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II

(IIpojiapaoKEvaoTiKÉg Jipâ&iç)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την «Εκτίμηση των οικονομικών και διοικη
τικών συνεπειών που έχουν οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές»
(96/C 126/01 )

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Το Προεδρείο, κατά τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 1994, ασκώντας το δικαίωμα πρωτοβουλίας,
ανέθεσε στην υποεπιτροπή 1 να καταρτίσει ένα έγγραφο αρχής για την εκτίμηση των οικονομικών και
διοικητικών συνεπειών των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. H υποεπιτροπή 1 όρισε ως εισηγητή τον
κ. Joakim Ollin. Της ανετέθη, επίσης, να συντάξει μία περιγραφή της διοικητικής και οικονομικής
οργάνωσης των περιφερειακών και τοπικών αρχών των κρατών μελών. Το θέμα αυτό μελετάται χωριστά
από μια ομάδα μελέτης και θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για το
έγγραφο αρχής σχετικά με τις οικονομικές και διοικητικές συνέπειες των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

— τη Συνθήκη για την ΕΕ και ιδίως το άρθρο 198 Γ και επόμενα,

— τις Δηλώσεις που έχουν επισυναφθεί στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά
με την εκτίμηση του κόστους των προτάσεων της Επιτροπής και την εκτίμηση των επιπτώσεων των
κοινοτικών μέτρων στο περιβάλλον,
— το Δημοσιονομικό Κανονισμό της ΕΕ,

— τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης,
— τη γνωμοδότηση της ΕΤΠ της 21ης Απριλίου 1995 για τη μεταρρύθμιση της Συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Κατά την 10η σύνοδο ολομέλειας, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου 1995 (συνεδρίαση
της 15ης Νοεμβρίου 1995 ), η ΕΤΠ υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση.
A. H ΕΤΠ συμφωνεί με τα κριτήρια που ορίζονται στη Συνθήκη για την ΕΕ και με το άρθρο 3 B
αναφορικά με την αρχή της επικουρικότητας.
B. Όλα τα βάρη, τόσο οικονομικά όσο και διοικητικά, που επιβάλλονται στην Κοινότητα, στις εθνικές
κυβερνήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους οικονομικούς παράγοντες και στους πολίτες, πρέπει
να είναι όσο το δυνατό μικρότερα και ανάλογα με το στόχο που επιδιώκεται. Τα κοινοτικά μέτρα
θα πρέπει να αφήνουν όσο το δυνατό μεγαλύτερα περιθώρια χειρισμών για τις εθνικές αποφάσεις.
Τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει κατά κανόνα να συνιστούν τα ελάχιστα πρότυπα. Οι κανόνες της ΕΕ
πρέπει, να είναι όσο το δυνατό πιο «απλοί». Καταρχήν οι οδηγίες είναι προτιμότερες από τους
κανονισμούς, οι οδηγίες-πλαίσιο προτιμότερες από τους λεπτομερείς κανόνες και οι συστάσεις
προτιμότερες από τους δεσμευτικούς κανόνες.
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Γ. Τα κείμενα των Δηλώσεων της Συνθηκης για την εκτίμηση του κοστους των προτάσεων της Επιτροπής
και την εκτίμηση των επιπτώσεων των κοινοτικών μέτρων στο περιβάλλον, είναι τα εξής: «H
Συνδιάσκεψη σημειώνει ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση, βασιζόμενη, ενδεχομένως, στις
διαβουλεύσεις που κρίνει αναγκαίες και ενισχύοντας το σύστημα αξιολόγησης της κοινοτικής
νομοθεσίας, να λαμβάνει υπόψη, όσον αφορά τις νομοθετικές της προτάσεις, το κόστος και το
όφελος για τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών και για το σύνολο των ενδιαφερομένων. H
Συνδιάσκεψη σημειώνει ότι η Επιτροπή στα πλαίσια των προτάσεών της, και τα κράτη μέλη κατά
την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, δεσμεύονται να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις
τους στο περιβάλλον καθώς και την αρχή της σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης.»
Δ. Στο Δημοσιονομικο Κανονισμο της ΕΕ ορίζεται οτι οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ πρέπει να
περιέχουν εκτιμήσεις των επιπτώσεων της στον προϋπολογισμό της. Αντίθετα, δεν απαιτείται
καμία συστηματική εξέταση των επιπτώσεων που θα έχουν στον εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
προϋπολογισμό.

E. H Επίτροπος, κ. Monica Wulf-Mathies, ανέφερε στη σύνοδο ολομέλειας, της 21ης Απριλίου 1995 , ότι
η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει το συμβουλευτικό ρόλο της ΕΤΠ , ζητώντας της να γνωμοδοτήσει
για 40 περίπου θέματα του προγράμματος εργασίας της. Πολλά από αυτά βρίσκονται εκτός των
τομέων για τους οποίους πρέπει να ζητείται η γνωμοδότηση της ΕΤΠ , σύμφωνα με τη Συνθήκη της
ΕΕ .

ΣΤ. H ΕΤΠ , στη σύνοδο ολομέλειας της 21ης Απριλίου 1995 , γνωστοποίησε τις θέσεις της για την
επικείμενη μεταρρύθμιση της Συνθήκης της ΕΕ. Σ'αυτές, μεταξύ άλλων, προτείνεται να ζητείται
υποχρωτικά η γνωμοδότηση της ΕΤΠ για ορισμένα επιπλέον θέματα. Αναφέρεται, επίσης, ότι η ΕΕ
πρέπει, πριν να εφαρμοσθούν τα μέτρα, να εξετάζει λεπτομερώς τις σαφείς επιπτώσεις που θα έχουν
στην οικονομία, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Εισαγωγή

1 . Οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ έχουν άμεσες ή έμμεσες
οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με το

παρόν έγγραφο προτείνονται τρόποι για την εξέταση των
συνεπειών πριν να λάβουν τις αποφάσεις τα όργανα της ΕΕ.
Οι επιπτώσεις μπορεί να εμφανισθούν ως εξής:
— Πολλοί νόμοι της ΕΕ στοχεύουν στη διασφάλιση της ελεύθε
ρης κυκλοφορίας των αγαθών, των προσώπων, των υπηρε
σιών και των κεφαλαίων. Αυτοί μπορεί να έχουν θετικές

συνέπειες, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τα κράτη

— Οι διοικητικές διαδικασίες της ΕΕ μπορεί να συνεπάγονται
νέες δαπάνες για τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2 . Οι πιθανότητες για την επίτευξη των στόχων που τίθενται
με τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ εξαρτώνται συχνά από

τους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους των αρχών της
τοπικής αυτοδιοίκησης. H υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ
είναι σημαντική . Εάν η ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες
που υφίσταται η τοπική αυτοδιοίκηση τότε αυξάνονται οι

δυνατότητες για να σημειωθεί πρόοδος. Έτσι βελτιώνεται
επίσης και η ποιότητα των αποφάσεων της Κοινότητας και
διευκολύνεται η εφαρμογή και η τήρησή τους.

μέλη .

— Οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβά
σεων, επιδιώκοντας την αύξηση του ανταγωνισμού,
μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκη
σης .

— H εναρμόνιση των κανόνων συνεπάγεται μείωση της

ανάγκης για διαφορετικούς εθνικούς νόμους και μπορεί να
συντελέσει σε απλουστεύσεις, σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο .

3 . Το παρόν έγγραφο αναφερεται στις συνεπειες για τις
αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι όμως και για τις εθνικές.
Αναφέρεται, επίσης, σε όλες τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ,
δηλ. τόσο στους κανονισμούς όσο και στις οδηγίες. Πάντως,
αναφέρεται μόνο σε όσες συνεπάγονται σοβαρές οικονομικές
και διοικητικές επιπτώσεις για τις αρχές της τοπικής αυτοδιοί
κησης. Παρόμοιες προτάσεις μπορούν να περιέχουν ακόμη
τα Πράσινα και τα Λευκά Βιβλία καθώς και τα επενδυτικά
προγράμματα.

— Σε πολλές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη αναθέτουν στις
αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης την αντιμετώπιση των
συνεπειών των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, πράγμα που
μπορεί να τις επιβαρύνει οικονομικά.

4.

— Οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ μπορούν να επηρεάσουν
τη διοικητική δομή των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
επιβάλλοντας διαδικασίες, αναφορές ή άλλες απαιτήσεις.

εξετάζεται η εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων. H εφαρ
μογή τους, σε πολλές περιπτώσεις, στηρίζεται στην άμεση
επαφή με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάντως, σε
ορισμένα κράτη μέλη, η άμεση αυτή επαφή δεν έχει αναπτυχθεί

H ΕΕ έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την αναπτυξη

των κρατών μελών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διαμέ
σου των Διαρθρωτικών Ταμείων. Στο παρόν έγγραφο δεν
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αρκετά. Πρέπει να εξετασθούν ορισμενες προσαρμογές της
διαδικασίας, π.χ. ότι η ΕΕ απαιτεί να αντιπροσωπεύονται οι
αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επιτροπή εποπτείας
του Διαρθρωτικού Ταμείου. Στα προγράμματα των γεωργικών
επιδοτήσεων περιλαμβάνονται αντίστοιχα αιτήματα για τα
κατ' ιδίαν σχέδια προγραμμάτων.
5 . Το παρόν έγγραφο δεν εξετάζει τη μεταρρύθμιση των
υπαρχουσών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, επιδιώκει όμως
την καθιέρωση απλουστεύσεων σε επίπεδο αρχών τοπικής
αυτοδιοίκησης. Το ζήτημα αυτό πρέπει να εξετασθεί από την
ΕΤΠ με μία χωριστή γνωμοδότηση πρωτοβουλίας.

Παραδείγματα οικονομικών και διοικητικών συνεπειών εξ
αιτίας των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ

Σχόλια
Αρχές

10. Οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ μπορεί να διευκολύνουν
το δημόσιο τομέα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά
και να αυξήσουν τις δαπάνες δημιουργώντας προβλήματα. H
ΕΤΠ θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν πρέπει να
λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα χωρίς να γνωρίζουν τις
συνέπειές τους.

1 1 . Στο μέλλον, η Επιτροπή θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες.
H ΕΤΠ θεωρεί ότι χρειάζεται να εισαγάγει τώρα η Επιτροπή
νέες μεθόδους εργασίας στην ΕΕ, έτσι ώστε να διευκρινίζονται
με σαφήνεια οι επιπτώσεις, σε περιφερειακό και τοπικό επί
πεδο, που θα έχουν οι προτάσεις για νέες νομοθετικές πράξεις
της ΕΕ .

12 .
6. Τα τελευταία χρονιά, οι νομοθετικες πράξεις της ΕΕ
είχαν, για πολλούς τομείς, τεράστιο αντίκτυπο σε οικονομικό
και διοικητικό επίπεδο, για τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκη
σης. Οι αρχές αυτές είναι αρμόδιες για πολλές υπηρεσίες και
την απασχόληση, σε πολλά κράτη μέλη. Τα παραδείγματα που
αναφέρονται πιο κάτω δεν μπορούν να καλύψουν όλους τους
τομείς. Όπως εκτίθεται και στην εισαγωγή, οι επιπτώσεις
μπορεί να είναι και θετικές και αρνητικές. Τα παραδείγματα
εξετάζονται κατωτέρω, συνοπτικά και ευρύτερα στο παράρ
τημα .

7. Οι οδηγίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μπορεί
να έχουν θετικά αποτελέσματα, διότι με την αύξηση του αντα
γωνισμού επετεύχθη η μείωση των δαπανών. Αλλά o αντα
γωνισμός για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η γραφειοκρατία λόγω των χαμηλών
κατωφλίων και έτσι να καθίσταται αδύνατη η ταχεία χρηματο
δότηση του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις συνήθεις συναλλα
γές. Μπορεί, επίσης, να δυσκολευθεί η ιδιωτικοποίηση των
επιχειρήσεων ιδιοκτησίας του δημοσίου.
8. H οδηγία για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων μπορεί να
δυσκολέψει την υπεργολαβική ανάθεση έργου κάτω από υγιείς
επιχειρηματικές συνθήκες. H οδηγία για τις συνθήκες εργασίας
για τους εργαζομένους κατά μερική απασχόληση θεωρείται ότι
θα έχει ως συνέπεια μια μεγάλη αύξηση των δαπανών. H

οδηγία για τα τεχνικά βοηθητικά μέσα στο οικιακό περιβάλλον
συνεπάγεται μεγάλες πρόσθετες δαπάνες. H οδηγία για τον
έλεγχο των εισαγωγών των τροφίμων συνεπάγεται επίσης νέες
διαδικασίες και μεθόδους μετρήσεων.

Αριθ. C 126/3

Κατ'αρχας, η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη για

τρεις κυρίως λόγους :

A. Πρώτον, είναι σημαντικό για τις αρχές της τοπικής αυτο
διοίκησης να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά
τα καθήκοντά τους χα>ρίς να δεσμεύονται από άκρως
λεπτομερείς νομοθετικές πράξεις που έχουν ληφθεί είτε
σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ΕΕ.

B. Δεύτερον, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πληροφόρηση,
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να βελ
τιωθεί και η ποιότητα των αποφάσεων της Κοινότητας.

Γ. Τρίτον, διευκολύνεται η εφαρμογή και η τήρηση των
οδηγιών της ΕΕ όταν αυτές διαθέτουν μία καλή τοπική
υποστήριξη .
13 . Σήμερα, οι οικονομικές συνέπειες από τις νομοθετικές
πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται, σε πολλές
περιπτώσεις, πολύ αργά. Οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται
αισθητές μόνον όταν η κοινοτική νομοθεσία ενσωματωθεί στο
εθνικό δίκαιο ή όταν εφαρμόζεται στην πράξη, σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.

14 . Είναι σημαντικό να τροποποιηθεί η μέθοδος εργασίας
για να γίνονται γρήγορα αντιληπτά τα αποτελέσματα των

προτάσεων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εργασίας
της Επιτροπής. Για να επιτευχθεί o στόχος αυτός πρέπει, πριν
τη λήψη των αποφάσεων να εξετάζονται οι επιπτώσεις τους
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

15 . Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης παράγει διαφορετικά αποτελέσματα στις διάφορες
χώρες, ανάλογα με τις διαφορετικές αρμοδιότητες των αρχών
τοπικής αυτοδιοίκησης.

9.

H οδηγία για την ποιοτητα των υδάτων κολύμβησης, στη

νέα πρόταση, είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες απλουστεύσεις
αλλά και νέες απαιτήσεις για αναλύσεις των οποίων η πραγμα
τοποίηση είναι δαπανηρή και συνεπάγεται επιπλέον διοικητική
εργασία. H οδηγία για το πόσιμο ύδωρ απαιτεί την αντικα
τάσταση των δικτύων υδροδότησης. Οι μεγάλες δαπάνες που
συνεπάγεται η εν λόγω απαίτηση προϋποθέτουν τη χρηματο
δότηση του έργου σε επίπεδο Κοινότητας. Στο παράρτημα 1 ,
τα ως άνω παραδείγματα περιέχονται αναλυτικότερα .

16 . O αριθμός των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς
και o αριθμός των οργάνων που υπάγονται σε αυτές διαφέρουν
σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ένα κράτος μέλος στο άλλο .
O αριθμός των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ανέρχεται σε
περίπου 80 000. Κατά μέσον όρο, στα διάφορα κράτη μέλη, o
πληθυσμός που υπάγεται στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
κυμαίνεται από 1500 έως 115 000 άτομα. O αριθμός των
αρχών περιφερειακής αυτοδιοίκησης ανέρχεται περίπου σε 900.
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H χρηματοδότηση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης,

κυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό. Π.χ., το τμήμα των τοπικών

δαπανών που χρηματοδοτούνται με πόρους που βρίσκονται
υπό τοπικό έλεγχο ποικίλλει σημαντικά.

18. H αποκεντρωμένη διοικητική δομή της ΕΕ έχει ως συνέ
πεια να διαφέρουν σημαντικά οι αρμοδιότητες που ανατίθενται
στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. H κατανομή των αρμο
διοτήτων μεταξύ του κράτους και των αρχών τοπικής αυτοδιοί
κησης διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών όπως, επίσης, και

E. Επιπτώσεις των κοινοτικών μέτρων στο περιβάλλον, σύμ
φωνα με τη δήλωση της Συνθήκης Μάαστριχτ σύμφωνα
με την οποία στις προτάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
παρόμοιες επιπτώσεις.
ΣΤ. Φραγμοί στον ανταγωνισμό. H διατύπωση ορισμένων
κανόνων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό
του ανταγωνισμού, με αρνητικές επιπτώσεις.

η διοικητική και οικονομική δομή.

Νέες διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

19. Οι διαφορές αυτές πρέπει να γίνονται σεβαστές και
να λαμβάνονται υπόψη όταν υποβάλλονται οι νομοθετικές
προτάσεις. Δεν είναι επιθυμητή η εναρμόνιση των τοπικών
και περιφερειακών δραστηριοτήτων, της χρηματοδότησης, και
των φόρων. H ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση δεν πρέπει
να επιβάλλει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο το οποίο θα προϋπο
θέτει ότι οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργούν με
τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

22.

20. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει
να συμπληρωθεί, και να ανατεθεί στην ΕΤΠ η αρμοδιότητα
να διασφαλίζει, σε ικανοποιητικό βαθμό, τη διερεύνηση των
συνεπειών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, πριν την εξέ
ταση των προτάσεων στο Συμβούλιο.

Παράγοντες εκτίμησης των οικονομικών και διοικητικών συνε
πειών

21 .

Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των οικονομικών

και διοικητικών συνεπειών που υφίστανται τα κράτη μέλη,
στην αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να αναφέρονται σε
γενικές γραμμές οι παρακάτω πτυχές. Πρέπει, όμως, για κάθε
ειδική περίπτωση, να αναφέρονται επακριβώς τα στοιχεία για
τα οποία απαιτείται διευκρίνιση.

A. Οι αυξήσεις των δαπανών, σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, στην ενεχόμενη χώρα, που οφείλονται άμεσα στην
πρόταση οδηγίας, εκφραζόμενες ως συνολικό κόστος ή σε
σχέση με τις ομάδες πληθυσμού που αφορούν υπό μορφή
τροποποίησης της υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών ή
υπό μορφή τροποποίησης του κόστους παραγωγής, π.χ.
του μισθολογικού κόστους. Οι αυξήσεις των δαπανών
που οφείλονται· έμμεσα στην προτεινόμενη οδηγία λόγω
διενέργειας ελέγχων, απόδοσης λογαριασμών, σύνταξης
αναφορών, κ.λπ .
B. Οι μειώσεις των δαπανών που οφείλονται στην κατάργηση
των υποχρεώσεων διοικητικής, οικονομικής και κανονιστι

κής φύσης, οι οποίες επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό την
ανάπτυξη και τη διαχείριση των τοπικών και περιφερεια
κών δραστηριοτήτων, π.χ.: η απλούστευση των συστημάτων
ελέγχου ή η διενέργεια του ελέγχου σε ένα άλλο κράτος
μέλος.

Γ. Αύξηση των εσόδων λόγω διεύρυνσης της φορολογικής
βάσης, π.χ. υψηλότερη απασχόληση, αυξημένες δυνατότη
τες για μεγαλύτερη φορολόγηση, μεγαλύτερη βεβαιότητα
για την είσπραξη των εσόδων λόγω βελτιωμένων διαδικα
σιών .

Δ. Μείωση των εσόδων λόγω συρρίκνωσης της φορολογικής
βάσης ή μείωσης του δικαιώματος φορολογίας.

29. 4. 96

H Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει ότι για την

εξέταση των οικονομικών και διοικητικών συνεπειών για τις
αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να ισχύσουν οι παρα

κάτω νέες αρχές.
23 . H Επιτροπή των Περιφερειών επαναλαμβάνει τη θέση
της, ότι αυτή θα πρέπει να φέρει την τελική ευθύνη κρίνοντας
κατά πόσον οι οικονομικές και διοικητικές συνέπειες για τις
αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν αναφερθεί επαρκώς
και επακριβώς στις προτάσεις της Επιτροπής.
24 .

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η εξής διαδικα

σία :

A. Στον ετήσιο διάλογο Επιτροπής/ΕΤΠ σχετικά με τα θέματα
που θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η ΕΤΠ , κατά τη διάρκεια
του έτους, θα πρέπει να αναφέρονται ιδιαίτερα, τα
ζητήματα που θα έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες,
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο-

B. Κατά την προπαρασκευαστική φάση, η Επιτροπή θα είναι
υπεύθυνη για την εξέταση των συνεπειών που θα αφορούν
τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης·
Γ. H Επιτροπή οφείλει, κατά την προπαρασκευαστική φάση,
να συμβουλευθεί την ΕΤΠ για πιθανή συνεργασία·

Δ. H ΕΤΠ πρέπει να φέρει την τελική ευθύνη, εκτιμώντας
κατά πόσον η εξέταση των συνεπειών ήταν επαρκής και
ορθή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως βάση της
απόφασης·

E. Εάν η Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι έχουν υποτι
μηθεί σημαντικά οι επιπτώσεις, τότε πρέπει να δίδεται
παράταση της προθεσμίας, π.χ., προκειμένου να ζητηθεί
η γνώμη των αντιπροσώπων των αρχών τοπικής αυτοδιοί
κησης των κρατών μελών.
Πρόγραμμα θεμάτων για τα οποία θα ζητηθεί η γνωμοδότηση
της ΕΤΠ

25 . Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία που προ
τείνεται να ακολουθηθεί κατά τις εργασίες αναφέρονται
κατωτέρω:
A. H Επιτροπή και το Προεδρείο της ΕΤΠ , κατά τον ετήσιο
διάλογο τους, καταρτίζουν πρόγραμμα για τα θέματα για
τα οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει η ΕΤΠ . Στο πρό
γραμμα αυτό πρέπει να αναφέρονται επακριβώς ποιά
θέματα απαιτούν λεπτομερή έλεγχο σύμφωνα με την προ
τεινόμενη νέα διαδικασία, προκειμένου να προσδιοριστούν
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να εξετάζονται επίσημα από τις επιτροπές ή από τη σύνοδο
ολομέλειας της ΕΤΠ πριν ζητήσει η Επιτροπή την γνωμοδό
τηση της ΕΤΠ για τις σχετικές προτάσεις. Όμως, για
να διευκολυνθεί η εργασία τους, οι εισηγητές πρέπει να
ορίζονται μόλις καταρτίζεται το πρόγραμμα των γνωμοδο
τήσεων. Θα πρέπει να αποφασίζεται, κατά περίπτωση, εάν
οι ίδιοι οι εισηγητές θα είναι και οι εκπρόσωποι της
ΕΤΠ στην Επιτροπή ενόψει των διαβουλεύσεων που θα
διεξάγονται σε ένα πρώιμο στάδιο και οι οποίες θα είναι
εμβριθείς.

οι οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις σε τοπικο και
περιφερειακό επίπεδο. H εν λόγω κατηγορία θεμάτων πρέ
πει να περιλαμβάνει μόνο θέματα με σημαντικές οικονομι
κές συνέπειες για τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

B. H ΕΤΠ πρέπει να πληροφορεί τους αντιπροσώπους των
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης των κρατών μελών για το
πρόγραμμα των θεμάτων προς διαβίβαση, έτσι ώστε να
διαθέτουν αρκετό χρόνο να ετοιμάσουν τα σχόλιά τους
για τα θέματα τα οποία θα υποβληθούν στον ειδικό έλεγχο.

Γ. Κατά τη συζήτηση του προγράμματος των θεμάτων για τα
οποία θα ζητηθεί να γνωμοδοτήσει η ΕΤΠ , η ΕΤΠ και η
Επιτροπή πρέπει να συμφωνήσουν κατά πόσον οι αντιπρό
σωποι της ΕΤΠ θα μπορούν να παρευρίσκονται κατά την
εκτίμηση των επιπτώσεων, σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, σε πρόωρο στάδιο. H απόφαση αυτή πρέπει να
λαμβάνεται κατά περίπτωση . H Επιτροπή, κατά την προ
παρασκευαστική φάση, πρέπει να διαβουλεύεται υποχρεω
τικά με την ΕΤΠ για θέματα συνεργασίας.

27. H Επιτροπή θα εχει την γενική ευθυνη για την επαρκή
παρουσίαση των συνεπειών των προτάσεών της πριν να συνε
χισθεί η διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων, από τα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Επιτροπή θα έχει την υπο
χρέωση να παρουσιάζει όλες τις ουσιώδεις πτυχές κατά την
επεξεργασία των προτάσεών της, συμπεριλαμβανομένης και

Δ. Ως εκ τούτου, η ΕΤΠ επιμένει οτι ολες οι αρχές της τοπικής
αυτοδιοίκησης που συγχρηματοδοτούν τα προγράμματα
των κοινοτικών ταμείων, θα πρέπει να συμμετέχουν στην
εθνική διαδικασία χρήσης των κεφαλαίων αυτών.

28 . Πρεπει να ανατεθεί στην ΕΤΠ η τελική ευθύνη να εκτιμά
εάν παρουσιάζονται επαρκώς και ορθά οι οικονομικές και
διοικητικές συνέπειες, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
στην πρόταση της Επιτροπής πριν ληφθεί απόφαση από το

26. H συνεργασία της ΕΤΠ κατά τη διαρκεια της προ
παρασκευαστικής φάσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με διά
φορους τρόπους:
A. H ΕΤΠ μπορεί να προτείνει στην Επιτροπή εμπειρογνώμο
νες που εκπροσωπούν Ίο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Αυτό το είδος συνεργασίας εμπειρογνωμόνων μπορεί
επίσης να εφαρμοσθεί σχετικά με προτάσεις για τις οποίες
δεν χρειάζεται η γνωμοδότηση της ΕΤΠ αλλά οι οποίες
είναι δυνατόν, παρόλα αυτά, να παράγουν ορισμένες συνέ
πειες.

B. H ΕΤΠ μπορεί να συγκροτήσει κοινές ομάδες μελέτης με
την Επιτροπή για τη διερεύνηση των συνεπειών.
Γ. H ΕΤΠ μπορεί να ορίσει έναν εκπρόσωπο, o οποίος θα
είναι στη διάθεση της Επιτροπής ενόψει διεξοδικών διαβου
λεύσεων που θα διεξάγονται σε ένα πρόωρο στάδιο. Σε
περίπτωση που θα ορίζεται παρόμοιος εκπρόσωπος, είναι
σημαντικό να προέρχεται από την αρμόδια επιτροπή της
ΕΤΠ δεδομένου ότι στα διάφορα κράτη μέλη ισχύουν
διαφορετικές καταστάσεις.

της εκτίμησης των συνεπειών για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκη
σης .

Συμβούλιο Υπουργών. Έτσι, η ΕΤΠ θα πρέπει να προβαίνει
στην εξέταση των στοιχείων που παρουσιάζει η Επιτροπή και
να αποφασίζει εάν χρειάζεται συμπληρωματική έκθεση. Στην
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δίνεται στην ΕΤΠ παράταση
της προθεσμίας για την κατάρτιση της γνωμοδότησής της . H
παράταση αυτή θα είναι ιδιαίτερα απαραίτητη εάν πρέπει να
συλλεγούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, στα κράτη μέλη, εφόσον η συλλογή αυτή
δεν είχε πραγματοποιηθεί κατά την προπαρασκευαστική φάση.
29. O χρονος που πρεπει να διατίθεται για τις εκτιμήσεις
αυτές θα είναι o ίδιος, ανεξάρτητα από το ποιος ζητεί τη
συγκέντρωση των πληροφοριών και από το στάδιο της επεξερ
γασίας της πρότασης στο οποίο πραγματοποιείται αυτή . Έτσι,
η ΕΤΠ αναλαμβάνει την τελική ευθύνη για την ορθή συγκέ
ντρωση των πληροφοριών από τις αρχές της τοπικής αυτοδιοί
κησης των κρατών μελών και, αν είναι δυνατόν, για κάθε ένα
από τα κράτη μέλη.
30.

H ΕΤΠ επιθυμεί να υπενθυμίσει οτι στην ΓΔ XXIII

αναγνωρίζεται ειδική αρμοδιότητα όσον αφορά τη διαχείριση
όλων των δραστηριοτήτων σχετικά με τις MME. Έχοντας
υπόψη το χαρακτήρα της ΕΤΠ ως οργάνου της Ένωσης στο
οποίο έχει ανατεθεί ειδικά η παρακολούθηση των τοπικών και
περιφερειακών πτυχών, η ειδική αρμοδιότητα που προτείνεται
για την ΕΤΠ της φαίνεται ως αυτονόητη .

Δ. H ΕΤΠ μπορεί να συγκεντρώσει κατ ' ευθείαν απόψεις σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στα κράτη μέλη για να
έχει από νωρίς μία πιο πλήρη και πιο μελετημένη αιτιολο
γία όσον αφορά τις συνέπειες για κάθε ένα από τα κράτη
μέλη .

E. Κατά τη διαρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης που
πραγματοποιείται στην Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφε
ρειών εκπροσωπείται από μέλη που ορίζονται για το σκοπό
αυτό. Εντούτοις, τα θέματα των προτάσεων δεν μπορούν

Συμπεράσματα και προτάσεις για την τροποποίηση της διαδι
κασίας λήψης αποφάσεων

31 . Με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί αποβλεπεται
η πραγματοποίηση των εξής τροποποιήσεων στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου:
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32. Εγγραφή στο άρθρο 190 της Συνθήκης (κοινές διαχαξεις
για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της αρχής της εκτίμη
σης των συνεπειών της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
33. Καθιέρωση από τον Δημοσιονομικό Κανονισμό της
γενικής αρχής σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές και
διοικητικές συνέπειες της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί έναν από τους
παράγοντες επί των οποίων θα στηρίζεται η απόφαση.
34 . Ανάθεση στην ΕΤΠ της τελικής ευθύνης να κρίνει εάν
η εξέταση των οικονομικών και διοικητικών συνεπειών, σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι επαρκής και ορθή
προκειμένου να αποτελέσει την αιτιολογία της απόφασης.
Κατά τον ετήσιο διάλογο, η Επιτροπή και η ΕΤΠ πρέπει,
κατόπιν κοινής συμφωνίας, να συμφωνούν για ένα πρόγραμμα
γνωμοδοτήσεων, στο οποίο να αναφέρονται, ιδιαίτερα, τα
θέματα με σημαντικές οικονομικές συνέπειες.
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35 . Ανάθεση στην ΕΤΠ προσθέτων καθηκόντων (προσθήκη
στο άρθρο 198 Γ της Συνθήκης Μάαστριχτ), όπως η εξέταση
των οικονομικών και διοικητικών συνεπειών, σε τοπικό και

περιφερειακό επίπεδο των κρατών μελών, των προτάσεων για
τις οποίες η Επιτροπή και το Συμβούλιο ζητούν τη γνωμοδό
τηση της ΕΤΠ, ή σχετικά με θέματα για τα οποία η ΕΤΠ θα
γνωμοδοτεί με δική της πρωτοβουλία.

36. H επιτροπή των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής θα
πρέπει, μέσω της ΕΤΠ , να συμβουλεύεται τους εκπροσώπους
των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και να συνεργάζεται
με αυτούς στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

37.

Υιοθέτηση από την Επιτροπή και την ΕΤΠ κανόνων

σχετικά με την εξέταση των οικονομικών και διοικητικών

συνεπειών για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης· οι κανόνες
αυτοί θα έχουν ως βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην
παρούσα έκθεση· η εφαρμογή των κανόνων θα πραγματοποιεί
ται κατά περίπτωση. >

Bpu|éUeç, 15 Noe^pQiou 1995 .

O Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Jacques BLANC

IIAPAPTHMA

Παραδείγματα οικονομικών και διοικητικών συνεπειών εξαιτίας των νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H πλειοψηφία των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά το σύνολο ή μέρος των κρατών μελών και έχουν
επιπτώσεις, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι τα παραδείγματα που αναφέρονται εδώ δεν
ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή, οι συνέπειες μπορεί να είναι τόσο θετικές
όσο και αρνητικές.
Οδηγίες για τις δημόσιες αγορές υπηρεσιών, προμηθειών και δημοσίων έργων: Χάρη στην αύξηση του ανταγωνισμού
επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα υπό μορφή μειώσεως του κόστους των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών,
συγχρόνως, όμως, οι κανόνες πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα. Το όριο των 200000 Ecu που ορίστηκε από τις
οδηγίες πρέπει να θεωρηθεί ως χαμηλό. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την αύξηση της διοικητικής εργασίας,
δεδομένου ότι για μικρότερα ποσά o αριθμός των αγορών που θα ανατίθενται σε προμηθευτές άλλων χωρών θα

είναι εξαιρετικά χαμηλός. H μέχρι σήμερα αποκτηθείσα πείρα μας διδάσκει ότι οι οδηγίες έχουν περιορισμένα
αποτελέσματα στο διασυνοριακό εμπορείο. Λόγω πείρας, είναι εξίσου γνωστό ότι οι μικρές συμβάσεις, των οποίων
η αξία πλησιάζει το ελάχιστο όριο συνεπάγονται δυσανάλογο φόρτο εργασίας όσον αφορά τις διαδικασίες προσφοράς
και τη λεπτομερή συγγραφή υποχρεώσεων. Παρατηρείται συχνά ότι για την ορθή σύναψη των συμβάσεων, βάσει των
κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διοικητικό κόστος υπερβαίνει την ενδεχόμενη εξοικονόμηση πόρων. Οι κανόνες
που εφαρμόζονται στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων προβλέπουν ότι η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης
πρέπει vu είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό. Συχνά παρουσιάζονται περιπτώσεις που η συμβατική έννοια του όρου
αγορά δεν ανταποκρίνεται στην υποχρεωτική σύναψη σύμβασης. Οι κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων πρέπει να
ακολουθούν τη διαδικασία της προσκλήσεως για την υποβολή προσφορών όσον αφορά την δανειοδότηση του δημόσιου
τομέα· αυτό όμως δεν επιτρέπει την ταχεία διεξαγωγή της διαδικασίας η οποία είναι αυτονόητη στις συνήθεις εμπορικές
συναλλαγές . Επιπλέον, οι κανόνες συνεπάγονται περιορισμούς για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα οι οποίοι
επιθυμούν vu ιδρύσουν δική τους επιχείρηση, λόγω του ότι οι νέες επιχειρήσεις πρέπει vu υφίσταν^ι την ίδια
μεταχείριση όπως και οι άλλες, δηλαδή να υποβάλλονται στη διαδικασία του ανταγωνισμού, πράγμα που μπορεί να
δυσχεράνει την πώληση των δημοσίων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα που συνδέονται με την οδηγία κυμαίνονται
ανάλογα με το βαθμό εφαρμογής των οδηγιών στα διάφορα κράτη μέλη.
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Οδηγία για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων: Σε περίπτωση μεταβίβασης μιας επιχείρησης, οι συμβάσεις οι οποίες
έχουν συναφθεί με το προσωπικό πρέπει να τηρούνται από τον αγοραστή χωρίς τροποποίηση. Αυτό μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα όταν πρόκειται να ανατεθούν εργασίες υπεργολαβίας σύμφωνα με υγιείς εμπορικά όρους.
Εάν π.χ. μία δραστηριότητα επανέρχεται στον αρχικό υπεύθυνο, π.χ. λόγω λειτουργικής ανεπάρκειας ή ποιοτικής
ατέλειας, αυτός υποχρεούται να αναλάβει εκ νέου τόσο το προσωπικό το οποίο είχε αρχικά μεταβιβαστεί στον
εργολάβο, και το οποίο συνεχίζει να εκτελεί την εργασία του, όσο και το προσωπικό που o εργολάβος προσέλαβε
για την πραγματοποίηση της εργασίας. Στις 21 Απριλίου 1995 , η ΕΤΠ εξέδωσε γνωμοδότηση για την εν λόγω οδηγία
στην οποία ανέφερε, κυρίως, ότι η ΕΤΠ συμμερίζεται τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από ορισμένες αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης σχετικά με την πρόταση να επεκταθούν οι κοινές υποχρεώσεις για τις συμβατικές δεσμεύσεις, διότι
υπάρχει κίνδυνος να επιβλήθούν σημαντικές υποχρεώσεις στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οδηγία για τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της μερικής απασχόλησης : Προβλέπεται ότι η οδηγία θα έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σε ορισμένα κράτη μέλη. Π.χ. η αύξηση
του κόστους εκτιμήθηκε προσωρινά, σε περίπου 70 εκατ. Ecu στη Σουηδία και σε 62 περίπου εκατ. Ecu στη Δανία.
Στις χώρες αυτές, το πρόβλημα της κανονιστικής ρύθμισης λύθηκε μέσω των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των
αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων των εργαζομένων.

Οδηγία για τα κατ'οίκον τεχνικά βοηθητικά μέσα: H οδηγία αναφέρει ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να
διαθέτουν στο σπίτι τους, στα θεραπευτήρια, κ.λπ. καλύτερα τεχνικά μέσα. Προβλέπεται ότι στη Δανία η οδηγία θα
δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες 135 εκατ. Ecu περίπου.

Οδηγία για τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων: Οι τοπικές αρχές στις οποίες υπάρχουν συνοριακοί σταθμοί
ελέγχου πρέπει να εφαρμόσουν νέες διαδικασίες κτηνιατρικών ελέγχων και νέες μεθόδους μέτρησης όσον αφορά, π.χ.,
τη σαλμονέλα. Οι δυνατότητες για την κάλυψη των δαπανών μέσω της επιβολής φόρων είναι περιορισμένες. Αποτελεί
ευθύνη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα τα οποία ενδεχομένως
να είναι μολυσμένα.

Οδηγία περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης: H πρόταση οδηγίας, η οποία αντικαθιστά παλαιότερη οδηγία,
καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις μεθόδους, τη συχνότητα και το χρόνο πραγματοποίησης των
δειγματοληψιών και του ελέγχου της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. H δειγματοληψία πραγματοποιείται από
τις αρμόδιες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. H ΕΤΠ , στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 1994 , εξέδωσε γνωμοδότηση (')
για την πρόταση οδηγίας. H ΕΤΠ διατύπωσε τις σοβαρές ανησυχίες της για το γεγονός ότι ορισμένες αναλύσεις
πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικές και ανέφερε ότι οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συναντήσουν δυσκολίες
προκειμένου να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή, λόγω των δαπανών και της διοικητικής εργασίας που
συνεπάγονται. Για το λόγο αυτό, η ΕΤΠ κάλεσε την Επιτροπή να ερευνήσει τις δυνατότητες για μεγαλύτερη ελαστικότητα
όσον αφορά τις αναλύσεις αυτές. H Επιτροπή θα πρέπει , επίσης, να εξετάσει μήπως είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα
για την πραγματοποίηση λιγότερο δαπανηρών αναλύσεων.
Οδηγίες σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση: H πρόταση έχει ως
αποτέλεσμα την αντικατάσταση των μολύβδινων σωληνώσεων του δικτύου υδροδότησης καθώς και των υλικών που
περιέχουν μόλυβδο. Συνολικά, εκτιμάται ότι η αντικατάσταση αφορά 20 εκατ. κατοικίες και 4 εκατ. σωληνώσεις στη
Γαλλία. Προβλέπεται ότι οι αναγκαίες δαπάνες για τη συμμόρφωση στις εν λόγω προδιαγραφές πλησιάζουν τα
40 εκατ. Ecu και θα έχουν επιπτώσεις στην τιμή του ύδατος για τους καταναλωτές καθώς και στους προϋπολογισμούς
των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες πλήττονται από τα μέτρα.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1995 , η Επιτροπή των Περιφερειών εξέτασε γνωμοδότηση για την εν λόγω πρόταση οδηγίας (2).
H γνωμοδότησή του αναφέρει ότι «H Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί θετικό τον καθορισμό αυστηρότερων
παραμετρικών τιμών του μολύβδου για λόγους δημόσιας υγείας, αλλά εφιστά ταυτόχρονα την προσοχή στο ότι οι
σημαντικές δαπάνες που συνεπάγεται η εκπλήρωση της απαίτησης αυτής προϋποθέτουν μια μορφή κοινοτικής
χρηματοδότησης».

(>) ΕΕ αριθ. C 210 της 14. 8. 1995 , σ. 53 .
(2) ΕΕ αριθ. C 100 της 2. 4. 1996, σ. 134.
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Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για το «Συντονισμο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων υπηρεσιών»
(96/C 126/02)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

εκτιμώντας ότι η οδηγία 92/50/ΕΟΚ για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων
υπηρεσιών (εφεξής οδηγία για τις υπηρεσίες) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1993, και από τότε ρυθμίζει
τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες που έχουν
υπογράψει τη σύμβαση ΕΟΧ, δηλαδή, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάϊν,

εκτιμώντας ότι o στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες ήταν να συμβάλει στην ελεύθερωση των δημοσίων
συμβάσεων, πράγμα που εντάσσεται στην πορεία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ,
εκτιμώντας ότι παρόμοιες οδηγίες έχουν ήδη θεσπισθεί για τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών και
συμβάσεις δημοσίων έργων, οδηγίες που τέθηκαν σε ισχύ πριν από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Οι
δημόσιες συμβάσεις αποτελούν περίπου το 15 % (530 δισ. Ecu) του ΑΕΠ της Κοινότητας (εκτός της
Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Αυστρίας) ένα μεγάλο μέρος του οποίου αντιπροσωπεύουν οι υπηρεσίες,
εκτιμώντας ότι μία σημαντική εξαίρεση από το γενικό κανόνα αποτελούν οι αρχές και οι επιχειρήσεις
κοινής ωφελείας που ανήκουν στον τομέα παροχής ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών
και ότι οι τομείς αυτοί εμπίπτουν σε μία ειδική οδηγία,

εκτιμώντας ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες τις διακρίνει στις κατηγορίες A και B, αλλά ότι μόνο οι
υπηρεσίες της κατηγορίας A υπάγονται σε όλους τους κανόνες της οδηγίας. Όσον αφορά τις υπηρεσίες
που υπάγονται στην κατηγορία B, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να ακολουθούν μόνο ορισμένους κανόνες
για τη σύνταξη ανακοίνωσης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
εκτιμώντας ότι στην κατηγορία A περιλαμβάνονται οι συμβάσεις παροχής, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών
πληροφορικής, λογιστικής, χερσαίων μεταφορών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ασφαλίσεις, τραπεζι
κές και επενδυτικές υπηρεσίες), υπηρεσίες καθαρισμού, και διάθεσης απορριμάτων. Στην κατηγορία B
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι νομικές υπηρεσίες, οι ξενοδοχειακές και οι υπηρεσίες εστίασης, οι
υπηρεσίες βοηθητικών μεταφορών και μεταφορών υποστήριξης, οι υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού,
οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και άλλες υπηρεσίες,

εκτιμώντας ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών
των οποίων το υπολογιζόμενο ύψος, εκτός ΦΠΑ, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 200 000 Ecu (κατώτερο
όριο),
εκτιμώντας ότι στην οδηγία αναφέρεται ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τον τρόπο της εφαρμογής
της πριν από την 1η Ιουλίου 1996,
κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 1995 (συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 1995 )
υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση .
Εισαγωγή

Στόχος της γνωμοδότησης της ΕΤΠ είναι να τοποθετηθεί το
θέμα σε τοπική και περιφερειακή προοπτική, ώστε μετά την
αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η τελευταία να

« Επάγγελμα και μειονεκτημα», πρεπει να επανεξετασθούν απο
την πλευρά των επιπτώσεών τους σε τοπική και περιφερειακή
κλίμακα.

Γενικές παρατηρήσεις

ισχύει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και για τις ΟΤΑ και
τις περιφέρειες, ως προς τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς.
Συνεπώς, κανόνας επιβάλλεται να είναι η διαφάνεια και η
αποτελεσματικότητα.

H ΕΤΠ θεωρεί ότι η αξιολογηση της κοινοτικής νομοθεσίας
σε σχέση με την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων δεν επιτρέ
πεται να περιορισθεί στην οδηγία περί υπηρεσιών, αλλά ότι
και παρεπόμενες οδηγίες διαδικαστικού χαρακτήρα, οδηγία

1 . Πριν επιχειρηθεί η ανάλυση των ποικίλων προβλημάτων
της οδηγίας για τις υπηρεσίες, επιβάλλεται προπαντός να
εξετασθεί κατά πόσο η οδηγία συμβάλλει στην προαγωγή της
ενιαίας αγοράς. H ΕΤΠ θεωρεί ότι, όπως φαίνεται, για πολλές
υπηρεσίες το πρόβλημα είναι ότι, είτε λόγω συνθηκών που
αφορούν τη διοικητική μέριμνα, είτε λόγω πολιτιστικών και
γλωσσικών διαφορών οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν λογικώς
να παρασχεθούν από επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών (εκτός
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μέσω συγχώνευσης ή εξαγοράς ή μέσω σύστασης θυγατρικών
επιχειρήσεων ή παραρτημάτων στα διάφορα κράτη μέλη,
πράγμα που δεν είναι πράγματι νοητό με βάση την ιδέα της
δημιουργίας της ενιαίας αγοράς).
2. Καθοριστικός παράγοντας είναι μια αναλυση κοστους
κερδών. Επιτρέπεται να αναμένεται ότι η παρούσα οδηγία για
τις υπηρεσίες δεν θα έχει παρά μόνο μια περιθωριακή επίδραση
για την ενιαία αγορά. Οι εμπειρίες μέχρι σήμερα προδιαθέτουν
οπωσδήποτε προς μια παρόμοια εξέλιξη. Μια παρόμοια
περιθωριακή επίδραση δεν μπορεί να καλύψει το κόστος που
προκαλεί η εφαρμογή της οδηγίας.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας, η Επιτροπή θα
εξετάσει, ιδιαίτερα, αν η πράξη δύναται να προσαρμοσθεί
πλήρως στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις αποκα
λούμενες υπηρεσίες της κατηγορίας B και ποιες είναι οι συνέ
πειες από τις υπηρεσίες που παρέχονται για ίδιο λογαριασμό
(Σημ. της μετάφρασης: δηλαδή χωρίς να γίνεται προσφυγή σε
τρίτους προμηθευτές) για τη γνήσια απελευθέρωση της αγοράς.
Σημείο εκκίνησης είναι σχετικά το γεγονος οτι υπηρεσίες που
ένας ΟΤΑ ή μια περιφέρεια μπορεί να εκτελέσει με ίδιους
μηχανισμούς/εσωτερικές δομές σε σχέση με την ίδια την οργά
νωσή της πρέπει να παραμένουν πάντοτε εκτός του πεδίου
εφαρμογής της οδηγίας. Οπωσδήποτε το θέμα αν μια δημόσια
αρχή θα εκτελέσει η ίδια ή μέσω τρίτων ορισμένες υπηρεσίες
αποτελεί ζήτημα εσωτερικής οργάνωσης, πολιτικών σκέψεων
και γενικότερης πολιτικής.

Επιτρέπεται πάντως μια εξαίρεση όταν μια αρχή επιτρέπει
την εκτέλεση μιας υπηρεσίας μέσω μιας επιχείρησης που της
ανήκει και στον τομέα της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
πρέπει να ισχύει η αποκαλούμενη αρχή της οικονομικής ενότη
τας .

4. Ειδική προσοχή επιβάλλεται να δοθεί στην ιδιωτι
κοποίηση των δημόσιων συμβάσεων (παροχής) υπηρεσιών. H
προσαρμογή στην οδηγία περί παροχής υπηρεσιών δεν επιτρέ
πεται να παραβλάψει αυτή την πορεία. Αν ορισμένος δημόσιος
τομέας ιδιωτικοποιείται, o οργανισμός που θα εκτελέσει το
έργο αυτό δεν προορίζεται κατά κανόνα να λειτουργήσει ως
αυτόνομη , ανταγωνιστική επιχείρηση . Συνεπώς, στην πράξη
είναι απαραίτητη μια μεταβατική περίοδος επτά περίπου ετών.
H υιοθέτηση μιας διάταξης περί μη υπαγωγής στην οδηγία
παρόμοιων υπηρεσιών θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή την
εξέλιξη προς αυτονόμηση/ιδιωτικοποίηση, πράγμα που είναι
πλέον επιθυμητό από πολλούς.

5 . H Επιτροπή αναμένει ότι η αναθεώρηση του 1996 θα
περιλαμβάνει μόνο μερικές αλλαγές ελάσσονος σημασίας ώστε
η οδηγία να προσαρμοσθεί στη συμφωνία GATT που θα αρχίσει
να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1996 . H ΕΤΠ πιστεύει ότι
ενόψει του γεγονότος αυτού, είναι ευκταία μια εντονότερη
(ευρύτερη) εκτίμηση .
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Το σημερινό μικρό ποσό υποχρεώνει σε κατακύρωση συμβά
σεων υπηρεσιών που δεν έχουν ενδιαφέρον για την αγορά. H
κατάσταση είναι τέτοια ώστε πολύ περιορισμένες κατακυ
ρώσεις παροχής υπηρεσιών σχετίζονται με την οδηγία, κανο
νικά βεβαίως, λόγω του χαμηλού ελάχιστου ποσού. Βέβαια
εκεί όπου τα διάφορα έτη ενός πολυετούς συμβολαίου προστί
θενται το ένα στο άλλο ή τα ποσά των συνεργαζομένων προ

μηθευτών υπολογίζονται στο σύνολο, το διοικητικό βάρος
παρόμοιων προσφορών είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το
όφελος που προσδοκάται.

7. H Επιτροπή δεν αξιολόγησε ακόμη την οδηγία επειδή
μεγάλος αριθμός κρατών μελών (περίπου το ήμισυ) δεν έχουν
ακόμη εντάξει την οδηγία στη νομοθεσία τους. H Επιτροπή
θα προτείνει νέους κανόνες μόλις αυτό συμβεί. H ΕΤΠ πιστεύει
ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την αξιολόγηση. Οπωσδή
ποτε η οδηγία έχει άμεση εφαρμογή.
Επιπλέον, το γεγονός ότι αριθμός κρατών δεν έχει εντάξει
την οδηγία στη νομοθεσία του μπορεί να αποτελεί αντικείμενο
της αξιολόγησης

Εμπειρίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών

H εσωτερική αγορα και η οδηγία για τις υπηρεσίες

8. H παρούσα οδηγία είχε επιπτώσεις στις χώρες στις οποίες
ισχύει, όσον αφορά την προσφορά παροχής υπηρεσιών εκ
μέρους των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παρά τα αναφερόμενα στο σημείο 12, δεν φάνηκε να δημιουρ
γούνται προβλήματα στα περισσότερα κράτη μέλη από τη
διάκριση στην οποία προβαίνει η οδηγία, μεταξύ υπηρεσιών
που υπάγονται σε αυτήν και υπηρεσιών που εξαιρούνται από
αυτήν, όπως επίσης λειτούργησαν ικανοποιητικά, σε γενικές
γραμμές, και οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τη διαδικασία

και τις δημοσιεύσεις, μολονότι είναι κάπως γραφειοκρατικές.
9. H απαίτηση των δημόσιων αρχών για την εκπλήρωση
των όρων της περιγραφής, οι οποίοι δεν μπορούν να τροπο
ποιηθούν στη διαδικασία της προσφοράς, ήταν δύσκολο να
αντιμετωπισθεί, διότι άλλοτε αποτελούσε παράδοση η στενή
συνεργασία με τον προμηθευτή πριν από τη σύναψη της σύμβα
σης. Λόγω του θεσπισμένου τύπου προσφοράς και της έλλειψης
επαρκών προτύπων (περιγραφές και απαιτούμενες ιδιότητες
των προϊόντων) παρεμποδίζεται μια θετική συσχέτιση μεταξύ
του ενδεχόμενου προσφέροντος και του ενδεχόμενου αναθέ
τοντος για την καλύτερη δυνατή διατύπωση της σύμβασης
(ζητούμενη υπηρεσία).

6 . Ένα σημαντικό στοιχείο κατά την εφαρμογή της οδηγίας
είναι το ελάχιστο ποσό πέραν του οποίου δημόσιες προσφορές

Ιδιαίτερα για το έργο της παροχής υπηρεσιών όπου πραγματο
ποιούνται ταχείες αλλαγές, όπως υπηρεσίες που χρησιμοποιού
νται για τις τεχνολογίες της πληροφορικής, οι κανόνες περί
προτύπων δημιουργούν προβλήματα και η θέσπιση σαφών
ποιοτικών προϋποθέσεων είναι σε πολλούς τομείς παροχής
υπηρεσιών προβληματική, ιδίως αν πρόκειται για άυλες υπηρε
σίες και για την ανάθεση συμβάσεων στον τομέα της περίθαλ

πρέπει να πραγματοποιούνται.

ψης .
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H οδηγία έχει, χωρίς αμφιβολία, συμβάλει στην ένταση

υπολογιστών ή να προσθεσει τις αυτοτελείς παρεχόμενες

του ανταγωνισμού σε εθνιχό επίπεδο και κατέστησε την αγορά

υπηρεσίες και να προβεί στην κατακύρωση αυτού του συνόλου.

10.

περισσότερο διαφανή για τις υπηρεσίες προς τις δημόσιες
αρχές. Ενίσχυση του ανταγωνισμού στην εθνική αγορά δεν
αποτελεί όμως πρωταρχική αρμοδιότητα της Ένωσης.

Αυτό θα δημιουργήσει οργανωτικά, νομικά και προβλήματα
περιεχομένου που δεν θα μπορούν να επιλυθούν. Ανάθεση
κατά σχέδιο και κατά οργανωτικό μέρος είναι δυνατή. Κατά την
αξιολόγηση της οδηγίας τούτο πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω.

Ανομοιογενής εφαρμογή και ερμηνεία

Περιορισμένος αριθμός διασυνοριακών συμβάσεων
11 . Με βάση επίσης την εκ μέρους των δημόσιων αρχών
αντιμετώπιση ομοίων υποθέσεων μπορεί να διαπιστωθεί ότι
σε τομείς, όπως π.χ., οι εταιρείες που ανήκουν από κοινού στις
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, η αρμοδιότητα, κ.λπ., υπάρχει
μεγάλη διαφορά σχετικά με τη διοικητική πρακτική στην Κοινό
τητα .

14. Με βαση την αποκτηθείσα πείρα από την εφαρμογή
της οδηγίας για τις υπηρεσίες φαίνεται ότι έχουν συναφθεί
ελάχιστες διεθνείς συμβάσεις και ότι είναι πολύ περιορισμένη
η επιρροή της οδηγίας στις διασυνοριακές συναλλαγές. Κατά

Το θέμα αν η κατάσταση αυτή δημιουργεί διαφορετικούς όρους
ανταγωνισμού για την οικονομική ζωή των χωρών πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο συγκριτικής έρευνας.

συνέπεια, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, μπορεί να διαπιστωθεί
ότι η εν λόγω οδηγία δεν είχε ιδιαίτερες επιπτώσεις στην
εσωτερική αγορά. Τούτο έχει ήδη παρατηρηθεί. Παρόλα αυτά
η έρευνα μπορεί να είναι παραπλανητική στην περίπτωση
που, εξαιτίας προκήρυξης για την υποβολή προσφορών, ξένες
επιχειρήσεις εγκαθιστούν παράρτημα ή ιδρύουν θυγατρική στο
σχετικό κράτος μέλος.

12. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να διατυπωθεί
με τρόπο σαφέστερο, από ό,τι μέχρι τώρα, ποιες υπηρεσίες
εμπίπτουν και ποιες όχι στην οδηγία. Ένα μέρος των προβλη
μάτων αφορά το γεγονός ότι η ονομασία μιας υπηρεσίας στο
Παράρτημα Ια της οδηγίας είναι πολύ ευρύτερη από ό,τι η
περιγραφή αυτών των κατηγοριών υπηρεσιών σύμφωνα με την
ταξινόμηση CPC που μνημονεύεται μετά την υπηρεσία. Κατά
τη γνώμη της ΕΤΠ η ταξινόμηση CPC, που μνημονεύεται μετά
την περιγραφή μιας υπηρεσίας στο παράρτημα Ια, πρέπει να
είναι προσδιοριστική για το περιεχόμενο της υπηρεσίας αυτής.
Διαφορετικά η μνεία της ταξινόμησης CPC στο παράρτημα Ια
δεν έχει κανένα σκοπό, ενώ η περίπτωση όπου μια και η αυτή
δραστηριότητα, όπως π.χ. η βαφή μπορεί να είναι τόσο «έργο»
όσο και «υπηρεσία» είναι εντελώς ανεπιθύμητη. Τούτο, χωρίς
αμφιβολία, δεν είναι η πρόθεση του νομοθέτη.
H χρήση της ονοματολογίας CPC δημιουργεί δυσκολίες που
χρειάζεται να επιλυθούν. Κατ'αρχάς η ονοματολογία υπάρχει
μόνο στα αγγλικά και, συνεπώς, η οριοθέτηση είναι, για λόγους
περιεχομένου, πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί.
H χρήση της ονοματολογίας, μεσω της οποίας επιδιώκεται μια
τόσο πλήρης, όσο δυνατό, περιγραφή και καταγραφή όλων
των ενδεχόμενων υπηρεσιών για στατιστικούς σκοπούς, συνε
πάγεται ότι η οδηγία θα διευρύνεται απεριόριστα με στοιχεία
που πρέπει να προσκομίζονται κατά τη δημοσίευση.
Κατά τον προσδιορισμο των κατηγοριών υπηρεσιών σε κάθε

καταγραφή τους υιοθετείται η ονομασία «άλλες υπηρεσίες».
Συνεπώς, μια ορθή οριοθέτηση των ειδών υπηρεσιών είναι
αδύνατη.

13 .

H οδηγία εγείρει ερωτήματα, ενω αφήνει χωρίς απάντηση

τί πρέπει να νοηθεί με τη φράση «κατανομή (διαίρεση) σε
τμήματα μιας υπηρεσίας». Πρέπει μια αναθέτουσα δημόσια
αρχή, π.χ., να συνυπολογίσει όλες τις μισθούμενες υπηρεσίες

Πολύ χαμηλα κατώτερα ορια

15 .

H ΕΤΠ θεωρεί οτι οι απαιτούμενες διαδικασίες και

λεπτομερείς προδιαγραφές για μικρές προσφορές αξίας γύρω
στο σημερινό κατώτερο όριο των 200 000 Ecu συνεπάγονται
μεγάλη ποσότητα διοικητικής εργασίας. Θα έπρεπε να εξετασθεί
σε ποιο βαθμό για προσφορές, που κατατίθενται σύμφωνα με

τους κανόνες, ενδεχόμενες οικονομίες αντιπαραβάλλονται στις
δαπάνες σύναψης της σύμβασης. Ακόμη πρέπει να εξετασθεί
το θέμα αν η ύψωση του κατώτερου ορίου θα εξασφαλίσει
διασυνοριακά συμφέροντα. Επειδή, ακόμη, φαίνεται ότι αυτές
οι μικρές προσφορές είναι ελάχιστα ελκυστικές για εξωτε
ρικούς προμηθευτές, πρέπει να εξετασθεί μήπως επιβάλλεται
η ανύψωση των κατώτερων ορίων σε ένα επίπεδο, όπου να
αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς, ενώ
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ένωσης δεν θα επιβα
ρύνονται με περιττές διοικητικές δαπάνες.

Ενδεχόμενες συνέπειες για τις μικρές επιχειρήσεις

16. Τα χαμηλά κατώτερα ορια μπορούν να έχουν ορισμένες
συνέπειες στην οικονομική ζωή. Τα σημερινά πολύ χαμηλά
κατώτερα όρια εξεταζόμενα από οικονομική σκοπιά παρουσιά
ζουν μόνο τυπικά μεγαλύτερη ελευθερία των συναλλαγών και
αύξηση του ανταγωνισμού. Υπάρχει φόβος ότι πολλές μικρές
επιχειρήσεις θα χάσουν εργασίες και θα επιβαρυνθούν με
μία αυξημένη και αντιπαραγωγική γραφειοκρατία, αφού οι

επιχειρήσεις υποχρεώνονται να υποβάλουν προσφορές για
πολύ περισσότερες εργασίες ώστε να διατηρήσουν τον ίδιο
αριθμό παραγγελιών. H εξέλιξη αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντί
θεση με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία
χρόνια από την ΕΕ για να ενισχυθούν ιδίως οι μικρές και
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κοινότητας. H καθιέρωση
υψηλότερων ελάχιστων ορίον θα καταστήσει τη διαδικασία
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πιο σαφή και ως εκ τούτου πιο ελκυστικό για τις επιχειρήσεις
να συμμετέχουν σε προσκλήσεις για υποβολή των προσφορών.

υπηρεσίες μεσω της κατάλληλης ενημέρωσης των αρχών και
(κατηγοριών) παρεχόντων υπηρεσίες.

H ΕΤΠ προτείνει όπως τα εξής σημεία εξετασθούν κατα την

Οι απλουστεύσεις πρέπει να καταλήγουν στη δημιουργία δυνα
τοτήτων για αποκεντρωμένες αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων
και σε περισσότερες δυνατότητες για την εφαρμογή μιας απλου
στευμένης μορφής κατακύρωσης·

αξιολόγηση :

17.

Χρειάζεται να εξετασθεί κατά πόσον η πλήρης εφαρμογή

της οδηγίας για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις μπορεί να
έχει έντονες σχέσεις με αυτές στη σφαίρα της αύξησης της
απασχόλησης. H δυνατότητα από αυτήν την άποψη της ενίσχυ
σης της απασχόλησης μέσω μέτρων που την υποστηρίζουν και
την εντείνουν πρέπει να διασφαλισθεί, χωρίς να παρεμποδισθεί
η περαιτέρω υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.
18. Στην οδηγία χρειαζεται να δοθεί ειδική προσοχή στην
πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Δεν πρέπει να παρακωλύσει την
ιδιωτικοποίηση ή αυτονόμηση .

19. Μια πλήρης δημοσία διαδικασία δημιουργεί για ορισμέ
νους τύπους υπηρεσιών (έρευνα υψηλής βαθμίδας και παροχή
συμβουλών) πολλά προβλήματα, διότι οι δαπάνες της προσφο
ράς δεν αντισταθμίζονται από το ενδεχόμενο μιας κατακύ
ρωσης λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. Τούτο ση
μαίνει τελικά ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας αποσύρονται και έτσι υπάρχει απώλεια ποιότητας.

20. Χρειάζεται να επανεξετασθεί το θεμα σχετικά με την
προθεσμία που παρέχεται για τη διάρκεια των συμβάσεων
κατά τον καθορισμό της αξίας της σύμβασης. H προθεσμία
πρέπει να καθιερώνει μια ορθή σχέση μεταξύ των δαπανών

25 . πρεπει να αξιολογηθεί η χρησιμότητα των κανόνων για
τις ενδεικτικές προκηρύξεις της αναθέτουσας αρχής με στόχο
την πιθανή κατάργησή τους·
26. πρεπει να ερευνηθούν οι δυνατότητες για την απλού
στευση της στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων (CPA)·
27. σχετικά με τις επιπτώσεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες
στα διάφορα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριληφθεί και η
Επιτροπή των Περιφερειών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι
θα αξιολογηθούν οι, σε τοπικό και περιφερειακό, επίπεδο
επιπτώσεις, και να καταστεί σαφές ποιες περαιτέρω αλλάγες
θα χρειασθούν

28 . πρέπει να διασαφηνισθεί ότι οι προμήθειες των τοπικών
και περιφερειακών αρχών από εταιρείες που έχουν ιδρυθεί
από κοινότητες/περιφέρειες δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία,
αλλά συνεχίζουν να θεωρούνται ως δική τους παραγωγή: και
η οργανωτική συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών
αρχών επιβάλλεται να παραμείνει εκτός της οδηγίας·

Σημεία προς συζήτηση

29. πρεπει να εξετασθεί μήπως μία εθελοντική βάση δεδομέ
νων, ευρωπαϊκής κλίμακας, για τις προμήθειες που βρίσκονται
κάτω από τα ελάχιστα όρια, αποτελεί χρήσιμο συμπληρωμα
τικό βοήθημα στη σημερινή διαδικασία προσφορών της ΕΕ,
ιδιαίτερα σε περίπτωση που αυξηθούν τα κατώτερα όρια,
αφού συμπληρωθεί με δεδομένα για ενδεχόμενους πάροχους
υπηρεσιών (οδηγοί επιχειρήσεων), ώστε ζήτηση και προσφορά
να σταθμίζονται χωρίς τυπικές διαδικασίες κατακύρωσης·

2 1 . αύξηση των κατωτέρων ορίων, ούτως ωστε να επιτευχθεί
ισορροπία μεταξύ των εξόδων και της αξίας τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τις δημόσιες αρχές·

30. πρεπει να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές με τις
οποίες να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατο
τήτων της τεχνολογίας της πληροφορικής όσον αφορά τις
διαδικασίες και την υποβολή των προσφορών με ηλεκτρονικά

για τη συναλλαγή και (ενδεχομένων) οικονομικών και, κατά

προτίμηση, πρέπει να ανέρχεται σε 12 μήνες.

μέσα-

22 . αν δεν αποφασισθεί η προσαρμογή του κατώτατου ορίου
πρέπει να εξετασθούν οι πιθανότητες για την καθιέρωση μιας
συνεργασίας μεταξύ αναθέτουσας αρχής και ενδεχόμενων
παρόχων υπηρεσιών κατά την πορεία της ανάθεσης·
23. απαιτείται έρευνα για τα πλεονεκτήματα και για τον
τρόπο με τον οποίο η συνεργασία δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
μπορεί να διαμορφωθεί με βάση την οδηγία για τις υπηρεσίες·
24 . πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την απλούστευση
των οδηγιών και τη βελτίωση της πληροφόρησης και της ενημέ
ρωσης κατά την εφαρμογή των περίπλοκων κανόνων που
ισχύουν σήμερα, τη διεύρυνση της δυνατότητας ανοίγματος
της οδηγίας για προσφερόμενες υπηρεσίες και για παρέχοντες

31 . σε πολλές υπηρεσίες η εμπιστοσύνη του αναθέτοντος
στην αξιοπιστία του προσώπου του αναλαμβάνοντος την
παροχή αποτελεί σοβαρό στοιχείο για την κατακύρωση. Ιδιαί
τερα όταν o τελευταίος παρέχει υπηρεσίες χρηματοπιστωτικού
ή νομικού χαρακτήρα. Παρόμοιες υπηρεσίες δεν φαίνεται να
είναι επιδεκτικές κατακύρωσης βάσει της χαμηλότερης προσφο
ράς. Κατά την επανεξέταση της οδηγίας έχει, συνεπώς, σημασία
να αναζητηθεί εκ νέου εάν είναι, ενδεχομένως, δυνατό να
διαγραφούν ορισμένες υπηρεσίες στο παράρτημα Ια. Ουδέποτε
οι υπηρεσίες που μνημονεύονται στο παράρτημα 1β θα έπρεπε
να μεταφερθούν στο παράρτημα 1α·
32 .

κατά την αίτηση πιστώσεων μέσω δημόσιων αναθετου

σών αρχών οι διαδικαστικές προθεσμίες της οδηγίας μόλις
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και μετά βίας δύνανται να εφαρμοσθούν. Για την αίτηση
πιστώσεων η αγορά χρειάζεται να μπορεί να αντιδρά με ταχύ
τητα και ευελιξία. Συνεπώς, επιβάλλεται να εξετασθεί αν οι
χρηματοδοτικές υπηρεσίες μπορεί να τηρηθούν εκτός του
παραρτήματος Ια της οδηγίας υπηρεσιών.
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33. Οι αυστηροί οροι που περιλαμβάνονται στην οδηγία για
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φαί
νονται υπερβολικά περιοριστικοί. Για παράδειγμα, o επείγων
χαρακτήρας ενός θέματος αναγνωρίζεται από την Επιτροπή
ως λόγος για την έναρξη διαπραγματευτικής διαδικασίας μόνο
σε περίπτωση ανάγκης.

Bpi^eUeç, 15 N OE |AM OU 1995 .

O Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Jacques BLANC

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την «Ενίσχυση της μεσογειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Προτάσεις για την εφαρμογή μιας Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης»
(96/C 126/03)

Στις 18 Ιουλίου 1995 , και σύμφωνα με το άρθρο 198Γ της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να καταρτίσει γνωμοδότηση για την ανωτέρω
ανακοίνωση.

Στην επιτροπή 8, «Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, Κοινωνική Πολιτική, Δημόσια Υγεία», ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΕΤΠ . Εισηγητής ορίσθηκε o κ. Vannino Chiti .
Κατά τη 10η σύνοδο ολομέλειας της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 1995 (συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου
1995), η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1 . Εγγραφα αναφορας

Για την κατάρτιση της παρούσας γνωμοδότησης η ΕΤΠ έλαβε
υπόψη της τα ακόλουθα έγγραφα:
— την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 19ης Οκτωβρίου 1994,
COM(94) 427·

— την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 8ης Μαρτίου 1995 που
ανταποκρίνεται στο αίτημα κατάρτισης ειδικών προτάσεων
που διατυπώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Έσσεν, COM(95) 72

— τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως καταρτίσθηκε από
το Συμβούλιο στις 12 Ιουνίου 1995 και επισυνάπτεται στα
«Συμπεράσματα της Προεδρίας» του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου των Καννών στις 26-27 Ιουνίου 1995· SN 211 /95 .

2. Γενικές παρατηρήσεις

2.1 . H μεσογειακή λεκάνη αποτελεί ζώνη στρατηγικής σημα
σίας τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα κράτη

μελη της, σημερινά ή μελλοντικά, και στη λεκάνη αυτή πρέπει
να δομηθεί μία ισχυρή οικονομική ζώνη, που να μπορεί να
συμβάλει στην περιφερειακή ισορροπία της Ένωσης.

Πρόκειται για περιοχή υψηλής δημογραφικής πυκνότητας (οι
τρίτες μεσογειακές χώρες θα έχουν 231 εκατ. κατοίκους το
2010 και περίπου 400 εκατ. το 2035 ) στην οποία δεν μπορεί
να θεωρεί κανείς ότι οι σημερινές οικονομικές και κοινωνικές
ανισορροπίες, καθώς και οι πηγές έντασης, θα μειωθούν από
μόνες τους. Στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής σύμπραξης, έτσι
όπως αυτή προτείνεται στο έγγραφο της Επιτροπής, θα πρέπει
να τονιστεί η μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των μελ
λοντικών πρωταγωνιστών του οικονομικού, κοινωνικού, και
πολιτιστικού διαλόγου που πρόκειται να αναπτυχθεί. Το
σύνολο των Τρίτων Μεσογειακών Χωρών δεν αποτελεί ένα
ομοιογενές σύνολο από οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής
και κοινωνικής πλευράς.

Οι διάφορες μεταξύ των Τρίτων Μεσογειακών Χωρών οφεί
λονται στο μέγεθος τους, στις φυσικές πρώτες ύλες, στο επίπεδο
κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, στις υποδομές, στις
δυνατότητες ανάπτυξης των διαφόρων τομέων.
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Συνεπώς, το σύνολο των ΤΜΧ αποτελεί περιοχή με μεγάλες
διαφορές, για την οποία η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι
η περιφερειακή ενοποίηση.
Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορά όσον αφορά την
αντίληψη και το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου
και του πολίτη .

Στην περιοχή αυτή συσσωρεύονται σοβαρά προβλήματα,
υψηλές εντάσεις, πραγματικές συγκρούσεις. Θα πρέπει να ανα
φερθεί ότι ορισμένες από τις πιο μεγάλες κρίσεις που ενδια

φέρουν την Ευρώπη εμφανίστηκαν ακριβώς στη Μεσόγειο: o
εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο, οι πιο μεγάλες συγκρούσεις
της Μέσης Ανατολής, η κρίση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η
κρίση της Αλγερίας, κ.λπ. Θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχό
μενο να επεκταθούν οι κρίσεις αυτές στην Ευρώπη και κυρίως
είναι αναγκαία και σκόπιμη η συνεργασία πριν συμβεί αυτό
παρά η εκ των υστέρων παρέμβαση.
Στα πλαίσια αυτά, επικροτείται η επίτευξη της συμφωνίας
' μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής αρχής για την προώθηση
ενός συγκεκριμένου ειρηνευτικού σχεδίου· λόγω της σημασίας
που έχει αυτή η ειρηνευτική διαδικασία, καθώς και των προο
πτικών συνεργασίας που μπορεί να δημιουργήσει, είναι απα
ραίτητο για την Ευρώπη, αφού ήδη συνέβαλε στην προώθηση
του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων, να διαδραματίσει
τώρα έναν αποτελεσματικό ρόλο οικονομικής συνεργασίας
τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό πληθυσμό της
Παλαιστίνης .

Παρά τις επανειλημμένες και σοβαρές προσπάθειες των
ευρωπαϊκών χωρών, οι σχέσεις των κρατών στις δύο όχθες
της Μεσογείου, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης των
χωρών της νότιας όχθης δεν βελτιώθηκαν τα τελευταία είκοσι
χρόνια. Υπάρχει, αντίθετα, γενική έλλειψη ισορροπίας μεταξύ
των δύο ακτών της μεσογειακής λεκάνης που οδηγεί στην
ανάπτυξη αρνητικών φαινομένων μετανάστευσης, ανεργίας,
κοινωνικών εντάσεων, θρησκευτικών συγκρούσεων και,
κυρίως, τρομοκρατίας.

Αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τώρα όχι
μόνο με πολιτικά (ή ακόμη και στρατιωτικά) μέτρα, αλλά με
αποτελεσματικά οικονομικά μέτρα προσανατολισμένα προς
την ανάπτυξη.

Οι προσπάθειες να επιβληθεί η ανάπτυξη εκ των άνω έχουν
αποτύχει σταθερά και η μόνη αποτελεσματική εναλλακτική
λύση σήμερα είναι η προώθηση μιας ανάπτυξης από τη βάση,
πράγμα που έχει επαληθευθεί στις περιφέρειες της βόρειας
ακτής της Μεσογείου .

Για το λόγο αυτό, γίνεται απόλυτα δεκτή η προτεραιότητα

που αναφέρεται στο έγγραφο της Επιτροπής, δηλαδή η
δημιουργία μιας ζώνης πολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας
μέσω τριών προτεραιοτήτων δράσης: υποστήριξη της οικονομι
κής μετάβασης, υποστήριξη μιας καλύτερης οικονομικής και
κοινωνικής ισορροπίας, υποστήριξη της «περιφερειακής
ολοκλήρωσης». Ειδικότερα, είναι αποδεκτός και ιδιαίτερα
σημαντικός o στόχος της επίτευξης, έως το 2010, μιας περιοχής
«ελεύθερων συναλλαγών», όπως επίσης φαίνεται αρκετά πει
στική και η βαθμιαία διαδικασία της επίτευξης του. Θα πρέπει,
για τούτο, να ληφθούν, επίσης, υπόψη οι μεγάλες διαφορές

ως προς το επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των ΤΜΧ . Σημασία μεγάλη έχει, επίσης, η δια
σύνδεση των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών και της

ανάπτυξης και της ασφάλειας, προκειμένου να επιτευχθεί μια
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συνολική συμφωνια-πλαίσιο η οποία θα αποτρέψει τον κίνδυνο
επιστροφής σε απλές διμερείς σχέσεις.

H μεσογειακή πολιτική εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγι
κής της ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ. Επικεντρώνεται, αφε
νός, στην υποδοχή στους κόλπους της ΕΕ των ΧΚΑΕ, της
Μάλτας και της Κύπρου και, αφετέρου, στη βελτίωση των
σχέσεων συνεργασίας με τις άλλες παραμεθόριες περιοχές
όπως η Βαλτική και η υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. H μεσο
γειακή πολιτική, όπως δηλώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Εδιμβούργου τον Απρίλιο του 1995 , είναι, συνεπώς,

συμπληρωματική της πολιτικής του ανοίγματος προς τα κράτη
της κεντροανατολικής Ευρώπης, τα οποία, λόγω της ιστορίας
και του πολιτισμού τους, ανήκουν στον ευρωπαϊκό πυρήνα.
3 . H ευρωμεσογειακή εταιρική σχεσή : εκτιμήσεις

3.1 . Σε γενικές γραμμές, οι προτεραιότητες δράσης που
προτείνονται από την Επιτροπή στα πλαίσια του συνολικού
ευρωπαϊκού προγράμματος φαίνεται να συμβάλουν επαρκώς
στην επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων που
αποτελούν τη θεμελιώδη βάση μιας μεγαλύτερης πολιτικής
σταθερότητας και ασφάλειας σε όλη τη μεσογειακή λεκάνη .

3.2. Εντός του συνολικού αυτού πλαισίου θα πρέπει να
επισημανθούν ορισμένα σημεία προβληματισμού και εμβάθυν
σης ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο το σύνολο του
προγράμματος.
Τα σημεία αυτά είναι :

1 ) H δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
Όσον αφορά τα πιο γενικά θέματα που αναφέρονται στο
έγγραφο της Επιτροπής είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι
επανειλημμένα τονίζονται τα προβλήματα της δημοκρατίας και
των ανθρώπινων δικαιωμάτων που αποτελούν απαραίτητες

συνθήκες για μια οργανική σχέση συνεργασίας και συμφωνίας.
H ανάπτυξη και η ενίσχυση της δημοκρατίας αποτελούν απα
ραίτητες συνθήκες για την ίδια την ανάπτυξη και είναι εξίσου
ουσιαστικές για το άνοιγμα νέων ελπίδων και νέων ευκαιριών
για διάλογο στη Μεσόγειο. Στα πλαίσια αυτά, οι εν λόγω
στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με πραγματική ενίσχυση
ενός συστήματος τοπικών αρχών εκλεγμένων δημοκρατικά και
ικανών να λειτουργήσουν συγκεκριμένα για την οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών τους .

2) Συνεργασία για την ασφάλεια
Τα φαινόμενα του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης
ναρκωτικών και της τρομοκρατίας, που πλήττουν και τις
μεσογειακές χώρες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την εσωτε
ρική ασφάλεια των κρατών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Ακόμη
και ορισμένα θετικά αποτελέσματα πολιτικής ολοκλήρωσης,
όπως η κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα, μπορεί να
υποστούν τις συνέπειες, όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα
γαλλικά μέτρα. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο τα θέματα εσωτε
ρικής ασφάλειας να καταστούν ουσιαστικό στοιχείο της νέας
ευρωμεσογειακής συνεργασίας.
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Επίσης, είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι προσπάθειες για
άμβλυνση της παράνομης μετανάστευσης, για την οποία θα
πρέπει να συναφθούν συμφωνίες συνεργασίας όσον αφορά τις
ανταλλαγές πληροφοριών και τη διαχείριση των ενδεχόμενων

Χρειαζεται, επίσης, προσπάθεια για να διευκρινισθούν, στην
οπτική αυτή, τα μέσα παρέμβασης που ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα των τρίτων μεσογειακών χωρών όπως, επίσης,
οι τρόποι με τους οποίους το σύνολο των χωρών και των

επαναπατρισμών.

περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής

3) Οι χρηματοδοτικοί ποροι

Ειδική προσοχή θα πρεπει να αποδοθεί στο μέλλον σ'αυτά τα
προγράμματα, για τα οποία έχουν δεσμευθεί αποτελεσματικά
πολλοί φορείς και όργανα όλης της Ευρώπης και τα οποία
αποτελούν ήδη ένα σημαντικό πυρήνα πρωτοβουλιών συνεργα
σίας. Όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξή τους αυτή θα
πρέπει να διασφαλιστεί μέσα στο συνολικό πλαίσιο της ευρω
μεσογειακής σύμπραξης για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες
των δικτύων που έχουν συγκροτηθεί και για να υποστηριχθούν
πλήρως οι αποκτηθείσες ικανότητες .

Κατά πρώτο λόγο, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι το σχέδιο
της Επιτροπής διαθέτει πιστώσεις που φαίνονται συνολικά
περιορισμένες και οι οποίες στη διάρκεια των δύο διαδοχικών
αναδιαρθρώσεων περιορίστηκαν από 5,5 δισεκατ. Ecu του
αρχικού εγγράφου σε 4,7 εκατ. Ecu στο έγγραφο του Συμβου
λίου των Καννών.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί για τους στοχους

αυτούς η αντίστοιχη υποστήριξη της ETE. Εξάλλου, η δημιουρ
γία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που θα υλοποιηθεί
βαθμιαία και με την υιοθέτηση μέτρων για να αποφευχθούν
ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες και νέες δυσαρμονίες στην
περιοχή και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φαίνεται
να αρκεί από μόνη της για να εξέλθει η Μεσόγειος από μία
κρίση που θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλη την ήπειρο.
Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που εθεσε η Ευρωπα
ϊκή Ένωση, είναι συνεπώς απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα
σε πρότυπα σχέδια τα οποία θα προκαλέσουν ανάπτυξη κατά
τομείς και περιοχές και τα οποία θα βασίζονται στην απο
κεντρωμένη συνεργασία· τούτο θα συμβεί εφόσον καταβληθούν
από κοινού προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των

κρατών μελών, των περιφερειών και των τοπικών αρχών, ώστε
να επιτευχθεί η ευνοϊκή συνέργεια χάρη σε πρωτοβουλίες που
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της μεσογειακής
ζώνης.

Ένωσης μπορεί να συμβάλει στο πρόγραμμα.

5 ) H owepyaoia OTO oixovofuxo JTEÔIO

Ουσιαστικό ρολο για την αναπτυξη των οικονομιών των μεσο
γειακών χωρών και της ίδιας της απασχόλησης μπορεί να
αποτελέσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις . Στα πλαίσια
αυτά, χρειάζεται να είναι σε θέση να προωθήσουν συμπράξεις
στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς
αναπτύσσοντας όλο και πιο στενές μορφές συνεργασίας των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των ΤΜΧ .
Για τούτο, σκόπιμο είναι να ευνοηθεί στις ΤΜΧ η δημιουργία
τοπικών συστημάτων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με
την ενίσχυση της μεταφοράς και της δημιουργίας «προϊόντων
της περιοχής» (κατάρτιση , μεταφορά τεχνολογίας, διαδικασία
καινοτομίας και πειραματισμών, πιστοποίηση, στάδια εμπο
ρίας, εφαρμοσμένη έρευνα), καθώς και τη σύνδεση των στοι
χείων αυτών με τα δίκτυα υπηρεσιών των ευρωπαϊκών χωρών.
Τα συστήματα αυτά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτε
λούν ένα πολύπλοκο πλέγμα θεσμών, αξιών, και γνώσεων που

H χρηματοδοτική και οργανωτική προσπαθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν επαρκεί από μόνη της για να προωθήσει τις

θα πρέπει κατ 'ανάγκη να συνδεθεί με επαρκώς οργανωμένες
τοπικές κοινότητες για τη διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων
επιχειρήσεων και των κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρε
σιών που προσφέρονται στους εργαζόμενους .

διαδικασίες ενδογενούς ανάπτυξης των μεσογειακών χωρών
στη διασύνδεση των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών
κατηγοριών, των πανεπιστημίων, των περιφερειών και των
τοπικών αρχών βρίσκεται το δυναμικό που θα δραστηριοποιή
σει τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη της Μεσογείου.

Άλλο εξίσου ουσιώδες ζήτημα είναι οι υποδομές σύνδεσης
που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την οικονομική
ανάπτυξη και την εντατικοποίηση των σχέσεων των δύο ακτών
της μεσογειακής λεκάνης .

4) H εμπειρία των προηγουμένων προγραμμάτων

Ένα σημαντικό σημείο αναφορας για την ενίσχυση των ευρω

μεσογειακών πολιτικών αποτελούν οι παρελθούσες εμπειρίες
και οι εμπειρίες των μεσογειακών προγραμμάτων που
βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη (MED URBS, MED Campus, MED
Invest, MED Media). Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να

Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποτιμάται o ρόλος
του τουρισμού o οποίος, αντιθέτως, για ιστορικούς, καλλιτε
χνικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς λόγους αντιπρο
σωπεύει ένα σημαντικότατο δυναμικό οικονομικών πόρων
και απασχόλησης το οποίο, όμως, συμπυκνώνεται σήμερα σε
ορισμένους μήνες και σε ορισμένα κέντρα, με κίνδυνο την
επιδείνωση των προβλημάτων και όχι την εξάπλωση της ευημε
ρίας. Υπό την έννοια αυτή, πρέπει, επίσης, να σχεδιασθούν
παρεμβάσεις υποδομών στο πλαίσιο της αρχής της μακρόπνοης
ανάπτυξης .

αξιολογηθούν προσεκτικά ως προς τη λειτουργικότητα και την

αποτελεσματικότητά τους, με σκοπό να κατανοηθεί καλύτερα
ποια προβλήματα θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από ένα
συνολικό προγραμματισμό όπως είναι αυτός που προτείνει η
Επιτροπή .

O τουρισμός είναι σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης, όχι μόνον
οικονομικής αλλά και κοινωνικής και πολιτικής, εφόσον δίνει
τη δυνατότητα «αναγνώρισης των διαφορών» (πολιτισμοί,
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να συμβάλει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική

τικά αυτο το ρόλο από κοινού με τις ενδιαφερόμενες περιφε
ρειακές και τοπικές αρχές. Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει
να εξασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων
προγραμμάτων και τη μεταγενέστερη εφαρμογή τους, μέσω της
απαιτούμενης ενίσχυσης των πρωτοβουλιών με περισσότερα

ανάπτυξη και, ταυτόχρονα, στην προστασία του περιβάλλοντος

θετικά αποτέλεσματα.

τόποι και τρόποι ζωής). Είναι, συνεπώς, ανάγκη να ενθαρρυν
θεί ένας τουρισμός «επαφής» με τους πολίτες των διαφόρων
κρατών. Εξάλλου, δεδομένης της αμφισημίας του φαινομένου,
o τουρισμός θα πρέπει να εξετασθεί σφαιρικά, εφόσον μπορεί
και την ταυτότητα ενός τόπου ή στην υποβάθμιση και εξαφά
νισή τους.

Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτή
των πρέπει να στηριχθεί στην κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναμικού, καθώς και στην ενίσχυση νέων πρωτοβουλιών από
απόψεως υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ενημέρωσης.

H ανάπτυξη των οικονομιών προς το εξωτερικό, την οποία
εύχεται και η Επιτροπή των Περιφερειών, πρέπει να πραγματο
ποιηθεί σε αρμονία με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής
πολιτικής. Με βάση την αρχή της μακρόπνοης ανάπτυξης,
θα πρέπει να αναπτυχθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
χωρίς να παραμεληθούν τα στοιχειώδη περιβαλλοντικά συμφέ
ροντα (περιβαλλοντικό ντάμπινγκ).

6) Τα περιβαλλοντικά προβλήματα
7) Οι αστικές συγκεντρώσεις

Το περιβάλλον είναι ένα πολύ λεπτό θέμα σε μια κλειστή και
ιδιαίτερα ευπαθή θάλασσα όπως είναι η Μεσόγειος, η οποία
απειλείται συνεχώς από τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν
πετρέλαιο, φυσικό αέριο και χημικά προϊόντα. Σκόπιμο είναι
να τονισθεί το γεγονός ότι τα επίπεδα ασφαλείας υπερβαί
νονται σε μεγάλο βαθμό και ότι πρέπει να υιοθετηθεί κοινή

δράση για να διασφαλισθεί ένα κατώτατο όριο ασφαλείας.
Πρόκειται για φυσικό πόρο που διατρέχει μεγάλο κίνδυνο
καταστροφής και που πρέπει να ποστατευθεί με όλα τα ενδε
δειγμένα μέσα, όπως υπογραμμίσθηκε στη Διάσκεψη της
Βαρκελώνης, αρχής γενομένης από τη δημιουργία ενός δικτύου
εγκαταστάσεων υψηλής τεχνολογίας για τον έλεγχο της ναυ
σιπλοΐας (VTS) που να καλύψει σταδιακά όλη τη Μεσόγειο.
Μέγιστη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα προβλήματα των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις
ανθρώπινες εγκαταστάσεις· από τις υπερβολικές συγκεντρώ
σεις, στο χώρο και το χρόνο, του τουριστικού ρεύματος- από
τη χρήση χημικών προϊόντων στη γεωργία και στη βιομηχανία.
Αποφασιστικές επίσης είναι οι προκλήσεις που τίϋενται από
τους κινδύνους ερήμωσης και από την ανάγκη εφαρμογής ενός
συστήματος διαφοροποιημένης και ορθολογικής χρήσης των
υδάτινων πόρων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει, επίσης, να δοθεί στην κατάσταση
εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων της Μεσογείου με πρό
βλεψη μέτρων τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα
της τοπικής αλιείας, θα ευνοούν την υιοθέτηση μέτρων για
την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων με ενθάρ
ρυνση των πρωτοβουλιών προστασίας και αύξησης της
παραγωγής των παράκτιων ζωνών. Υπό το πρίσμα αυτό,
εδραιώνονται σήμερα οι δυνατότητες παρέμβασης μέσω των
υποβρύχιων φραγμών που ορίζουν τις εναλλακτικές γραμμές
παραγωγής (μυτιλοτροφία και οστρεοκαλλιέργεια) ή
παράκτιας θαλασσοκαλλιέργειας για την ολοκλήρωση της
παραδοσιακής παραγωγικότητας.

Ένα απο τα κυριότερα προβλήματα των ΤΜΧ είναι η ανάπτυξη
των μεγάλων πόλεων που προκαλεί μια εκρηκτική αύξηση των
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Από το φαινόμενο
αυτό μπορεί να συναχθούν δύο συμπεράσματα: αφενός, η
σημασία της συνεργασίας των πόλεων των ΤΜΧ και των
πόλεων της Ευρώπης και, αφετέρου, η ανάγκη ενίσχυσης των
αγροτικών πολιτικών τόσο από την άποψη του εκσυγχρονισμού
της γεωργίας όσο και των δράσεων στους τομείς της υγείας,
των υδάτινων πόρων, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών
υπηρεσιών.
Όλα αυτά τα στοιχεία εξηγούν τη σημασία, αφενός, της εισα
γωγής συγχρόνων συστημάτων διαχείρισης και κατάλληλων
υποδομών στις αστικές περιοχές και, αφετέρου, της ανάγκης
ενίσχυσης των αγροτικών πολιτικών. Και στις δύο
περιπτώσεις, η συνεργασία των δήμων και των αγροτικών
κοινοτήτων των ΤΜΧ και των δήμων και των αγροτικών
κοινοτήτων της Ευρώπης, αποκτά πρωταρχική σημασία.

8) Γεωργία και ύπαιθρος

O αγροτικός κοσμος και, ειδικότερα, η γεωργική δραστηριό
τητα, διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στις ΤΜΧ όχι μόνον
από οικονομική, αλλά και από κοινωνική και πολιτιστική
άποψη .

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση πληθυσμών σε εδάφη

με ξηρό ή ημίξηρο κλίμα ή σε γεωγραφικές περιοχές που
παρουσιάζουν δυσχέρειες, και συχνά δεν διαθέτουν ένα
κατώτατο επίπεδο υπηρεσιών, πράγμα το οποίο θα μπορούσε
να αποτελέσει αποτελεσματικό αντιστάθμισμα στις ζημίες που
προκαλεί η εγκατάλειψη γαιών και η δυσαρμονία λόγω εσωτε
ρικών και εξωτερικών μεταναστευτικών κυμάτων. Είναι,

συνεπώς, ανάγκη να προωθηθούν δράσεις που να επιτρέπουν
όχι μόνο τη διασφάλιση ενός βιοτικού επιπέδου κατάλληλου

Οι πρωτοβουλίες έρευνας και παρακολούθησης που αφορούν
τη Μεσόγειο και που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτες στο

για τα άτομα που ασκούν δραστηριότητες στο γεωργικό τομέα,
αλλά και τη διατήρηση των πόρων, με υιοθέτηση των προσανα

σύνολο της μεσογειακής λεκάνης θα πρέπει να
και να συντονισθούν σε ένα ενιαίο κυβερνητικό
δεν μπορεί να είναι άλλο από τις αρχές της
Ένωσης οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν

τολισμών της μακρόπνοης ανάπτυξης. Πρέπει, συνεπώς, να
αναληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του επιπέ
δου των διαρθρώσεων και των υπηρεσιών στην ύπαιθρο, για
την αύξηση της αποτελεσματικότητας του παραγωγικού και

οργανωθούν
επίπεδο που
Ευρωπαϊκής
εποικοδομη
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εμπορικού γεωργοδιατροφικού συστήματος και, τέλος, για την

υιοθέτηση των τεχνολογιών (μέθοδοι καλλιέργειας, εγκαταστά
σεις επεξεργασίας, κλπ.) που να επιτρέπουν την καλύτερη
δυνατή διατήρηση των ήδη σπανιζόντων περιβαλλοντικών
πόρων.

9) O noXino/iog xai oi dprjaxeleç

Ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί αποφασιστικα είναι το
ζήτημα της διαφοροποίησης των πολιτισμών των ΤΜΧ και
της Ευρώπης: πρόκειται για πολιτιστικές και θρησκευτικές
διαφορές που θεμελιώνονται στην ιστορία και απαιτούν
κυρίως την αμοιβαία αναγνώριση καθώς και την ανταλλαγή
των απαραίτητων γνώσεων για ένα πραγματικό διάλογο μεταξύ
των χωρών της μεσογειακής λεκάνης. Οι τοπικές και περιφε
ρειακές αρχές, οι θρησκευτικές οργανώσεις, οι πολιτιστικοί
φορείς και τα πανεπιστήμια, έχουν καθοριστικό ρόλο στο
διάλογο αυτό που στόχο έχει να αξιολογήσει τον πλούτο και
την ποικιλία της ιστορικής αυτής κληρονομιάς, αλλά και να
αναγνωρίσει την ταυτότητα που επί αιώνες χαρακτήριζε τους
παράκτιους πολιτισμούς της Μεσογείου και που άφησε ανεξί
τηλα σημάδια.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σύμπραξης με τις
τρίτες μεσογειακές χώρες, σημαντική θέση θα πρέπει να δοθεί
στην υποστήριξη της εφαρμογής μιας δημόσιας εκπαίδευσης
η οποία βοηθά την ανάπτυξη της αυτονομίας, της κρίσης και
του κριτικού πνεύματος, από την πιο μικρή ηλικία.

Θα πρέπει, τέλος, να θεωρηθεί ότι η μεσογειακή περιοχή υπήρξε
η περιοχή στην οποία εμφανίστηκαν οι τρεις κυριότερες μονο
θεϊστικές θρησκείες της ανθρωπότητας μεταξύ των οποίων έχει
μεγάλη σημασία να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί o διάλογος, η
επαφή και o αμοιβαίος σεβασμός, μέσω της στήριξης της
δημιουργίας επιστημονικών, ακαδημαϊκών και πολιτιστικών
φορέων με τη δυνατότητα να προωθήσουν το διάλογο.

10) H ενίσχυση και η διενρυνση της συνεργασίας

Από την άποψη της μεθόδου, οι στοχοι που τίθενται για τη
μεσογειακή πολιτική θα πρέπει να στηριχθούν στη συνεργασία

των περιφερειών και των τοπικών αρχών του Βορρά και του
Νότου της μεσογειακής λεκάνης . H πτυχή αυτή δεν λαμβάνεται

επαρκώς υπόψη ενώ, αντιθέτως, είναι αποφασιστική όπως
προέκυψε από την εμπειρία της συνεργασίας των περιφερειών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θα πρέπει, επίσης,
να επεκταθεί και στη συνεργασία των διαφόρων εκπροσώπων
της κοινωνίας (ΜΚΟ, οικονομικές και επαγγελματικές οργα
νώσεις, κοινωνικά κινήματα, κ.λπ.) για να αναλλαγούν
εμπειρίες και να αντιμετωπισθούν κοινά προβλήματα.

11 ) O προσανατολισμός της ευρωμεσογειακής σύμπραξης
προς τους μετανάστες που υπάρχουν στην Ευρώπη
Σχετικά με την τελευταία αυτή πτυχή πρέπει να υπάρξει αξιό
λογη εμβάθυνση του θέματος της παρουσίας στις ευρωπαϊκές
χώρες μεταναστών που προέρχονται από τις ΤΜΧ. Πρόκειται
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για την εκτίμηση και τη σύγκριση των ζητημάτων που αφορούν
την παρουσία των μεταναστών στις πόλεις και στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες, τα προβλήματα που τίθενται για την υποδοχή τους,
οι σχέσεις που διατηρούν με τις χώρες προέλευσης, οι δυνατό
τητες της συμβολής των μεταναστών στην ενίσχυση της μεσο

γειακής πολιτικής, οι απαιτήσεις τεχνολογικής επιμόρφωσης
που θέτουν και, τέλος, στο κοινωνικό πεδίο, η ανάγκη παραχώ
ρησης στους μετανάστες που διαμένουν στην Ευρώπη, του
δικαιώματος του εκλέγειν στις δημοτικές εκλογές.
H προσοχή προς τους μετανάστες που υπάρχουν ήδη στις
πόλεις της Ένωσης, μπορεί να επιτρέψει στο συνολικό πρό
γραμμα μια ταχύτερη εφαρμογή και μεγαλύτερη αποτελεσματι
κότητα, διευκολύνοντας τις μεταφορές τεχνικής και οργανωτι
κής γνώσης· προωθώντας γόνιμες σχέσεις προς την κατεύθυνση
των πρωτοβουλιών οικονομικής και εμπορικής κοινοπραξίας·
διευκολύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών στο επί
πεδο των κοινωνικών και των πολιτιστικών υπηρεσιών.
Εντούτοις, το πρόβλημα της μετανάστευσης πρέπει να αντι
μετωπισθεί ριζικά στις ΤΜΧ όχι μόνο με τη στήριξη της
διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και με την πρόβλεψη
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Και στον τομέα αυτό, η
συμβολή των περιφερειών, των ΟΤΑ, και των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων, μπορεί να είναι σημαντική με την αξιο
ποίηση της εμπειρίας τους όσον αφορά τις υπηρεσίες υποδοχής,
τις υπηρεσίες των τοπικών φορέων, τις φροντίδες που
παρέχονται στα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την
υγιεινή και την πρόληψη και, ακόμη, την κατάρτιση και την
υποστήριξη των εκπαιδευτών.

12) O ρολος της Επιτροπής των Περιφερειών

Απο τη σκοπιά της Επιτροπής των Περιφερειών, η Μεσόγειος
αποτελεί θεμελιώδες θέμα το οποίο εντάσσεται σε μια στρα
τηγική που ορθώς ως αποτέλεσμα είχε την εστίαση της προ
σοχής στις γειτονικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Μεσόγειος), με συνέπεια
την ανάπτυξη του ρόλου της διαπεριφερειακής συνεργασίας
και της συνεργασίας των τοπικών αρχών και των πόλεων.
Συγκεκριμένη μαρτυρία αυτής της προσοχής παρέχει η ειδική
προσπάθεια για τα μεσογειακά ζητήματα που εκφράστηκε με
τις πρωτοβουλίες που έλαβαν οι δύο μεγαλύτερες ενώσεις

περιφερειών (ARE) και τοπικών αρχών ((ΧΙΪΕ)για τη συνεργα

σία αυτή : στη Μαδρίτη τον Απρίλιο του 1995 και στη
Βαρκελώνη το Μάρτιο εφέτος. H προσοχή προς τις γειτονικές
περιοχές αποτελεί πράγματι αναγκαιότητα για τις περιφερεια
κές και τοπικές αρχές δεδομένου ότι πολλά από τα οικονομικά
και κοινωνικά προβλήματα των περιοχών αυτών μεταφέρονται
στις ευρωπαϊκές τοπικές καταστάσεις: αρκεί να σκεφθεί κανείς
τα δραματικά ζητήματα εξόριστων που δημιουργήθηκαν μετά
την πτώση των πρώην κομμουνιστικών χωρών και της πρώην
Γιουγκοσλαβίας (και τα οποία αντιμετώπισαν η Γερμανία, η
Αυστρία και η Ιταλία κυρίως), καθώς και τα ζητήματα της
μετανάστευσης από τις μεσογειακές χώρες που αφορά πλέον
το σύνολο της Ευρώπης η οποία, χωρίς μια ριζική τροποποίηση
των συνθήκων ζωής στις χώρες προέλευσης δεν μπορεί παρά
να αυξηθεί περισσότερο.
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Για όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει άμεσο ενδιαφερον της
Επιτροπής των Περιφερειών να εκφράσει την άποψή της και τη
θέση της στις διάφορες φάσεις λήψης αποφάσεων και χάραξης
πολιτικής και να εκφράσει τις δικές της εκτιμήσεις και απόψεις
ενόψει της Διάσκεψης της Βαρκελώνης, και, τέλος, να συμμε
τάσχει ενεργώς στην εφαρμογή των πολιτικών αυτών με τη
δέουσα και επωφελή για την Ευρώπη δέσμευση.
13) H γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την
ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της μεσογειακής πολιτι
κής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προτάσεις για την εφαρ
μογή μιας ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης»

H Επιτροπή των Περιφερειών:
α) Συμφωνεί πλήρως με την αντίληψη για τη στρατηγική
σημασία που έχει η λεκάνη της Μεσογείου στην προοπτική
της ανάπτυξης του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και την πρωταρχική απαίτηση να θεωρηθούν η
ειρήνη, η σταθερότητα, και η ευημερία ως στόχοι που θα
πρέπει να επιδιωχθούν στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
και με τις τρίτες μεσογειακές χώρες.
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συμμέτοχης των ενδιαφερόμενων θεσμικών οικονομικών,

κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων στο πρόγραμμα
αυτό.

στ) Συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο να δώσουν συνέχεια στην Ευρωμεσογειακή
Διάσκεψη της Βαρκελώνης για την εφαρμογή του ευρω
μεσογειακού προγράμματος με την παροχή ενδεδειγμένης
θεσμικής στήριξης, με την οποία να συνδέονται το Κοινο
βούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών και οι εκπρόσωποι
της Επιτροπής των Περιφερειών, και τη διάθεση μίας
μόνιμης γραμματείας.

ζ) Φρονεί ότι θα πρεπει να ενταχθούν κατά προτεραιότητα
στην εξωτερική συνεργασία, και άρα και στην ευρωμεσο
γειακή πολιτική, τα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας
και της μετανάστευσης λαμβανομένων υπόψη κυρίως των
απειλών λόγω του οργανωμένου εγκλήματος, της διακί
νησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας.

β) Επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα
στη διεύρυνση της ΕΕ προς την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη και τη μεσογειακή πολιτική, δεδομένου ότι, παρά
τη διαφορετική προοπτική, οι πολιτικές αυτές εντάσσονται
στη συνολική στρατηγική της Ένωσης.

η) Προτείνει να διευρυνθούν όσο γίνεται περισσότερο οι
ευκαιρίες και οι πρωτοβουλίες συνεργασίας των περιφε
ρειών και των τοπικών αρχών της Ευρώπης και των
αντίστοιχων περιφερειών και τοπικών αρχών των μεσο
γειακών χωρών, προκειμένου να επαναληφθούν οι θετικές
εμπειρίες συνεργασίας που πραγματοποιήθηκαν με τις
περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

γ) Συμφωνεί, επίσης, με την πρόταση ανάπτυξης ενός συνολι
κού σχεδίου σύμπραξης της Ευρώπης και των μεσογεια
κών χωρών που να βασίζεται στους βασικούς στόχους
της μετάβασης και του οικονομικού εκσυγχρονισμού, της
καλύτερης κοινωνικής ισορροπίας και της περιφερειακής
ολοκλήρωσης και, παράλληλα, επιδιώκει την προοδευτική
δημιουργία μιας περιοχής ελεύθερων συναλλαγών που θα
περιλαμβάνει όλες τις χώρες της μεσογειακής λεκάνης.

θ) Απαιτεί να προωθηθούν περαιτέρω στο συνολικό πλαίσιο
της ευρωμεσογειακής σύμπραξης τα ήδη εκτελούμενα προ
γράμματα συνεργασίας με τις μεσογειακές χώρες. H ΕΤΠ
ζητεί ειδικά να αποτελέσει το Interreg αναφορά για τις
διαμεθοριακές δράσεις συνεργασίας των κρατών μελών
και των ΤΜΧ, καθώς και των μεσογειακών χωρών.

δ) Υποστηρίζει την επιλογή σύμφωνα με την οποία κατά
την υλοποίηση της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης θα
πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει από τις αρχές
των ΤΜΧ να δεσμευτούν απόλυτα όσον αφορά τη θέσπιση
και το σεβασμό στις χώρες τους των θεμελιωδών αξιών
εντός κράτους δικαίου, κυρίως των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, των γυναικών, των παιδιών, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της τήρησης του διεθνούς δικαίου. Οι

στρατηγικές αυτές πρέπει να στηρίζονται από διάλογο
που να ευνοεί την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη .
Στα πλαίσια αυτά, απαιτεί ειδική προσοχή καθώς και
δέσμευση όλων των ευρωπαϊκών οργάνων για την παγίωση

των περιφερειακών και τοπικών αρχών που έχουν εκλεγεί
δημοκρατικά, χωρίς τις οποίες κατ 'αρχήν δεν είναι δυνατή
ούτε η ανάπτυξη ούτε η συνεργασία.
ε) Υποδεικνύει στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβού
λιο, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΤΜΧ να διατεθούν στο
πρόγραμμα Ευρωμεσογειακής Σχέσης οι κατάλληλοι
πόροι σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, είτε με
αύξηση της χρηματοδοτικής προσπάθειας του προϋπολο
γισμού της Ένωσης και των δυνατοτήτων παρέμβασης
της ETE ' είτε με την προώθηση μεγαλύτερης δυνατής

ι)

Εκφράζει την ευχή να δοθεί, στο πλαίσιο του προγράμμα
τος, μεγαλύτερη προσοχή στην πολιτιστική και
θρησκευτική πολυμορφία και στην ενίσχυση των πρωτο
βουλιών για συναντήσεις και διάλογο με τη στήριξη της
δημιουργίας κάθε είδους επιστημονικού, ακαδημαϊκού,
και εκπαιδευτικού φορέα που μπορεί να βοηθήσει τη
γνωριμία, τις ανταλλαγές και την κατανοήση των λαών
συγκεκριμένα ζητεί, στο πλαίσιο της ευθύνης των κρατών
και της ευρωμεσογειακής σύμπραξης, να προβλεφθεί στή
ριξη για τη δημιουργία στις ΤΜΧ των μέσων για την
εφαρμογή συστημάτων δημόσιας εκπαίδευσης που θα βοη
θήσουν τους πολίτες από την πιο μικρή ηλικία, να
αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και αυτόνομη προσωπι
κότητα .

ια) Υποδεικνύει την ενίσχυση των πρωτοβουλιών συνεργα
σίας των συστημάτων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
ειδικότερα με τη συνδρομή των εμπορικών επιμελητηρίων,
τόσο εκείνων που προσανατολίζονται στη βελτίωση των
υποδομών σύνδεσης της Ευρώπης και των μεσογειακών
χωρών, όσο και εκείνων που προορίζονται για την του
ριστική αξιοποίηση, κυρίως με ενίσχυση της συνεργασίας
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για τον τουρισμό στη Μεσόγειο που στοχο θα έχει να
ενθαρρύνει τις δράσεις σύμπραξης με συσχέτιση της
ζήτησης, των επενδύσεων και των γνώσεων και να εξασφα

λίσει τη συνολική αναζωογόνηση της προσφοράς στη
Μεσόγειο.

ιβ) Υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης σε
όλες τις πτυχές της ως βασικής κινητήριας δύναμης για
την ανάπτυξη τόσο των δικαιούχων χωρών, όσο και των
μεταναστών που ζουν στην Ευρώπη. H ΕΤΠ συμφωνεί
με την Επιτροπή η οποία υπογραμμίζει τη σημασία της
ενθάρρρυνσης που δόθηκε στην ένταξη των νέων και,
ιδιαίτερα, των γυναικών στην αγορά εργασίας. H ΕΤΠ
υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία της κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναμικού η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται
τόσο στις χώρες για τις οποίες προορίζεται η παρέμβαση,
όσο και στους μετανάστες που ζουν στην Ευρώπη.
ιγ) Υποδεικνύει να εξετασθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή
προσοχή οι ευκαιρίες που προσφέρονται από την παρου
σία, στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης, μετα
ναστών από τις μεσογειακές χώρες, οι οποίοι αποτελούν
φυσική «γέφυρα» για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των
πρωτοβουλιών συνεργασίας που προβλέπονται από το
πρόγραμμα.
ιδ) Ζητεί επιτακτικά να ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά
προβλήματα της μεσογειακής λεκάνης και καλεί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει τον πιο προσεκτικό
δυνατό έλεγχο ως προς τους κινδύνους περαιτέρω
ρύπανσης· τους κινδύνους εξάπλωσης της ερήμου σε ευρύ
τατες ζώνες της περιοχής, καθώς και ως προς τα προβλή
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ματα που δημιουργούνται από τις διαδικασίες αστικής
συγκέντρωσης. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η δημιουρ
γία ενός μεσογειακού οργανισμού για το περιβάλλον, την
ίδρυση του οποίου θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και οι τρίτες χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωμεσογεια
κή Διάσκεψη της Βαρκελώνης και στον οποίο θα μπορούν
να προσχωρήσουν οι μεσογειακές περιφέρειες.
ιε) Υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία εφαρμογής του προ
γράμματος Local Agenda 21 που αφορά την προστασία
του περιβάλλοντος. Οι επιτόπιες λύσεις που εφαρμόζονται
από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να
βοηθήσουν σημαντικά τη μακρόπνοη ανάπτυξη. H κεκτη
μένη εμπειρία των ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει να διατε
θεί για την επίλυση των προβλημάτων της μεσογειακής
λεκάνης.

ιστ) Υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον της ΕΤΠ να εκφράσει
τις θέσεις και τις απόψεις της στην προσεχή Ευρωμεσο
γειακή Διάσκεψη της Βαρκελώνης, με τρόπο ώστε να
μεταφέρει στο κατάλληλο θεσμικό επίπεδο την προσοχή
που επιδεικνύουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές της
Ευρώπης οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις πολιτικές,
οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στις μεσογειακές

χώρες.
ιζ) H Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί να ληφθεί υπόψη
κατά την εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων
της διαδικασίας ολοκλήρωσης και συνεργασίας στη Μεσό
γειο.

ιη) H Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί, επίσης, να ληφθεί
υπόψη σε όλες τις πολιτικές της Μεσογείου όλων των
παράκτιων κρατών της.

Bpi^éXkç, 16 N OE|X(3 QIOD 1995 .

O Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Jacques BLANC
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Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής και πρόταση
απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής στους τομείς της ανάλυσης,
της έρευνας, της συνεργασίας και της δράσης για την απασχόληση (Essen)»
(96/C 126/04)

Στις 18 Ιουλίου 1995 , και σύμφωνα με το άρθρο 198 Γ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή των Περιφερειών απεφάσισε να καταρτίσει γνωμοδότηση για τις ανωτέρω
ανακοίνωση και πρόταση.
H προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΕΤΠ ανατέθηκε στην επιτροπή 8 «Οικονομική και Κοινωνική
Συνοχή, Κοινωνική Πολιτική, Δημόσια Υγεία», με εισηγήτρια την κ. Evalisa Birath Lindvall .

Κατά την 10η σύνοδο ολομέλειας της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 1995 (συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου
1995 ), η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1 . Εισαγωγή

H πρόταση της Επιτροπής για δράσεις στους τομείς της ανάλυ
σης, της έρευνας, της συνεργασίας και της απασχόλησης εντάσ
σεται στα πλαίσια της συνέχειας που δίδεται στην απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Έσσεν. H Επιτροπή, καθώς
επίσης και το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών και το
Συμβούλιο των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ
σεων κλήθηκαν, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Έσσεν, να
παρατηρήσουν μετά προσοχής τις εξελίξεις στον τομέα της
απασχόλησης, να παρακολουθήσουν την πολιτική των κρατών
μελών στον τομέα αυτό και να υποβάλουν ετήσια έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για περαιτέρω μέτρα στον τομέα της
αγοράς εργασίας.
Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μέτρων των τελευταίων
ετών για την προώθηση της απασχόλησης, η Επιτροπή κρίνει
ότι είναι αναγκαίο να συνοδευθεί η εν λόγω διαδικασία παρα
κολούθησης με μια επανεξέταση των δριαστηριοτήτων της
Επιτροπής στους τομείς της ανάλυσης, της έρευνας, της συνερ
γασίας και των μέτρων στον τομέα της απασχόλησης.

H παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής πρέπει να εξετασθεί
στα πλαίσια της συνέχειας που δίδεται στα δύο Λευκά Βιβλία
για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση

(έγγρ. (Χ)Μ(93)700)και για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική
(έγγρ. COM(94) 333) αντίστοιχα, για τα οποία η Επιτροπή των
Περιφερειών εξέδωσε γνωμοδότηση. H πρόσφατη γνωμοδότηση
της Επιτροπής των Περιφερειών για το μεσοπρόθεσμο πρό
γραμμα κοινωνικής δράσης (έγγρ. COM(95) 134 τελικό) δίδει
συνέχεια και διευρύνει τη γνωμοδότηση της ΕΤΠ για το τελευ
ταίο Λευκό Βιβλίο.

Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη χάραξη μιας πολιτικής σχετικά
με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση,
αφορούν με πολλούς τρόπους το ρόλο των τοπικών και περιφε
ρειακών αρχών ως κινητήριων δυνάμεων και φορέων ανάληψης
ευθυνών. Για παράδειγμα, επιδιώκεται η δημιουργία ευκαιριών
απασχόλησης σε έναν μεταλλαγμένο τομέα υπηρεσιών και
ταυτόχρονα η καλύτερη προσαρμογή των υποδομών στις σημε
ρινές απαιτήσεις. Αυτό ισχύει και για ένα όλο και μεγαλύτερο
ποσοστό εργαζόμενων γυναικών και τις συνεπαγόμενες απαι
τήσεις για υπηρεσίες μέριμνας, προστασίας του περιβάλλοντος,
γενικότερα, κ.λπ .

H επιχειρηματολογία που πρεπει να προβληθεί όσον αφορά
τη σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης
στην αγορά εργασίας προωθούνται, μεταξύ άλλων, στις προκα
ταρκτικές εργασίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου των
Υπουργών ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματο

ποιηθεί στη Μαδρίτη το Δεκέμβριο του 1995 . Το παρόν έγγραφο
έχει ως επίκεντρο τη συνεχή ανάπτυξη μερών της διαδικασίας
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης — συστηματική ανταλλαγή
εμπειριών και προγράμματα συνεργασίας στον τομέα της έρευ
νας .

Στα πλαίσια της κατάρτισης της γνωμοδότησης, η εισηγήτρια
βασίστηκε σε πληροφορίες από τις εθνικές αντιπροσωπείες
της Επιτροπής των Περιφερειών.
2 . Πρόγραμμα δράσης Essen (Άρθρο 1 )
H Επιτροπή των Περιφερειών:

Επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να καταρτισθεί και
να εφαρμοστεί ένα ειδικό πρόγραμμα δράσης (Essen) στον
τομέα της απασχόλησης. H πρόταση αυτή πρέπει να θεωρηθεί
ως φυσικό επακόλουθο του γεγονότος ότι η σημαντικότερη
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών είναι η ανεργία και η απασχόληση. Για το λόγο αυτό,
είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι δυνατότητες των κοινοτικών
οργάνων να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρ
μόζονται τα πορίσματα του Έσσεν. H Επιτροπή των Περιφε
ρειών θεωρεί σημαντικό να έχουν η Επιτροπή και το Συμβού
λιο, αλλά και η Επιτροπή των Περιφερειών και άλλα κοινοτικά
όργανα, δυνατότητες λήψης σωστών και ενημερωμένων πλη
ροφοριών για τις εξελίξεις στις αγορές εργασίας των διάφορων
χωρών της Ένωσης.

Συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι είναι αναγκαίο
να συμπληρωθούν τα προτεινόμενα συστήματα πολυμερούς
εποπτείας με μια αναδιοργάνωση και ενίσχυση των δραστηριο
τήτων που έχουν σχέση με την ανάλυση της αγοράς εργασίας
και της πολιτικής απασχόλησης.

Τονίζει την άποψη της Επιτροπής ότι μια παρόμοια νέα στρα
τηγική μπορεί να έχει θετική συμβολή με τον εντοπισμό και
την προώθηση επιτυχών μεθόδων και μέτρων, καθώς επίσης
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και να προωθήσει καινοτομίες και ανταλλαγές εμπειριών,
αλλά θα ήθελε να τονίσει ειδικότερα τη σημασία που έχει η
κινητοποίηση των παραγόντων σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο προς το σκοπό αυτό. Διάφορα όργανα στα επίπεδα
αυτά έχουν πολυετείς εμπειρίες από προσπάθειες για την
καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία καλύτερων
προϋποθέσεων απασχόλησης, θα ήταν δε χρήσιμο να διαδοθούν
οι εμπειρίες αυτές. H απασχόληση και η ανεργία σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις
οικονομικές προϋποθέσεις των τοπικών και περιφερειακών
οργάνων να φέρουν σε πέρας τα κοινωνικά τους καθήκοντα.
Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τα όργανα
αυτά να συμμετάσχουν ενεργά στο είδος αυτών των δραστηριο
τήτων.

Τονίζει ότι η υλοποίηση των περισσότερων απο τους πεντε
βασικούς τομείς προτεραιότητας, όπου πρέπει να ληφθούν
μέτρα ώστε η οικονομική ανάπτυξη να οδηγήσει στην αύξηση
της απασχόλησης, όπως τονίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του
Έσσεν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευση και τις
δυνατότητες των τοπικών και περιφερειακών οργάνων να
συμμετάσχουν ενεργά στις σχετικές δράσεις. Οι κυριότεροι
τομείς όπου η Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι είναι
ιδιαίτερα σημαντική η ενεργός συμμετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών, είναι οι εξής:

— βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης με την προώθηση
των επενδύσεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτι
σης

— βελτίωση της επίδρασης της ανάπτυξης στην απασχόληση
με πιο ευέλικτη οργάνωση εργασίας και με την προώθηση
πρωτοβουλιών, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
που δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης οι οποίες λαμβά
νουν υπόψη τις νέες απαιτήσεις, π.χ. στον τομέα του περι
βάλλοντος και της κοινωνικής μέριμνας.
— αύξηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής απασχόλη
σης .

— μέτρα για την υποστήριξη των ομάδων που έχουν πληγεί
πολύ σοβαρά από την ανεργία, ιδίως των νέων, των μακρο
χρόνια ανέργων, των ηλικιωμένων εργαζόμενων και των
ανέργων γυναικών.
Επισημαίνει τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που αναφέ
ρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τοπικές πρωτοβου
λίες ανάπτυξης και απασχόλησης (LDEI) και τα οποία τονίζουν
τις δυνατότητες ανάπτυξης προϋποθέσεων για αύξηση της
απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. H Επιτροπή
έχει εντοπίσει 17 τομείς που θα μπορούσαν να καλύψουν νέες
ανάγκες των πολιτών. H πείρα δείχνει ότι οι τοπικές και

περιφερειακές αρχές έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές, δεδομένου ότι μπορούν
να λάβουν περισσότερο υπόψη τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά
της εκάστοτε πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής οργά
νωσης και, με τον τρόπο αυτό, να δημιουργήσουν θέσεις εργα
σίας. Με την ενθάρρυνση των τοπικών και περιφερειακών

πρωτοβουλιών θα πρέπει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που
γίνονται στις LDEI, να δημιουργούνται κάθε χρόνο στην
Ένωση εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. H Επιτροπή
των Περιφερειών θεωρεί ότι o στόχος των προσπαθειών αυτών
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πρεπει να είναι, καταρχάς, η προώθηση μιας διαρκούς και
οικονομικά βιώσιμης απασχόλησης. H Επιτροπή των Περιφε
ρειών κρίνει ότι οι μελλοντικές προϋποθέσεις για τις γεωργικές
δραστηριότητες πρέπει να θεωρούνται ως περιβαλλοντικός
στόχος, πράγμα που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης σε τομείς που εξαρτώνται από τη γεωρ
γία.

Επισημαίνει ότι η δημογραφική εξέλιξη στην Ένωση και τα
κράτη μέλη θα έχει συνέπειες για τις εξελίξεις στην αγορά
εργασίας με τη μείωση του αριθμού των επαγγελματικά ενεργών
ατόμων και την αύξηση των αναγκών μέριμνας των ηλικιωμέ
νων. H αλλαγή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
μια νέα διάρθρωση της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών και
θα έχει οικονομικές συνέπειες, ακόμη και για τα περιφερειακά
και τοπικά όργανα.
Συμπεραίνει, για το λόγο αυτό, ότι οι προσπάθειες σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αποκτήσουν σημαντικό
ρόλο στις εργασίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του
προγράμματος δράσης. Για να εξαλειφθεί η διαρθρωτική ανερ
γία απαιτούνται συχνά ριζικές προσαρμογές στις συνθήκες
των τοπικών και περιφειακών αγορών εργασίας.

Διαπιστώνει ότι οι προοπτικές στο επίπεδο αυτό δεν περιο
ρίζονται μόνο στη δυνατότητα δημιουργίας νέων ευκαιριών
απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος ή της κοινωνικής
μέριμνας με τοπικές ή περιφερειακές πρωτοβουλίες. Οι τοπικοί
και περιφερειακοί φορείς μπορούν επίσης να συμβάλουν σε
μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της απασχόλησης με προσπά
θειες για τη διευκόλυνση της ανανέωσης και της προσαρμογής
των οικονομικών δραστηριοτήτων στις νέες απαιτήσεις. Αυτό
αφορά, για παράδειγμα, τη διάδοση νέων τεχνολογιών, τη
διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων σε τομείς του μέλ
λοντος, την εξασφάλιση πρόσβασης σε νέες ικανότητες κ.λπ .
Ζωτική σημασία έχουν επίσης οι αρμοδιότητες σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο για την κατάρτιση και τις υποδομές.
Αυτές είναι προϋποθέσεις τόσο για την εθνική ανάπτυξη όσο
και για την προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρήσεων σε
τοπικό και περιφειακό επίπεδο ώστε να είναι δυνατή η συνεχής
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στον ιδιωτικό επιχειρημα
τικό τομέα.

Διαπιστώνει ότι κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια
αποκέντρωση της πολιτικής απασχόλησης σε πολλά κράτη
μέλη. Τα τοπικά και περιφερειακά όργανα συμμετέχουν τώρα
ενεργά τόσο στον προγραμματισμό όσο και στον καθορισμό
των προτεραιοτήτων και τον συντονισμό των προσπαθειών
καταπολέμησης της ανεργίας.
Διαπιστώνει ότι όσον αφορά την ανάγκη αύξησης των δυνατο
τήτων των MME, τα τοπικά και περιφερειακά όργανα μπορούν
να διαδραματίσουν σημαντικό ενθαρρυντικό και συντονιστικό
ρόλο. Τα όργανα αυτά παρέχουν επίσης πολλές φορές συμβου
λές και υποστήριξη στους ανέργους, ενέργειες που μπορούν
να συμπληρωθούν επωφελώς με δραστήρια μέτρα στα πλαίσια
της πολιτικής απασχόλησης.

Επισημαίνει τις εμπειρίες που δείχνουν ότι τα όργανα σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διαδραματίζουν στρατηγικό
ρόλο στη συνεργασία που απαιτείται για την άντληση πόρων
από τα ταμεία και τα προγράμματα της Ένωσης. Μπορούν
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά το συντονισμό
των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους τομείς του
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προγραμματισμού, της χρηματοδότησης και της υλοποίησης.
Με τον τρόπο αυτό, έχουν επίσης πολλές δυνατότητες συγκέ
ντρωσης και διάδοσης γνώσεων που είναι σημαντικές για τις
ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες π.χ. για τις δυνατό
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βάσει των αποτελεσμάτων χαι των εμπειριών στα πλαίσια του
προγράμματος Essen, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό, στην
εξουδετέρωση των αρνητικών συνεπειών που ενδέχεται να έχει
στην απασχόληση η αντίξοη διεθνής συγκυρία.

τητες των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τα ταμεία και τα
προγράμματα της Ένωσης.

Προτείνει, όταν υλοποιηθεί το πρόγραμμα δράσης Essen, να
δοθεί η δυνατότητα στα τοπικά και περιφερειακά όργανα να
επικοινωνούν απευθείας με την Επιτροπή και τα όργανά της
ώστε να έχουν συγκεκριμένη συνεργασία καινοτόμου
χαρακτήρα. Οι εμπειρίες αυτές μπορούν στη συνέχεια να μετα
δοθούν μέσω του προγράμματος και να χρησιμεύσουν ως
παράδειγμα για τοπικές και περιφερειακές δραστηριότητες σε
άλλα κράτη μέλη.
Διαπιστώνει ότι η πρόσφατη συγκυριακή κάμψη είχε ως αποτέ
λεσμα να υποχρεωθούν τα τοπικά και περιφερειακά όργανα
να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους υπό μεγαλύτερη οικονο
μική πίεση απ'ό,τι στο παρελθόν. Αυτό οδήγησε σε αναδιοργά
νωση και ανανέωση του δημόσιου τομέα σε πολλά κράτη μέλη.
Οι εμπειρίες αυτές μπορεί να είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη
ολόκληρης της κοινωνίας. Παράδειγμα αποτελούν τα επιτυχή
προγράμματα συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών
οργάνων στα πλαίσια των οποίων κατέστη δυνατή η αποφυγή
απόλυσης προσωπικού μέσω συμφωνιών για κατάρτιση και
ανάπτυξη προσόντων στα πλαίσια διαρθρωτικών μεταβολών.
Παράδειγμα είναι επίσης o συνδυασμός βραχυπρόθεσμων
μέτρων απασχόλησης με πρωτοβουλία των τοπικών και περιφε
ρειακών οργάνων και η ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων
των MME που οδηγούν σε συνεχείς ευκαιρίες απασχόλησης
και ανταγωνιστικότερων επιχειρήσεων.
Διαπιστώνει ότι η πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων

απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι συχνά
το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ πολλών παραγόντων στο
επίπεδο αυτό, και ότι προς το σκοπό αυτό έχουν τεθεί κοινοί

4. Προσανατολισμος του προγράμματος δράσης (Άρθρο 2)
H Επιτροπή των Περιφερειών:

Επικροτεί τον προτεινόμενο ορισμό των στόχων του προγράμ
ματος δράσης.
Συμπεραίνει ότι η ανάλυση της πολιτικής απασχόλησης εντάσ
σεται στα πλαίσια μιας συνολικής προοπτικής και δεν περιο
ρίζεται σε μια αξιολόγηση από μακροοικονομική και εθνική
σκοπιά, αλλά λαμβάνει ενεργά υπόψη την περιφερειακή και

τοπική πραγματικότητα. Για να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο
τρόπο οι εμπειρίες που υπάρχουν σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, είναι επιτακτικά αναγκαίο οι εμπειρίες και οι γνώσεις
αυτές να συσχετιστούν με τις εργασίες που πραγματοποιούνται
στα πλαίσια του προγράμματος δράσης.
Προτείνει τα τοπικά και περιφερειακά όργανα και λοιποί
οργανισμοί να υποβάλουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή
εκθέσεις σχετικά με επίκαιρα θέματα έρευνας στον τομέα της
απασχόλησης που η Επιτροπή πρέπει να χρηματοδοτήσει κατά

την επόμενη διετία. Ένα παρόμοιο μέτρο μπορεί να αποτελέσει
σημαντική βάση ώστε οι έρευνες που πραγματοποιούνται να
προσανατολιστούν στα προβλήματα αυτά που έχουν σχέση με
τις εμπειρίες των εν λόγω οργάνων.

5 . Μεσα του προγράμματος δράσης (Άρθρο 3)

στόχοι και έχουν καταβληθεί συντονισμένες προσπάθειες.

Υπενθυμίζει τη σημασία του τοπικού επιπέδου ως χώρου
δημιουργίας και ως πλαισίου μιας στρατηγικής ανάπτυξης
που καθοδηγείται από μία κοινότητα τοπικών παραγόντων
ικανών να την υλοποιήσουν στην οικονομική, τεχνολογική
αλλά και κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική της διά
σταση καθώς και να εγγυηθούν την κοινωνική συνοχή.

3 . Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης

H Επιτροπή των Περιφερειών:

Εκφράζει τη λύπη της για το γεγονος ότι τα προτεινόμενα
χρηματοδοτικά πλαίσια — συνολικά 57 εκατ. Ecu κατά την
περίοδο 1996-2000 — δεν είναι ανάλογα προς το μέγεθος του
προβλήματος. H Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι με την
ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού θα πρέπει
να είναι δυνατό να δεσμευθούν πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια
για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Κατά τη συνεχι
ζόμενη εξέταση της πρότασης της Επιτροπής, στόχος πρέπει
να είναι η δυνατότητα διάθεσης πόρων που να καθιστούν
επίσης δυνατή την ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

H Επιτροπή των Περιφερειών:

Λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις σχετικά με τα μέτρα
και τις μεθόδους δράσης για την επίτευξη των καθορισθέντων
στόχων του προγράμματος δράσης.
Συμπεραίνει ότι τα προτεινόμενα συστήματα συλλογής πλη
ροφοριών, ανταλλαγής πληροφοριών και εκπόνησης μελετών
σχετικά με την απασχόληση (άρθρο 3α) έχουν επίσης ως βάση

τις εθνικές και τοπικές τάσεις. Στο μέτρο που αυτό απαιτεί
ενέργειες από τα τοπικά και περιφερειακά όργανα, οι ενέργειες
αυτές πρέπει να χρηματοδοτηθούν είτε με μέσα της ΕΕ είτε
βάσει των συλλογικών συμβάσεων σε κάθε κράτος μέλος.
Προτείνει να μην περιορίζονται μόνο σε μεθοδολογική και

τεχνική ενίσχυση οι δυνατότητες της Επιτροπής να υποστηρίζει
σχέδια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση
της απασχόλησης μέσω των ταμείων και των προγραμμάτων
της Ένωσης, αλλά να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν και τη
χρηματοδότηση καινοτόμων μέτρων σε τοπικό και περιφε
ρειακό επίπεδο. H χρηματοδότηση παρόμοιων καινοτόμων
μέτρων πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των αρμόδιων οργάνων
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Χωρίς
χρηματοδοτική ενίσχυση για τα ίδια τα μέτρα, μειώνονται οι
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δυνατότητες να δοκιμασθούν νέες ιδέες. H δυνατότητα αυτη
μπορεί επίσης να καταστήσει δυνατό στην Επιτροπή να αναζη
τήσει στα νέα κράτη εταίρους συνεργασίας που να είναι πρόθυ
μοι να δοκιμάσουν ιδέες οι οποίες μέχρι σήμερα εφαρμόζονται
στην πράξη σε ορισμένα μεμονωμένα κράτη μέλη.

Προτείνει περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο, να συμπληρωθούν τα μέσα ανταλλα
γής εμπειριών με τη δυνατότητα της Επιτροπής να παρέχει
χρηματοδοτική συνδρομή για την ανάληψη στις νέες χώρες
δραστηριοτήτων με προοπτικές που έχουν ήδη δοκιμασθεί
σε ένα κράτος μέλος. H συνδρομή από τα ταμεία και τα
προγράμματα της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση πρότυπων
προγραμμάτων πρέπει να συντελέσει ώστε η ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ των κρατών να αποκτήσει πιο συγκεκριμένο
και εποικοδομητικό περιεχόμενο και να μην περιορίζεται μόνο
στην ανταλλαγή εγγράφων για τα αμοιβαία σχέδια. Τα αποτε
λέσματα του προγράμματος Essen πρέπει να αποτελέσουν
πηγή έμπνευσης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, γενικά, και το
Κοινωνικό Ταμείο, ειδικότερα.

Τονίζει ειδικότερα την αναγκη να προσαρμοστούν και να
λάβουν υπόψη τις προϋποθέσεις σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο οι μέθοδοι διάδοσης των αποτελεσμάτων (άρθρο 3γ),
ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι πληροφορίες.
H Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι είναι αναγκαίο να
βελτιωθούν τα μέσα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
κρατών μελών και της Επιτροπής. Μέχρι σήμερα οι διάφορες
δραστηριότητες αναλαμβάνονται παράλληλα χωρίς επαρκή
συντονισμό. Μία αυξημένη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνο
λογιών πληροφόρησης αποτελεί σημαντικό μέσο για την
αύξηση της αποτελεσματικότητας της διάδοσης των πληροφο
ριών, αλλά προϋποθέτει την εξασφάλιση σε όλους τους οργα
νισμούς, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, επαρκών τεχνι
κών και οικονομικών μέσων και γνώσεων για την αξιοποίηση
των τεχνολογιών αυτών.

Προτείνει να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν με καταλ
ληλο τρόπο οι δυνατότητες άμεσων επαφών μεταξύ των
τοπικών και περιφερειακών οργάνων στα διάφορα κράτη μέλη
για τη διάδοση των πληροφοριών και των εμπειριών.

Τονίζει την ανάγκη να καταστούν σύντομα προσιτές οι πλη

ροφορίες ώστε τα τοπικά και περιφερειακά όργανα να είναι
σε θέση να αξιοποιήσουν κατάλληλες εμπειρίες για να επιλύ
σουν τα προβλήματά τους το συντομότερο δυνατό. Οι πληροφο
ρίες πρέπει να αφορούν σαφώς κατάλληλα μέτρα και τις
επιδράσεις τους στις διάφορες περιοχές. H Επιτροπή των
Περιφερειών θα ήθελε επίσης να τονίσει τη σημασία που έχει
να πληρούν οι πληροφορίες αυτές ορισμένες προϋποθέσεις
όσον αφορά την επικαιρότητα, τη σαφήνεια, τη δυνατότητα
πρόσβασης και τη συγκρισιμότητα τόσο διαχρονικά όσο και
μεταξύ κρατών και περιφερειών.
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Διαπιστώνει οτι η Επιτροπή πρότεινε, στα πλαισίου του 4ου
Προγράμματος δράσης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών, να χορηγηθεί ενίσχυση, σε συνεργασία με τα αρμόδια
εθνικά όργανα, στα κέντρα ισότητας που λειτουργούν σε μία
ή περισσότερες περιφέρειες διάφορων κρατών μελών.

Προτείνει να δημιουργηθούν κατ'ανάλογο τρόπο, στα πλαίσια
του προγράμματος Essen, περιφερειακά κέντρα που να λειτουρ
γούν ως σημεία επαφών και πληροφοριών. Μέσω των εν λόγω
κέντρων θα μπορούσαν να διαδοθούν και να χρησιμοποιηθούν
στις εργασίες για τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της
απασχόλησης, προγράμματα, μέτρα και δράσεις που απορ
ρέουν από ευρωπαϊκά εθνικά ή τοπικά και περιφερειακά
όργανα. Τα περιφερειακά κέντρα πληροφοριών θα πρέπει
επίσης να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε δίκτυο για τη

διευκόλυνση της διάδοσης και της αξιοποίησης των μέτρων.

6. Συντονισμος με άλλες δράσεις και προγράμματα ( Αρθρο 4)

H Επιτροπή των Περιφερειών:

Τονίζει την αναγκη να επιτύχει η Επιτροπή το συντονισμό
των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του προγράμματος Essen,
καθώς και μεταξύ του προγράμματος αυτού και των λοιπών
δραστηριοτήτων της Ένωσης και των ενεργειών που αναλαμ
βάνουν στα κράτη μέλη στους εν λόγω τομείς.
Συμπεραίνει οτι η βελτιωμένη συνεργασία και συντονισμός
παρέχουν τη δυνατότητα, π.χ., προσαρμογής της εφαρμογής
των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και των κοι
νοτικών πρωτοβουλιών ώστε να αξιοποιηθούν με ταχύ ρυθμό
οι ιδέες και οι εμπειρίες που προκύπτουν από τις εργασίες
στα πλαίσια του προγράμματος Essen . Εάν η απόφαση συμπλη
ρωθεί με μια σαφή παρότρυνση προς παρόμοιες προσαρμογές,
θα αυξηθεί σημαντικά η σημασία του προγράμματος δράσης
και η έκφρασή του σε συγκεκριμένα μέτρα.

Προτείνει να διαδώσει η Επιτροπή το πρόγραμμα δράσης
Essen σε ευρεία κλίμακα ώστε τα τοπικά και περιφερειακά
όργανα που ασχολούνται με τα προγράμματα των Διαρθρω
τικών Ταμείων να λάβουν υπόψη τις δραστηριότητες που
θα αναληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. 0
συντονισμός μεταξύ του προγράμματος Essen και των Διαρ
θρωτικών Ταμείων και, ειδικότερα, των μερών που αφορούν
την απασχόληση, συνεπάγεται δυνατότητες ανάπτυξης που
πρέπει να διαφυλαχθούν. Αυτό ισχύει επίσης και για τις
δραστηριότητες στον τομέα της ισότητας, εφόσον μεγάλος
αριθμός γυναικών απασχολείται συχνά σε τοπικές και περιφε
ρειακές θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη
και όταν πρόκειται για τις δραστηριότητες για εκτεθειμένες
ομάδες πληθυσμού, τα τοπικά και περιφερειακά όργανα έχουν
μεγάλη σημασία επειδή είναι συχνά υπεύθυνα για τις κοινωνι

Συνιστά να μεταβιβάζονται οι πληροφορίες με ταχύ ρυθμό
στα κατάλληλα όργανα που έχουν ως καθήκον την παρακολού
θηση της προόδου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
των μέτρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

κές δραστηριότητες όσον αφορά τις ομάδες αυτές. H σημασία
του συντονισμού με τις τοπικές και περιφερειακές δραστηριό
τητες πρέπει να τονισθεί στην απόφαση που θα λάβει το
Συμβούλιο .
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7. Συμμετοχή άλλων χωρών στο πρόγραμμα ( Αρθρο 5 )

H Επιτροπή των Περιφερειών:

Επιδοκιμάζει την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε τρίτες
χώρες να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες του
προγράμματος.

Προτείνει η συνεργασία με τις χώρες αυτές να επικεντρώνεται,
μεταξύ άλλων, στην έρευνα και σε μελέτες για την εξεύρεση
τρόπων άμβλυνσης των προβλημάτων των πολιτών που έχουν
μεταναστεύσει σε χώρες της ΕΕ και δεν έχουν εργασία.

8 . Υλοποίηση του προγράμματος Essen ( Αρθρο 6)

H Επιτροπή των Περιφερειών:
Λαμβάνει υπόψη την πρόταση για τον τρόπο υλοποίησης του
προγράμματος δράσης.

Αριθ. C 126/23

Προτείνει, συμφωνά με τα όσα προαναφέρθηκαν στο σημείο 2,
να καταστήσουν η Επιτροπή και τα όργανα της δυνατή την
ανάπτυξη άμεσης συνεργασίας με τα τοπικά και περιφερειακά
όργανα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών
και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.
9. Συνεργασία για την υλοποίηση του προγράμματος
( A QØ QO 7)

H Επιτροπή των Περιφερειών:

Επικροτεί την πρόταση να συμβάλουν οι κοινωνικοί εταίροι
(social partners) στην υλοποίηση του προγράμματος δράσης.

Συμπεραίνει ότι πρέπει να δοθεί πάραυτα η δυνατότητα στις
τοπικές και περιφερειακές αρχές να παρακολουθούν και να
επηρεάζουν τη διαμόρφωση του προγράμματος. Ούτε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CCRE) ούτε
η Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών (ARE) έχουν σήμερα
θέση ως κοινωνικοί εταίροι. Το γεγονός αυτό πρέπει να τονι
σθεί, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες τα τοπικά και περιφε
ρειακά όργανα εξασφαλίζουν σημαντικό μέρος της απασχόλη
σης και αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες για τη
δημιουργία θέσεων εργασίας.

Boi^éMeç, 16 No£(ipQiou 1995 .

O Προεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Jacques BLANC

ApiØ. C 126/24

[ EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

29 . 4 . 96

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με το
ρόλο της Ένωσης στον τομέα του τουρισμού»
(96/C 126/05)

Στις 24 Απριλίου 1995 , και συμφωνά με το άρθρο 198 Γ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την
«Πράσινη Βίβλο σχετικά με το ρόλο της Ένωσης στον τομέα του τουρισμού».
Στις 19 Ιουλίου 1995 , η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να καταρτίσει την προαναφερόμενη
γνωμοδότηση. H προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΕΤΠ ανατέθηκε στην υποεπιτροπή 2
«Τουρισμός — Ύπαιθρος», με εισηγητή τον κ. Bent Hânsen.
H υποεπιτροπή 2 «Τουρισμός — Ύπαιθρος» της Επιτροπής των Περιφερειών υιοθέτησε τη γνωμοδότησή
της κατά τη συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 1995 (εισηγητής ήταν o κ. Bent Hànsen, Δανία).
Κατά την 10η σύνοδο ολομέλειας της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 1995 (συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου
1995) η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

EioavwYTl

H Επιτροπή των περιφερειών παραπέμπει στη γνωμοδοτηση
της Επιτροπής των Περιφερειών της 2ας Φεβρουαρίου 1995 ,
σχετικά με μια «Πολιτική ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού
στις περιφέρειες της ΕΕ» (έγγρ. CdR 6/95 τελικό) και εφιστά
την προσοχή στα εξής:
— οι σημερινές ανάγκες και δυνατότητες όσον αφορά την
απασχόληση, τη συμπεριφορά, το βιοτικό επίπεδο και την
τεχνολογία καθιστούν τον τουρισμό ένα μελλοντικό επάγ
γελμα,

— o τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην οικονομική και
περιφερειακή πρόοδο και διαφοροποίηση,
— o τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην οικονομική και
κοινωνική συνοχή, καθώς επίσης και στον περιορισμό των
τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση,

— πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν αρμοδιότη
τες στον τομέα του τουρισμού .
Γενικές παρατηρήσεις

1.

H Επιτροπή των Περιφερειών

— επισημαίνει με ικανοποίηση την ανασκόπηση στην οποία
προβαίνει η Πράσινη Βίβλος όσον αφορά τις μέχρι τώρα

δραστηριότητες της Κοινότητας στον τομέα του τουρισμού
και την πολύπλευρη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης του του
ρισμού και ενός μεγάλου αριθμού κοινοτικών πολιτικών
και οργάνων,
— επισημαίνει ότι όσον αφορά τις ευθύνες των τοπικών και
περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη του τουρισμού,
κρίνεται χρήσιμο να συμπληρωθεί η παρουσίαση των
τοπικών και περιφερειακών αρμοδιοτήτων που πραγματο
ποιείται στο παράρτημα 3. Ακόμη, προτίθεται να παράσχει
το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα μέλη της,

— επικροτεί επίσης τη σαφή ανάλυση οσον αφορά την προστι
θέμενη αξία των κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού
και τις διάφορες προοπτικές όσον αφορά τη μελλοντική
σημασία της ΕΕ για τον τουρισμό, και
— συγχαίρει την Επιτροπή για την ευρεία διαδικασία ακροά
σεων που ζητείται στην Πράσινη Βίβλο.
Στόχοι των μελλοντικών προσπαθειών της Κοινότητας υπέρ
του τουρισμού

2 . H ΕΤΠ υπογραμμίζει ότι τα ακόλουθα «μέτρα» και οι
«δραστηριότητες» της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας.
H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει την ανάγκη να διασαφη
νισθούν και να καθορισθούν οι στόχοι της Κοινότητας όσον
αφορά τον τουρισμό, καθώς επίσης και την ανάγκη να αναλυ
θούν οι δυνατότητες επίτευξης των στόχων αυτών με το συντο
νισμό των προσπαθειών μέσω των σημερινών πολιτικών.

H Επιτροπή των Περιφερειών καλεί την Επιτροπή να υποβάλει
σχετικές προτάσεις.
3. H Επιτροπή των Περιφερειών είναι της γνώμης ότι οι
στόχοι της Κοινότητας στον τομέα του τουρισμού πρέπει να
είναι η συμβολή σε μία βιώσιμη , οικονομική, πολιτιστική και
περιβαλλοντική ανάπτυξη που να αποβεί μακροπρόθεσμα προς
όφελος τόσο των τουριστών και της οικονομικής ζωής όσο
και του τοπικού πληθυσμού .
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή των Περιφερειών συμφωνεί ότι
η συνθεώρηση των επιχειρήσεων και των τουριστών ως κατανα
λωτών αποτελεί σημαντικό στόχο στα πλαίσια των προσπα
θειών της Κοινότητας στον τομέα του τουρισμού.
Εντούτοις, η Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει ότι υπάρχει
μία τρίτη κατηγορία στην οποία αξίζει επίσης να δοθεί προσοχή
στα πλαίσια της ανάπτυξης του τουρισμού: πρόκειται
συγκεκριμένα για τους πολίτες που ζουν σε τόπους προορισμού
των τουριστών.
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4. H Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι η βιομηχανία
τουρισμού, όπως και άλλοι τομείς, πρέπει να διαθέτει όρους
πλαίσια και να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα της οικονομι
κής πολιτικής που συμβάλλουν στην εναρμόνιση των όρων
ανταγωνισμού και δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις απασχό
λησης.

Οι δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού πρέπει να αποτε
λούν στο μέτρο του δυνατού αναπόσπαστο στοιχείο μιας πιο
διαφοροποιημένης και εδραιωμένης στρατηγικής οικονομικής
ανάπτυξης .

5 . H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει τέλος ότι είναι
σημαντικό να υποστηρίζει η Κοινότητα και να διαβουλεύεται
εγκαίρως με τους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους,
συμπεριλαμβανόμενων των αρχών και των επιχειρήσεων, που
έχουν τη βασική ευθύνη για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Συνεργασία και εταιρικες σχέσεις

6. H Επιτροπή των Περιφερειών παρατηρεί ότι o τουρισμός
είναι άκρως πολυσύνθετος τομέας όχι μόνο από πολιτική,
αλλά και από πρακτική άποψη :
— οι εμπορικοί παράγοντες του τομέα αυτού είναι μικρομε
σαίες επιχειρήσεις μέχρι πολυεθνικά ξενοδοχεία και αερο
πορικές εταιρείες·

— οι δραστηριότητες στον εν λόγω τομέα αρχίζουν από τον
τουρισμό στις μεγάλες πόλεις και τις μείζονες διεθνείς
εκδηλώσεις στον τομέα της ψυχαγωγίας, φθάνουν δε μέχρι
τον τουρισμό με ποδήλατα και τον τουρισμό στις αγροτικές
περιοχές·
— οι καταναλωτές έχουν διάφορες οικονομικές δυνατότητες
και διαφορετικές προτιμήσεις*

— o τοπικός πληθυσμός στους διάφορους τόπους προορισμού
των τουριστών δεν είναι μια ομοιογενής κατηγορία.
Ορισμένοι ζουν από τον τουρισμό. Άλλοι κρίνουν ίσως
ότι o τουρισμός βλάπτει σοβαρά το τοπικό περιβάλλον και
τον τοπικό πολιτισμό-

— οι τοπικές αρχές έχουν αρμοδιότητες σε πολλούς τομείς
που έχουν σημασία για τον τουρισμό.
7. Συνεπώς, η Επιτροπή των Περιφερειών είναι της γνώμης
ότι μια θετική εξέλιξη του τουρισμού απαιτεί τη συνεργασία
στην Ένωση σε όλα τα επίπεδα:

— μεταξύ ιδιωτών προμηθευτών τουριστικών προϊόντων και
φορέων παροχής υπηρεσιών
— μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με ευθύνες στον
τομέα του τουρισμού·

— μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Ένωσης σε διάφορα
επίπεδα: της Επιτροπής, των κρατών μελών και των
τοπικών και περιφερειακών αρχών
— μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών σε κάθε συγκεκριμένο

επίπεδο αρχών της Ένωσης: μεταξύ γραφείων και μονάδων
της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μεταξύ
υπουργείων των κρατών μελών και μεταξύ των υπηρεσιών
της Επιτροπής .
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8. H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει οτι η συνεργασία
μεταξύ εταίρων σε όλα αυτά τα επίπεδα θα αυξήσει τη σημασία
κάθε μεμονωμένης προσπάθειας.

H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει επίσης ότι η ευθύνη για
την οργάνωση της απαιτούμενης συνεργασίας και την επίτευξη
των επιθυμητών θετικών εξελίξεων δεν εναπόκειται και δεν
επαφίεται σε ένα μόνον παράγοντα.
H ευθύνη είναι κοινή υπόθεση όλων, αλλά οι κρατικές αρχές
μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο με την τόνωση
της συνεργασίας στον τουριστικό τομέα, μεριμνώντας ώστε
να λαμβάνονται υπόψη τα κρατικά συμφέροντα κατά την
ανάπτυξη του τουρισμού και συμβάλλοντας συνεχώς στην
ανάπτυξη των δημόσιων πόρων, όπως π.χ. των φυσικών καλλο
νών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μέσων ψυχαγωγίας
και των υποδομών των μεταφορών.
9. H Επιτροπή των Περιφερειών επιθυμεί να επισημάνει
τις δυνατότητες των περιφερειακών και τοπικών αρχών να
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη εταιρικών
σχέσεων και συνεργασίας για μια εποικοδομητική ανάπτυξη
του τουρισμού. Τα αιρετά περιφερειακά και δημοτικά συμβού
λια και όργανα έχουν αναλάβει ήδη σε μεγάλο βαθμό την
ευθύνη για τη χάραξη περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών
στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες αποτελούν γενικά τη βάση
μιας μακροπρόθεσμης και κοινής ανάπτυξης ενός βιώσιμου
τουρισμού.
Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των ουσια
στικών αρμοδιοτήτων της, να δώσει ώθηση στη διαπεριφε
ρειακή και τοπική συνεργασία σε θέματα τουρισμού, ενισχύο
ντας με τον τρόπο αυτό τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
να επωμισθούν τον πραγματικό τους ρόλο που συνίσταται στο
ότι είναι υπεύθυνοι και αυθεντικοί παράγοντες της τουριστικής
ανάπτυξής της σε ολόκληρη την Ευρώπη .

10. H Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι δεν πρέπει
να ξεχνάμε να παρέχουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις, χώρες,
περιφέρειες και περιοχές για την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω
ενός υγιούς ανταγωνισμού για την προσέλκυση τουριστών.
H μελλοντική σημασία της ΕΕ για τον τουρισμό
11 . H Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει οτι χρειαζονται
πιο δραστήριες και πιο συντονισμένες προσπάθειες εκ μέρους
της ΕΕ λόγω της δυναμικής εξέλιξης του τουρισμού και των
σχετικών δυνατοτήτων του και, κυρίως, λόγω των πολυσύνθε

των σχέσεο)ν του τουρισμού με πολλούς τομείς αρμοδιότητας
της Ένωσης .

12 . Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν είναι της
γνώμης ότι πρέπει, εκτός από το σημερινό πλαίσιο των κοινο
τικών πολιτικών, να δημιουργηθούν οι νομικές βάσεις μιας
κοινοτικής πολιτικής τουρισμού.
Είναι εξίσου αναγκαίο οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται
σε κοινοτικό επίπεδο να στηρίζονται σε μια διαφανή και
συνεκτική βάση που να διασφαλίζει την απαιτούμενη νομιμό
τητα των ενεργειών και, ως εκ τούτου, το γενικό συντονισμό
και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών αυτών.
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13. H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει ότι οι προσπάθειες
της Ένωσης στον τομέα του τουρισμού πρέπει να βασίζονται
στην αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, κάθε προσπάθεια
για να δημιουργηθεί μία κοινή ευρωπαϊκή εικόνα μπορεί μόνο
να συμβάλει στην εξαφάνιση της ατομικής και της πολιτιστικής
ταυτότητας, την οποία τα κράτη μέλη και οι τοπικές και

περιφερειακές αρχές προβάλλουν σήμερα στις διαφημιστικές
τους εκστρατείες για τους διάφορους τουριστικούς προο
ρισμούς. Συνεπώς, τονίζει ότι η ευθύνη για την προστασία
του τουρισμού δεν πρέπει να εναπόκειται στην Ένωση, αλλά
στις τοπικές και περιφερειακές εθνικές αρχές και οργανισμούς.
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H Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί επίσης σημαντικό να
εξασφαλισθεί όσο το δυνατό περισσότερο η συνοχή μεταξύ
των γενικών στόχων της Κοινότητας στον τουριστικό τομέα
και των σχετικών μέτρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, ώστε
οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και προτεραιότητες να
αποτελούν πάντα τη βάση των πρωτοβουλιών που υποστηρίζει
η Κοινότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
17. H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει ότι τα προγράμ
ματα δράσης της Κοινότητας για τον τουρισμό πρέπει να
θεωρούνται ως αξιόλογα μέσα για την ευόδωση των προσπα
θειών και τη διάδοση των γνώσεων.

Οι δραστηριότητες της Κοινότητας πρέπει επίσης να λαμβά
νουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις
διάφορες περιοχές της Κοινότητας, είτε αυτές είναι αστικές
και αγροτικές περιοχές, είτε ορεινές και παράκτιες ζώνες, κάθε
μία των οποίων έχει ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και χαρακτη
ριστικά που είναι σημαντικά για τον τουρισμό.
14 . H Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι τα οφέλη των
δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης θα είναι μεγαλύτερα εάν
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα τρία στοιχεία: 1 ) ένας εσωτε
ρικός συντονισμός των δράσεων μεταξύ των Γενικών Διευθύν
σεων της Επιτροπής, 2) οι δράσεις που να συμπληρώνουν
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές, και 3) η
έμπνευση και η υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών
πρωτοβουλιών.

15 . H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει την ανάγκη τομεα
κού συντονισμού μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών της Επιτρο
πής, επειδή η ευθύνη για τους πολυάριθμους τομείς πολιτικής
που έχουν μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του τουρισμού
κατανέμεται σε διάφορους φορείς, όπως αναφέρεται στο κεφά
λαιο A II της Πράσινης Βίβλου.
H Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει την επιθυμία να λαμβά
νονται υπόψη οι στόχοι της Κοινότητας στον τομέα του του

ρισμού κατά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών της
Κοινότητας σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανόμενου του περι
βάλλοντος, του πολιτισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογίας, των
μεταφορών και της εκπαίδευσης.
H Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει την ελπίδα ότι o
καθορισμός σαφών στόχων της Κοινότητας στον τομέα του
τουρισμού θα συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας που
έχει η συνθεώρηση του τουρισμού κατά την κατάρτιση και την
εφαρμογή των σχεδίων δράσης και των προγραμμάτων σε
αυτούς και σε άλλους τομείς.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να θεσπισθούν εσωτερικοί κανόνες και
διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι θα δίδεται στους στόχους
στον τομέα του τουρισμού η απαιτούμενη σημασία.
16. H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει ότι είναι αναγκαίο
να εξομοιωθούν τα τουριστικά επαγγέλματα με τα άλλα επαγ
γέλματα στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων της Κοινό
τητας, ενώ επισημαίνει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές
μπορούν να διασφαλίσουν τη συντονισμένη χρησιμοποίηση
των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και των εθνικών
πόρων για την προώθηση του τουρισμού.

Αντίθετα, τα σχέδια δράσης δεν πρέπει να αφαιρούν από τους
περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους την πολιτική ευθύνη
για τη χάραξη και την εφαρμογή βιώσιμων και ισορροπημένων
τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης. Δεν πρέ
πει επίσης να αφαιρούν από τις επιχειρήσεις την εμπορική
ευθύνη για την ανάπτυξη και τη διοχέτευση νέων τουριστικών
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.
EIÔIKCÇ naoatiiQfjaeiç

18 . H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει τη σημασία της
Κοινότητας για τα πρότυπα προγράμματα και τη διάδοση των
γνώσεων και των εμπειριών, ιδίως όσον αφορά τη γεωγραφική
και εποχική εξάπλωση του τουρισμού, τη βελτίωση των προϋ
ποθέσεων εκπαίδευσης και απασχόλησης και τις δυνατότητες
να καταστεί η βιομηχανία τουρισμού ανταγωνιστικότερη σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Συνεπώς, η ΕΤΠ ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει την
πλαισίωση, την αξιολόγηση και τη διανομή των πρότυπων
σχεδίων κατά τρόπο καλύτερο από εκείνο της περιόδου 1993
1995 , ώστε τα αποτελέσματα των σχεδίων να παρουσιάζουν
τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα και να ανακοινώνονται στο
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ενδιαφερομένων. Πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα σε λύσεις προβλημάτων που έχουν σχέση με
τις ζημιές τις οποίες προκαλεί στο περιβάλλον o τουρισμός·
οι λύσεις αυτές θα έχουν τη μορφή πρότυπων σχεδίων που
θα αναπτυχθούν από διάφορους εταίρους με εμπειρίες από
διάφορα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων κρατών
μελών.
19. H Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει τη σημασία που
έχει η αύξηση του ενδιαφέροντος όσον αφορά τον επαγγελμα
τικό τουρισμό στον οποίο συγκαταλέγονται δραστηριότητες,
όπως συναντήσεις, μαθήματα, ταξίδια για την παροχή
κινήτρων, συνέδρια και διασκέψεις. Στους τομείς αυτούς μπο
ρεί επίσης να προκύψει συνέργεια μεταξύ των κοινοτικών
δράσεων υπέρ του τουρισμού και της διεθνοποίησης της
ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της εσωτερικής αγοράς καθώς
και άλλων ευρωπαϊκών τομέων πολιτικής.

Μια άλλη μορφή επαγγελματικού τουρισμού είναι o τουρισμός
των επισκέψεων που αφορά τα ταξίδια με στόχο την επίσκεψη
μεγάλων τεχνικών εγκαταστάσεων, μεγάλων επιχειρήσεων,
δημόσιων χώρων, κ.λπ .
20. H Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί σκόπιμο να συνεχί
σει η Κοινότητα τη συνεργασία με άλλα αρμόδια όργανα τις
προσπάθειες της για το συντονισμό και την κοινοποίηση
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στατιστικών και πληροφοριών για τον τουρισμο σε εταίρους
που πρόκειται να αναπτύξουν μελλοντικά τουριστικά προϊ
όντα και πλαίσια, συμπεριλαμβανόμενων των επιχειρήσεων
και των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

21 . H Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι πολλές από
τις δραστηριότητες που προτείνει και εφαρμόζει η Κοινότητα
όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ωφελή
σουν σε μεγάλο βαθμό τον τουριστικό τομέα. Αυτό ισχύει
επίσης και για τις ενέργειες στον τομέα της εκπαίδευσης και
των νέων τεχνολογιών και μεθόδων.
Συμπέρασμα

22 .

Αριθ. C 126/27

— κρίνει οτι η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής αποτελεί ένα
βήμα προόδου για να δοθεί στον τουρισμό η απαιτούμενη
προσοχή στο πλαίσιο των διαδικασιών λήψης πολιτικών
αποφάσεων της Ένωσης, και καλεί την Επιτροπή να υποβά
λει συγκεκριμένες προτάσεις για τον καθορισμό στόχων
και τη διάθεση πόρων από την Ένωση υπέρ του τουρισμού·

— καλεί την Επιτροπή να βασίσει την έκθεση που θα υποβάλει
στο Συμβούλιο στα πλαίσια της Διακυβερνητικής Διάσκε
ψης το 1996, στις αρχές της εταιρικής σχέσης, της συμπλη
ρωματικότητας και της επικουρικότητας, ενώ επισημαίνει
τις ευθύνες και τις δυνατότητες των τοπικών και περιφε
ρειακών αρχών για την ανάπτυξη του τουρισμού-

H Επιτροπή των Περιφερειών:

— υποστηρίζει ότι πρέπει να χαραχθούν διαφανείς και συντο
νισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις τουριστικές
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης·
— προτείνει να δημιουργηθεί μία βάση που να εξασφαλίζει
ότι η Ένωση θα λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα συμφέ

ροντα του τουρισμού κατά τη χάραξη και την εφαρμογή

— κρίνει ότι η δυνατότητα Γ III (ενίσχυση της κοινοτικής
δράσης βάσει της σημερινής Συνθήκης) αποτελεί την
καλύτερη βάση για τις περαιτέρω εργασίες της Επιτροπής,
εφόσον μεταφέρει το σαφές πολιτικό μήνυμα ότι η σημερινή
νομική βάση (το άρθρο 3 της Συνθήκης για την ΕΕ) αρκεί
για να επιτύχει η Ένωση όλους τους προαναφερόμενους
στόχους·

των άλλων πολιτικών της·

— δεν κρίνει ωστόσο ότι αυτό σημαίνει αναγκαστικά τροπο
ποίηση της ισχύουσας νομοθετικής βάσης ή αύξηση των

αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Ένωσης·

— ζητεί να συμμετέχει στις περαιτέρω εργασίες με την
ανάπτυξη στόχων και μέσων όσον αφορά το ρόλο της
Ένωσης στον τομέα του τουρισμού.

BpuçeXkç;, 16 N OEUPQIOU 1995 .

O Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Jacques BLANC
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Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για το «Πρόγραμμα δράσης και χρονοδιάγραμμα για την
εφαρμογή των πρωτοβουλιών που εξαγγέλθηκαν στην ανακοίνωση σχετικά με μία πολιτική βιομηχανικής
ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
(96/C 126/06)

Στις 19 Απριλίου 1995 το Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών ανάθεσε στην επιτροπή 1 ,
περιφερειακή ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, τοπικά και περιφερειακά οικονομικά, την κατάρτιση
γνωμοδότησης για το προαναφερθέν έγγραφο.
H επιτροπή 1 υιοθέτησε τη γνωμοδότησή της στις 31 Οκτωβρίου 1995 με βάση την εισηγητική έκθεση
του κ . Martin Purtscher.

Λόγω του επείγοντος του θέματος, η επιτροπή διαβίβασε, με βάση το άρθρο 9 παράγραφος 3 του
εσωτερικού κανονισμού, τη γνωμοδότηση για ενημέρωση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, και στις
15 και 16 Οκτωβρίου η Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών έλαβε γνώση της γνωμοδό
τησης αυτής.
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Λαμβάνει υπόψη τον τίτλο XIII της Συνθήκης ΕΟΚ, «Βιομηχανία» άρθρο 130, σύμφωνα με τον
οποίον «τα κράτη μέλη και η Κοινότητα οφείλουν να μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες
προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Κοινότητας», και
ιδιαίτερα στην παράγραφο 3, στην οποία αναφέρεται ότι η Κοινότητα συμβάλλει στην υλοποίηση των
στόχων αυτών «μέσω των πολιτικών και δράσεων που αναλαμβάνει δυνάμει άλλων διατάξεων της
Συνθήκης»·
αναφερει

— την Ανακοίνωση που εξεδωσε η Επιτροπή το 1990 σχετικά με τις αρχές μιας «βιομηχανικής πολιτικής
σε ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον» (έγγρ. COM(90) 556 τελικό)·
— τη Λευκή Βίβλο που εξέδωσε η Επιτροπή το Δεκέμβριο 1990 (Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα,
Απασχόληση) καθώς και στη σχετική γνωμοδότηση της ΕΤΠΟ ) 1
— την Ανακοίνωση της Επιτροπής «H πορεία της Ευρώπης προς την κοινωνία των πληροφοριών —
ένα πρόγραμμα δράσης» που εκδόθηκε τον Ιούλιο 1994 καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση της
ΕΤΠ (2)·

— την Ανακοίνωση της Επιτροπής για το «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπέρ των μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων και της βιοτεχνίας» καθώς και στη σχετική γνωμοδότηση της ΕΤΠ (3)·
— την Ανακοίνωση της Επιτροπής για μια «Πολιτική της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» καθώς και στη σχετική γνωμοδότηση της ΕΤΠ (4).
Εκτιμώντας

— ότι μόνο με αποφασιστικές και σύντομες ενεργειες μπορεί να ενισχυθεί η βιομηχανική ανταγωνιστι
κότητα και να δημιουργηθούν συγχρόνως νέες θέσεις απασχόλησης·
— ότι η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα επηρεάζει ουσιαστικά την οικονομική και κοινωνική συνοχή
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
— ότι η συγκέντρωση των προσπαθειών σε συγκεκριμένους τομείς δράσης είναι απολύτως απαραίτητη
προϋπόθεση για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας·
Κατά τη 10η σύνοδο ολομέλειας της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 1995 (συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου
1995), η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότησηΕισαγωγή

A) Στην Ανακοίνωση για την οποία ζητείται η γνωμοδοτηση
προτείνονται ένα πρόγραμμα δράσης καθώς και ένα χρονο
διάγραμμα για την εφαρμογή της Ανακοίνωσης σχετικά
με μία «Πολιτική βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην

Ευρωπαϊκή Ενωση». Όσον αφορά την τελευταία αυτή
πρόταση, η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε σχετική
γνωμοδότηση κατά την 7η σύνοδο ολομέλειας που πραγμα
τοποιήθηκε στις 20 και 21 Απριλίου 1995 .

B) Με την νέα πρόταση δράσης και το χρονοδιάγραμμα που
υποβάλλει η Επιτροπή ανταποκρίνεται στο ψήφισμα που
(')
(2)
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C 210 της
C 210 της
C 210 της
C 100 της

14 . 8. 1995 , o. 1 .
14. 8. 1995 , σ. 109.
14 . 8. 1995 , σ. 92.
2. 4 . 1996, α. 14.

εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 1994 για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βιομηχα
νίας, στο οποίο η Επιτροπή καλείται να υποβάλει «Χρονο
διάγραμμα για την επεξεργασία κατάλληλων προτάσεων
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στις οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται οι πρωτοβουλίες
που εξέθεσε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με
την πολιτική βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας για την
Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς των αύλων επενδύσεων,
βιομηχανικής συνεργασίας, ανταγωνισμού και εκσυγχρο
νισμού του ρόλου του δημόσιου τομέα».
Γ) H πρόταση της Επιτροπής συνίσταται σε ένα πρόγραμμα
δράσης με τέσσερις προτεραιότητες, σε ένα σχέδιο απόφα
σης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ενός προ
γράμματος κοινοτικών δράσεων υπέρ της ανταγωνιστι
κότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και σε ένα πρό
γραμμα και χρονοδιάγραμμα δράσεων για μια πολιτική
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση .

Δ) Για την υλοποίηση της πολιτικής για τη βιομηχανική αντα
γωνιστικότητα η Επιτροπή όρισε τέσσερις προτεραιότητες:

ApiØ. C 126/29

προϋποθετει αφενός τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας για
τις απαιτούμενες διαδικασίες έγκρισης και της διάρκειας της
επεξεργασίας αιτήσεων π.χ. σχετικά με την ενίσχυση της έρευ
νας ή των MME και αφετέρου την συντόμευση της προθεσμίας
αυτής σε σχέση με τις αποκτηθείσες εμπειρίες·
7. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει τους
όρους πρόσβασης στα μεμονωμένα μέτρα που συνδέονται με
την εφαρμογή σχεδίων της βιομηχανικής πολιτικής κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (MME) χωρίς υπερβολικές προσπά
θειες.

I. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

H Επιτροπή των Περιφερειών

— ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς,
— καλύτερη συνεκτίμηση των βιομηχανικών αναγκών
στην πολιτική έρευνας,

— δημιουργία της κοινωνίας των πληροφοριών,

8. Εκφράζει την άποψη, ότι η βιομηχανία αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και ότι επομένως είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα
με τα οποία θα δημιουργηθούν στέρεες ανταγωνιστικές βάσεις
για τη βιομηχανία, εν όψει της όξυνσης του ανταγωνισμού·

— προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας.

Γενικες παρατηρήσεις

H Επιτροπή των Περιφερειών
1 . Λαμβάνει γνώση των παρατηρήσεων της Επιτροπής σχε
τικά με τις προτεραιότητες δράσης για την εφαρμογή μιας
πολιτικής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, του σχετικού
σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου, καθώς και του προγράμμα
τος και χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των σχετικών
μέτρων-

2. Επιδοκιμάζει την κατάρτιση πρακτικού προγράμματος
για την εφαρμογή των αρχών που υιοθετεί η Επιτροπή στην
«Ανακοίνωση μία πολιτική της βιομηχανικής ανταγωνιστι
κότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση»·
3. Διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, μέσω της κατάρτισης
αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, επιδιώκεται η επιτάχυνση
της υλοποίησης των πρωτοβουλιών που εξαγγέλθηκαν στην
ανακοίνωση σχετικά με μία πολιτική βιομηχανικής αντα
γωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των
άυλων επενδύσεων, της βιομηχανικής συνεργασίας, του αντα
γωνισμού και του εκσυγχρονισμού του ρόλου του δημόσιου
τομέα4.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο κατά την

υλοποίηση των επιδιωκόμενων δράσεων να λαμβάνονται
υπόψη οι ειδικές ανάγκες των περιφερειών των κρατών μελών5 . Τονίζει την ανάγκη παρέμβασης του διαρθρωτικού
ταμείου, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας-

6. Εκφράζει τη γνώμη του ότι μια συνεπής εφαρμογή των
σχεδίων της Επιτροπής στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής

9. Τονίζει ότι, παράλληλα με τους τέσσερις στόχους που
χαράσσονται στην εξεταζόμενη έκθεση, η ενίσχυση των ανθρώ
πινων πόρων έχει θεμελιώδη σημασία για τη βιομηχανική
ανταγωνιστικότητα και, συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριληφθεί
στο γενικό σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτι
κής, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 126,
παράγραφος 1 και στο άρθρο 127, παράγραφος 1 της Συνθήκης·

10. Καλεί την Κοινότητα να δώσει περισσότερο μακροπρό
θεσμο προσανατολισμό στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική,
επειδή o βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας της οικονομίας και
o σεβασμός της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση κατάλληλων συν
θηκών ζωής για τις επόμενες γενεές.

H αναπτυξη της εσωτερικής αγοράς

H Επιτροπή των Περιφερειών

11 . Συμμερίζεται την άποψη ότι η ολοκλήρωση της εσωτε
ρικής αγοράς έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανταγωνιστι
κότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θεωρεί απαραίτητο να
καταβληθούν και άλλες προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς-

12. Τονίζει ότι, η μελλοντική ανταγωνιστικότητα δεν εξαρ
τάται αποκλειστικά από την οικονομική αποδοτικότητα και
τη μαζική παραγωγή αλλά σε αυξανόμενο βαθμό και από άλλες
ικανότητες, όπως π.χ. την ικανότητα της ταχείας αξιοποίησης
και διάδοσης πληροφοριών
13 . Συμφωνεί γενικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς
στον τομέα της ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι θα επιδιωχθεί
η βέλτιση αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (για παρά
δειγμα υδροηλεκτρική ενέργεια)-
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Απαιτεί τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών

αρχών, τόσο κατά τη ρύθμιση όσο και κατά την ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενέργειας. Ζητεί επίσης
να χαραχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένων
υπόψη των επιμέρους αρμοδιοτήτων, ένα γενικό πλαίσιο το
οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν στην πράξη .
Συγχρόνως θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα υπόψη τα περιφε
ρειακά συμφέροντα, όπως προτείνεται στη γνωμοδότηση της
Επιτροπής των Περιφερειών (') για την «Πράσινη Βίβλο για
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εχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως για επιχειρήσεις που βρίσκονται
σε απόμερες, δυσπρόσιτες, ή μειονεκτικές περιοχές και συμβάλ
λει σε ουσιαστική αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους·

21 . Τονίζει ότι η δημιουργία της κοινωνίας των πληροφο
ριών έχει ουσιαστικά θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τη
δημιουργία νέων αγορών και νέων θέσεων απασχόλησης·

659 τελικό)·

22. Επισημαίνει ότι η επίτευξη του στόχου αυτού δυσχεραί
νεται από το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση η πλειοψηφία
των επιχειρήσεων έχουν μέγεθος και διάρθρωση μικρομεσαίας
επιχείρησης·

15 . Τονίζει με έμφαση, ότι την κύρια ευθύνη για τη δημιουρ
γία κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου δεν φέρουν μόνο η
Ένωση και τα κράτη μέλη, αλλά και οι περιφέρειες·

23 . Διαπιστώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι υποδομές ήδη
υφίστανται σε μεγάλο βαθμό, οι δυνητοί χρήστες αγνοούν τα

την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(95)

16. Θεωρεί ότι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας καθώς
και η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποτε
λούν ουσιαστικά μέσα για την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς, αλλά κρίνει απαραίτητο να διασφαλιστεί υψηλό επί
πεδο προστασίας σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως στον
τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών και
ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος-

πλεονεκτήματα του συστήματος·

24 . Συνιστά γι' αυτό να διοργανωθεί στα πλαίσια του προ
γράμματος δράσης συγκεκριμένη εκστρατεία με σκοπό την
εισαγωγή των τεχνολογιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
H ενθάρρυνση της βιομηχανικής συνεργασίας

H Επιτροπή των Περιφερειών
Καλύτερη συνεκτίμηση των βιομηχανικών αναγκών στον
τομέα της πολιτικής έρευνας

H Επιτροπή των Περιφερειών

25 . Συμφωνεί με την άποψη ότι η Ένωση πρέπει να επιδοθεί
στην εξάλειψη των εμποδίων στη βιομηχανική συνεργασία,
αναπτύσσοντας, παράλληλα, εργαλεία βιομηχανικής
συνεργασίας·

17. Συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η βελτίωση της συνεργα
σίας μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας θα διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο για την ενίσχυση της βιομηχανικής

26. Υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος Leonardo
για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων
και των άλλων σχετικών συντελεστών στον τομέα της επαγγελ
ματικής κατάρτισης·

ανταγωνιστικότητας·

18 . Επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προ
σαρμόσει την έρευνα στις ανάγκες της βιομηχανίας μέσω κοι
νών σχεδίων βιομηχανικού ενδιαφέροντος καθώς και την πρό
θεσή της να καταρτίσει ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση
της σύνδεσης μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας

19. Εκφράζει την άποψη ότι οι προσπάθειες που καταβάλ
λονται για την κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της
τεχνολογίας, δεν θα πρέπει να εντατικοποιηθούν μόνο σε
επίπεδο Ένωσης, κρατών μελών και βιομηχανίας αλλά και σε
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί τόσο η σύντομη
προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες και στις
αγορές, όσο και η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών.

27. Εκφράζει την άποψη ότι η ανάπτυξη της βιομηχανικής
συνεργασίας με τις τρίτες χώρες είναι προς το συμφέρον όλων
των ενδιαφερομένων και ότι επομένως θα πρέπει να καταβληθεί
κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της συνεργασίας αυτής·

28. Υποστηρίζει τις προτάσεις για την κατάρτιση ολοκλη
ρωμένου προγράμματος υπέρ των MME και της βιοτεχνίας
(COM(94) 207) και υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή των
MME στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στις
περιφέρειες.
II . ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙ

ΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

H δημιουργία της κοινωνίας των πληροφοριών

H Επιτροπή των Περιφερειών
H Επιτροπή των Περιφερειών

20. Τονίζει τη σημασία που έχει η ύπαρξη κατάλληλων όρων
πρόσβασης στην πληροφόρηση, στα δίκτυα πληροφόρησης και
στις υπηρεσίες που διευκολύνουν τη χρήση τους για τη βιομηχα
νική ανταγωνιστικότητα. H συμμετοχή σε δίκτυα πληροφοριών
(') ΕΕ αριθ. C 100 της 2. 4 . 1996, α. 60.

29. Θεωρεί αναγκαία την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά
με την εφαρμογή ενός προγράμματος κοινοτικών δράσεων
υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας,
ώστε να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή
του προγράμματος δράσης της Επιτροπής30. Λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η απόφαση αυτή δεν
συντελεί στην αύξηση των πόρων που διατίθενται για την

εφαρμογή του προγράμματος κοινοτικών δράσεων

29 . 4. 96

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ApiØ. C 126/31

3 1 . Συμφωνεί με την απόψη ότι μια αποδοτική και καινοτο
μος βιομηχανία αποτελεί τη βάση για οικονομική ανάπτυξη
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και ότι το
γενικό πλαίσιο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του
ανταγωνισμού πρέπει να βελτιωθεί, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση
να παραμείνει πόλος έλξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων
εργασίας·

γωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τάσσεται υπέρ
της άμεσης υλοποίησης των μέτρων που υπάγονται άμεσα στις
αρμοδιότητες της Επιτροπής·

32. Συμφωνεί επίσης με την άποψη ότι η βιομηχανική
παραγωγή και οι υπηρεσίες αλληλοσυμπληρώνονται όλο και
περισσότερο και ότι ένας ανταγωνιστικός βιομηχανικός τομέας
επιδρά θετικά στον τομέα των υπηρεσιών

37. Επιδοκιμάζει την ανάληψη δράσεων οι οποίες μπορούν
να συνεισφέρουν αμέσως στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, παραδείγματος χάρη οι κοινές
πολιτικές, η συνεργασία με τρίτες χώρες, η κατάρτιση πρό
τυπων προγραμμάτων βιομηχανικής συνεργασίας, η δημιουρ
γία τράπεζας δεδομένων για τα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία
των αγορών και ενός «Μηχανισμού αξιολόγησης της βιομηχα

33. Εκφράζει την άποψη ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη
πρέπει να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη
τας της βιομηχανίας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό

36 . Επιδοκιμάζει την εκπόνηση ειδικών μελετών και αναλύ
σεων με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των προαναφερθέντων
στόχων πριν από τη θέσπιση των μέτρων

νίας» (Industrial Assessment Mechanism)·

επίπεδο·

34. Επικροτεί τους στόχους που διατυπώνονται στο πρό
γραμμα δράσης και που αφορούν την απαλλαγή των επιχει
ρήσεων (ιδίως των MME) από κάθε άσκοπο νομικό και διοικη
τικό περιορισμό, τη διασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού, την
ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας, την προώθηση των
άυλων παραγόντων ανταγωνιστικότητας.
III . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙ

ΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

H Επιτροπή των Περιφερειών

35 . Υποστηρίζει το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του
προγράμματος δράσης για μία πολιτική βιομηχανικής αντα

38. Θεωρεί ως βασική προϋπόθεση την εφαρμογή του προ
γράμματος με βάση την αρχή της επικουρικότητας·
39. Υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη άλλοι
στόχοι, όπως η ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και η προώ

θηση μιας βιομηχανικής παραγωγής με μακροπρόθεσμο
προσανατολισμό·
40. Θεωρεί τη διατύπωση των δράσεων, εν μέρει, ως πολύ
γενική και ζητεί για αυτό τη διευκρίνισή τους·
41 . Εκφράζει την άποψη ότι οι δράσεις που προτείνονται
αποτελούν, εν μέρει, απλώς συνέχεια των πρωτοβουλιών που
έχουν ήδη αναληφθεί και αποτελούν μόνο σε περιορισμένο
βαθμό νέες πρωτοβουλίες.

BOIIÇEÀÀEÇ, 16 NoEjLippiou 1995 .

O Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Jacques BLANC

