξύ των στόχων προτεραιότητας της Ένωσης
(άρθρο B) και αποτελεί αντικείμενο ενός ιδιαίτερου πρωτο
κόλλου για την οικονομική και κοινωνική συνοχή .

Έτσι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία οι άλλες
κοινοτικές πολιτικές και η εφαρμογή των δύο πρώτων παρα
γράφων του άρθρου 130 β (σημείο 1.3.11 ) ιδιαιτέρως σε ό,τι
αφορά την Κοινή Γεωργική Πολιτική και την Οικονομική
και Νομισματική Ένωση .
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άλλων κοινωνικών πολιτικών και να ενσωματωθεί σ' αυτές o
στόχος της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τέτοιον
τρόπο ώστε να βοηθηθεί η υλοποίησή της.

12.3.2. Προς τούτο είναι σκόπιμο η Επιτροπή να προετοι
μάσει και να υποβάλει στο Συμβούλιο για έγκριση ένα πρό
γραμμα δράσεως για την οικονομική και κοινωνική συνοχή
που θα αφορά το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών
πολιτικών της Κοινότητας .

12.4. Εάν ενσωματωθεί σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές o
στόχος της συνοχής, o συντονισμός μεταξύ των διαρθρωτικών
πολιτικών θα αποκτήσει έναν δραστικότερο χαρακτήρα και
με την κατάλληλη διαχειριστική δομή , θα καταστεί δυνατή
η αμοιβαία ενίσχυση των υιοθετημένων μέτρων (· ). Στην περί
πτωση αυτή o ρόλος της περιφερειακής πολιτικής και των
διαρθρωτικών ταμείων θα λάβει έτσι το προβάδισμα όχι μόνο
διότι μεταβιβάζει τους πόρους αλλά και διότι παρέχει τους
στόχους στις στρατηγικές, το προγραμματικό πλαίσιο και τις
κατευθυντήριες γραμμές της ανάπτυξης σε όλη την κοινοτική
πολιτική .
12.5 . Σήμερα τη στιγμή που η εφαρμογή της μεταρρύθμι
σης των διαρθρωτικών ταμείων έχει ολοκληρωθεί κατά το
ήμισυ, πιστεύεται ότι o απολογισμός είναι σχετικά ικανοποι
ητικός τόσο σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις
όσο και όσον αφορά τον καθορισμό των ολοκληρωμένων
προγραμμάτων που εφαρμόζονται . Πρέπει να γίνουν ακόμη
μεγάλοι πρόοδοι και να υπερβληθούν πολλές δυσκολίες για
την επιτόπιο εφαρμογή τους, δυσκολίες που προέρχονται από
το σύνθετο χαρακτήρα των διαδικασιών, την υπερβολική
γραφειοκρατία, την ανεπαρκή ελαστικότητα και τη συστημα
τική έλλειψη συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Όλα
τούτα αποτελούν παράγοντες που ενδέχεται δυστυχώς να
καταστήσουν ατελέσφορη τη σύμπραξη η οποία και αποτελεί
ένα από τα ισχυρά σημεία της μεταρρυθμίσεως . Σε αυτό ας
προστεθεί ότι πολλές φορές τα μακροοικονομικά προβλήματα
τα έχουν περιορίσει τις δυνατότητες διενέργειας δημόσιων
δαπανών ορισμένων χωρών, και δυσχέραναν την εφαρμογή
των προγραμμάτων .

12.6. Εντός του 1992 θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις
σχετικά με τις νέες χρηματοδοτικές προοπτικές και τους νέους
κανονισμούς οι οποίοι και θα τεθούν σε ισχύ εντός του 1993 .
Είναι λοιπόν η στιγμή να προταθούν ορισμένες βελτιώσεις
της μεταρρυθμίσεως υπό το φως των εμπειριών και των νέων
καθηκόντων που απορρέουν από την υλοποίηση της οικονο
μικής ένωσης.
12.6.1 . H ΟΚΕ έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να παρασχε
θούν σημαντικότεροι πόροι στα διαρθρωτικά ταμεία εκ πα
ραλλήλου με την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για
την οικονομική σύγκλιση η οποία επιβάλλει περιορισμούς
στις δημόσιες δαπάνες ορισμένων κρατών. Σχετικά με την
αναγκαιότητα αυτή θα ήταν σκόπιμο το σύστημα των εσόδων
της Κοινότητας να διασυνδεθεί περισσότερο με το ΑΕΠ/
κάτοικο κράτους μέλους. «Μια ανάλογη πρόθεση εκφράσθη
κε από τη διακυβερνητική διάσκεψη στην τελευταία παρά
γραφο του πρωτοκόλλου για την οικονομική και κοινωνική
συνοχή .»

12.3.1 . H ΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να εξασφαλισθεί η συ
νέργεια μεταξύ της πολιτικής του περιβάλλοντος και των

(') Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΕΕ της 12. 12. 1990, κεφα
λαίο 7 , άρθρα 7-91 .
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12.6.2 . H αύξηση των χορηγουμένων πόρων και η αύξηση
των πολιτικών ευθυνών που απορρέουν από την πολιτική
ένωση επιβάλλουν μια αναλογική αύξηση των αρμοδιοτήτων
των κοινοτικών οργάνων, του δημοκρατικού ελέγχου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιης πλήρους συμμετοχής της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και όλων των ενδια
φερομένων μερών (εθνικά κράτη , περιφέρειες, κόμματα).

12.6.3 . Προκειμένου η Επιτροπή να εξασφαλίσει ένα προ
γραμματικό πλαίσιο αναφοράς που να περιλαμβάνει τους στό
χους μιας ευρωπαϊκής χωροταξίας , οι παρεμβάσεις της στο
πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να είναι σε θέση
να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις διαρθρωτικές κοινωνι
κές θεσμικές και μακροοικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε μιας
περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό έχει σημασία να αναπτυχθεί η
σύμπραξη με τις περιοχές «.... και η απόφαση της διακυβερνη
τικής διάσκεψης για την πολιτική ένωση που προβλέπει την
θέσπιση με τις νέες συνθήκες μιας επιτροπής των περιφερειών
θα μπορούσε να συνεισφέρει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση
αυτή ».
12.6.4. Είναι απαραίτητο να επιδειχθεί μεγαλύτερη προσή
λωση στην περιφερειακή πραγματικότητα, να μειωθούν οι
γραφειοκρατικές περιπλοκές και το βάρος των διαδικασιών
να ευνοηθούν οι πολιτικές και τεχνικές δυνατότητες παρέμβα
σης για τη χωροταξία των περιφερειακών και τοπικών διοική
σεων, για τις οποίες δυνατότητες απαιτείται ευρύτερη χρήση
της αρχής της συμπληρωματικότητας .
12.6.4.1 . Τα κοινοτικά πλαίσια υποστή ριξης — των οποίων
η απόδοση είναι ήδη ικανοποιητική — θα πρέπει λοιπόν να
καταστούν ελαστικότερο όργανο ικανό να προσαρμόζεται και
να αναπτύσσεται , μια πραγματική συμφωνία που θα πρέπει
να αναπτυχθεί στα προγράμματα που εφαρμόζονται υπό την
πλήρη ευθύνη των τοπικών αρχών . Εκ παραλλήλου θα πρέπει
να ενισχυθούν οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής και
των επιτροπών που έχουν την εποπτεία για την εφαρμογή των
κοινοτικών πλαισίων στηρίξεως και να συντονισθούν με τις
άλλες κοινοτικές παρεμβάσεις .
12.6.4.2 . Προς τούτο απαιτείται λοιπόν μεγαλύτερη προ
σπάθεια σε ό,τι αφορά την τεχνική παροχή βοήθειας προς
τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, των οποίων οι δυνα
τότητες προγραμματισμού και διαχειρίσεως των λειτουργι
κών παρεμβάσεων δεν είναι πάντοτε ικανοποιητικές αλλά
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των περιφε
ρειακών πολιτικών .
12.6.5 . H απλούστευση των διαδικασιών σχετικά με τα
λειτουργικά προγράμματα θα επέτρεπε έτσι την ενίσχυση της
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άμεσης παρεμβασεως της Κοινοτητας, που απορρέει από τη
διεύρυνση των ποσοστών των πόρων που προορίζονται για
τα προγράμματα κοινοτικού ενδιαφέροντος και θα μπορούσε
μάλιστα να διπλασιασθεί .
12.6.6. H συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων — που ήδη
έχει δοκιμασθεί έστω και σε ενημερωτικό και μόνο επίπεδο
κατά τη διάρκεια του 1989 και 1990 με την κοινή πρωτοβουλία
της επιτροπής της ETUC και της UNICE — έφερε θετικά
αποτελέσματα αλλά παραμένει ελλιπέστατη σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. H συμφωνία και οι συνέργειες που
δύνανται να προκύψουν θα πρέπει να θεωρηθούν ως στοιχείο
απαραίτητο για την επιτυχία των στόχων της Οικονομικής
και Κοινωνικής Συνοχής. H συμμετοχή αυτή θα πρέπει λοι
πόν να θεσμοποιηθεί στους νέους κανονισμούς και να υιοθε
τηθεί σε όλα τα επίπεδα ανάλογα με τις μορφές που κατόπιν
κοινής συμφωνίας θα κριθούν ως οι πλέον κατάλληλες. H
ΟΚΕ προτείνει εξάλλου να γνωστοποιηθούν και να επαληθευ
θούν οι προτάσεις της παρούσας γνωμοδότησης σε συνεργα
σία με την Επιτροπή και ύστερα από συζήτηση με τους
κοινωνικούς εταίρους των ενδιαφερομένων περιοχών.
12.6.7 . Μεγάλη σημασία έχει η εξασφάλιση μεγαλύτερης
συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στα λειτουργικά προ
γράμματα — ιδίως των μεγάλων εθνικών και πολυεθνικών
επιχειρήσεων — διαμέσου μορφών που θα επιτρέψουν τον
καθορισμό των «συμφωνιών προγραμμάτων», μεταξύ των
δημοσίων αρχών (Επιτροπή , κράτη , περιφέρειες) και του
ιδιωτικού τομέα με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
και να προβλέπονται ευνοϊκοί όροι για τη μείωση του κινδύ
νου των επενδύσεων για το περιορισμένο χρονικό διάστημα
που είναι απαραίτητο για την ευόδωση της πρωτοβουλίας .
12.7 . H ΟΚΕ υποστηρίζει την απόφαση που προβλέπει την
σύνταξη , εκ μέρους της Επιτροπής, ετήσιας έκθεσης για την
οικονομική και κοινωνική συνοχή . H ΟΚΕ προτείνει τη
δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που θα αποτελείται
από ανεξάρτητους επιστήμονες με μεγάλο κύρος, η οποία θα
προβαίνει, από την πλευρά της, σε μια αξιολόγηση της πο
ρείας για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνο
χής. H γνωμοδότηση της εν λόγω επιτροπής εμπειρογνωμό
νων θα καταρτίζεται πριν από την έκθεση της Επιτροπής
ώστε αυτή να αναφέρεται στην έκθεσή της στα πορίσματα
της εν λόγω γνωμοδότησης. H ετησίως καταρτιζόμενη γνωμο
δότηση και η έκθεση της Επιτροπής θα υποβάλλονται στη
συνέχεια στο Κοινοβούλιο και στην Οικονομική και Κοινω
νική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης από
την πλευρά τους .

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουάριου 1992 .
O Προεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GEUENICH

Αριθ. C 98/80

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων απερρίφθησαν οι ακόλουθες τροπολογίες που έλαβαν τουλάχιστον το ένα τέταρτο
των ψήφων :
Σημείο 5.1

H τελευταία πρόταση να διατυπωθεί ως εξής:

«Παρά το γεγονός όμως ότι o παράγων αυτός αποτελεί αβεβαιότητα σε ορισμένα μέρη της Κοινότητας ...»
Αιτιολογία

H αβεβαιότητα δεν παρατηρείται σε όλα τα κράτη μέλη .
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 35, ψήφοι κατά: 45, αποχές: 15 .
Σημείο 5.3.1

H πρώτη περίπτωση να διατυπωθεί ως εξής:

«σε ορισμένα βιομηχανικά κράτη μέλη καταβάλλεται προσπάθεια, κατά τρόπο προληπτικότερο, για τη γενική και
συνεχή εξύψωση του επιπέδου της επαγγελματικής εκπαίδευσης».
Αιτιολογία

H διατύπωση αυτή περιγράφει κατ'ιδανικότερο τρόπο την κατάσταση .

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 28, ψήφοι κατά: 56, αποχές: 15.
Σημείο 11.4.4

Να διαγραφεί αυτό το σημείο.
Αιτιολογία

Το περιεχόμενο του σημείου αυτού προκαλεί σύγχυση και δίνει λαβή για ανώφελες συζητήσεις: φαίνεται να ζητεί
τη θέσπιση συλλογικών συμβάσεων σε κοινοτικό επίπεδο ενώ δεν υφίσταται συναίνεση για την υποστήριξη
παρόμοιας προτάσεως . Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα σοβαρό τεκμήριο που να υποστηρίζει την άποψη ότι η
περιγραφόμενη δράση θα έχει θετική επίπτωση στις προοπτικές αναπτύξεως των μειονεκτικότερων περιοχών.
Εάν το σημείο αυτό παραμείνει στο κείμενο θα αμβλυνθεί το γενικότερο αποτέλεσμα της γνωμοδότησης η οποία
περιέχει συναφέστερες απόψεις και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη .
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 29, ψήφοι κατά: 68, αποχές: 0.
Σημείο 11.6.1

Να διαγραφεί η τελευταία περίπτωση .
Αιτιολογία

Δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου .
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 30, ψήφοι κατά : 62, αποχές: 3 .
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