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I
(.Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 1996-1997

Συνεδριάσεις απο 8 έως 9 Μαΐου 1996
ESPACE LEOPOLD - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 8 ΜΑΙΟΥ 1996

(96/C 0/01 )

Διεξαγωγή της συνεδρίασης
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. HANSCH

Προέδρου

( Έναρξη της συνεδρίασης σης 3 μ.μ.)

1 . Επανάληψη της συνόδου
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει την επανάληψη της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί στις 1 9. Απριλίου
1996 .

φορά ταυτόχρονη διερμηνεία στη σουηδική και στη φινλανδική
γλώσσα· καταδικάζει τη διάκριση αυτή την οποία θεωρεί
απαράδεκτη·
—

o κ. Macartney o οποίος καταγγέλλει το γεγονός ότι o

Υπουργός Σκωτικών Υποθέσεων της βρετανικής κυβέρνησης
απαγόρευσε την έπαρση της ευρωπαϊκής σημαίας στα επίσημα
κτίρια στη Σκωτία με την ευκαιρία του εορτασμού της 9ης
Μαΐου καθώς και τη διανομή στους μαθητές ενημερωτικών
εγγράφων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμαρτυρόμενος
με τον τρόπο αυτό κατά της στάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο ζήτημα της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών

2. Νεκρολογία

— o κ. Miller επ' αυτής της παρέμßασης

O κ. Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής, εξ ονόματος του Κοινοβου
λίου, στη μνήμη του βουλευτή Hersant, που απεβίωσε στις 21
Απριλίου 1996.

— o κ. Florio o οποίος αναφερόμενος στο άρθρο 28 , παρά
γραφος 2 του Κανονισμού, υπενθυμίζει ότι το Νοέμβριο του
1995 , υπέβαλε ερώτηση προς το Προεδρείο σχετικά με την
πολιτική επί των ακινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
Βρυξέλλες, ερώτηση που, κατά παράβαση του κανονισμού,
έμεινε αναπάντητη επί τέσσερις μήνες και για την οποία έλαβε

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

3. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών
O κ. Dupuis γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ και όχι
κατά της πρότασης ψηφίσματος για τον Patrick Kelly (μέρος I ,

σημείο 22 των ΣΠ της 18.4.1996).

στη συνέχεια μη ικανοποιητική απάντηση· ζητεί όπως δοθούν οι
ζητούμενες διευκρινίσεις στην ερώτησή του και του εξηγηθεί για
ποιό λόγο ερωτήσεις για τέτοιου είδους προβλήματα παραμέ
νουν αναπάντητες (o κ. Πρόεδρος του απαντά ότι θα εξετάσει
το ζήτημα).

Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρί
νονται .

4. Κατάθεση εγγράφων

Παρεμβαίνουν:

O κ. Προεδρος ανακοινώνει ότι έλαßε:

— η κ. McNally η οποία, αναφερόμενη στο άρθρο 102,
παράγραφος 2 του Κανονισμού, διαμαρτύρεται για το γεγονός
ότι ένας εισηγητής υποχρεώθηκε να εκφραστεί, σε συνεδρίαση
της Επιτροπής Ενεργείας της προηγουμένης, σε γλώσσα που
δεν ήταν η δική του, δεδομένου ότι δεν υπήρχε για μια ακόμη

a) απο το Συμβούλιο το ακόλουθο έγγραφο:

— Ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα συναφή με το
εμπόριο θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και της Ευρω

Αριύ. C 152/2
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παϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας αφενός, και της Δημο
κρατίας της Λευκορωσίας (Belarus), αφετέρου (5671 /96 —

και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα

C4-0248/96 - 96/0053(CNS ))

(COM(96)0106 - C4-0252/96 - 96/0082(COD))

παραπέμπεται στις επιτροπές

παραπέμπεται στις επιτροπές

—

Πρόταση ογδοης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ουσία : ΕΕΟΣ

ουσία : ΜΕΤΑ

γνωμοδότηση : ΟΛΕΣ

γνωμοδότηση : ΟΙΚΟ, ΠΕΡΙΒ

νομική βάση: Αρθρο 228 παρ. 2 ΕΚ, Άρθρο 095 ΕΚΑΧ, Αρθρο
101 εδάφιο 2 EURATOM

νομική βάση: Αρύρο-100 A ΕΚ
— Ανακοίνωση της Επιτροπής : «Οι σχέσεις της ΕΕ με τα νέα
ανεξάρτητα κράτη της Κεντρικής Ασίας» (COM(95)0206 —
C4-0256/96)

β) απο την Επιτροπή:
βα) τις προτάσεις και/ή ανακοινώσεις:

— Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών
υλικών' στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(96)001 1 — C4-0241 /

παραπέμπεται στις επιτροπές
ουσία : ΕΞΩΤ

γνωμοδότηση : ΕΕΟΣ, ΠΕΡΙΒ , ΑΝΑΠ

ββ) προτάσεις μεταφοράς πιστώσεων:

96)

— Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 09/96 από κεφάλαιο
σε κεφάλαιο που αναφέρεται στο Τμήμα III — Επιτροπή —
Μέρος B — του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών

παραπέμπεται στις επιτροπές
ουσία : ΜΕΤΑ

Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 1996 ( SEC(96)0668 —
C4-0244/96)

γνωμοδότηση : ΕΡΕΥ , ΚΟΙΝ, ΠΕΡΙΒ

παραπέμπεται στις επιτροπές
ουσία : ΠΡΟΫ

— Ανακοίνωση της Επιτροπής :: « Προς μια στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των Δημοκρατιών του Καυκάσου»
(COM(95)0205 - C4-0242/96 )

— Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 10/96 από κεφάλαιο
σε κεφάλαιο που αναφέρεται στο Τμήμα III — Επιτροπή —
Μέρος B — του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών

παραπέμπεται στις επιτροπές

Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 1996 ( SEC(96)0731 —
C4-0245/96)

ουσία : ΕΞΩΤ

γνωμοδότηση : ενδιαφερόμενες επιτροπές
Διατίθεται στη γλώσσα : FR

— Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 87/ 102 (όπως
τροποποιείται από την οδηγία 90/88) για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη
(COM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055(000))

παραπέμπεται στις επιτροπές
ουσία : ΠΡΟΫ

— Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1 1 /96 από κεφάλαιο
σε κεφάλαιο που αναφέρεται στο Τμήμα III — Επιτροπή —
Μέρος B — του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 1996 (SEC(96)0788 —
C4-0254/96)

παραπέμπεται στις επιτροπές
ουσία : ΠΡΟΫ

παραπέμπεται στις επιτροπές
ουσία : ΝΟΜΙ

γνωμοδότηση : ΠΕΡΙΒ

ßγ) τα ακόλουθα έγγραφα:

νομική βάση : Άρθρο 100 A ΕΚ

— Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των τροπολογιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του
Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των διασυνοριακών
μεταφορών πίστωσης (COM(96)0172 — C4-0246/96 — 94/

— Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ρατσισμό, την
ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό (COM(95)0653 — C4-0250/
96)

0242(COD))

παραπέμπεται στις επιτροπές

παραπέμπεται στις επιτροπές

ουσία : ΕΛΕΥ

ουσία : ΟΙΚΟ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΝΟΜΙ, ΚΟΙΝ

γνωμοδότηση: ΝΟΜΙ, ΠΕΡΙΒ

νομική βάση: Άρί)ρο·100 A ΕΚ

— Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης του
δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου (COM(96)0097 — C4
0251 /96 - 96/0085(COD))

παραπέμπεται στις επιτροπές
ουσία : ΝΟΜΙ

— Ενδιάμεση έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης
94/78/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς
προγράμματος για την ανάπτυξη των κοινοτικών στατιστικών
σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία
(COM(96)0042 - C4-0247/96)

γνωμοδότηση : ΝΕΟΤ

παραπέμπεται στις επιτροπές

νομική βάση: Άρθρο- 1 00 A ΕΚ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΟΙΚΟ

ουσία : ΕΡΕΥ
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— Πρώτη έκθεση σχετικά με τη συμπερίληψη των πολιτισμι
κών πτυχών στη δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

— ** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου για τις δράσεις τις σχετικές με τον ιό HIV και το

(CC)M(96)0160 - C4-0249/96)

AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες (CÔM(95)0293 — C4

παραπέμπεται στις επιτροπές

0335/95 — 95/0164(SYN)) — Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνε
ργασίας

ουσία : ΝΕΟΤ

γνωμοδότηση : ΕΕΟΣ, ΝΟΜΙ
Διατίθεται στη γλώσσα : FR

— Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των τροπολογιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του
Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ((Χ)Μ(96)0185 — C4-0260/
96 - 94/0285 (COD))

Εισηγήτρια: η κ. André-Léonard
(Α4-01 13/96)

— Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής
περί των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που λαμβά
νουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή και αφορούν δραστηριότη
τες του Ταμείου Συνοχής στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ). 1164/94 του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 (C4
014/96 — C4-0014/96) — Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής
Εισηγήτρια: η κ. Sornosa Martinez
(Α4-01 14/96)

παραπέμπεται στις επιτροπές
ουσία : ΝΟΜΙ

γνωμοδότηση: ΓΕΩΡ, ΟΙΚΟ, ΕΡΕΥ, ΠΕΡΙΒ

νομική βάση : Άρύρο-100 A ΕΚ

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβου
λίου για τη βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών
(CC)M(95)0472 - C4-0526/95 - 95/0250(CNS)) - Επιτροπή
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής : o κ. Jové Peres

γ)

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

ya) τις εκθέσεις:

— Έκθεση σχετικά με τα προβλήματα ανάπτυξης/Στόχος
αριθ>. 1 — διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις πορτογαλικές περι
φέρειες (94D0170 — C4-0035/96) — Επιτροπή Περιφερειακής
Πολιτικής

Εισηγητής : o κ. Chichester
(Α4-0087/96)

— *** I Έκθεση επί της πρότασης οδηγίας Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί το παράρ
τημα της οδηγίας αριθ. 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης

Μαρτίου 1993 , σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών
που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους
μέλους (COM(95)0479 - C4-0463/95 - 95/0254(COD)) Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέ
ρωσης

Εισηγητής: o κ. Escudero
(Α4-01 10/96)

( Α4-01 15/96)

— * Έκθεση σχετικά με τις προτάσεις 27 κανονισμών του
Συμβουλίου για τον καθορισμό της τιμής ορισμένων γεωργικών
προϊόντων και ορισμένα συναφή μέτρα ( 1996-1997) (COM
(96)0044 - C4-01 59/96 έως C4-01 85/96 - 96/0056 (CNS ) έως
96/0077 (CNS ) και 96/0903 (CNS ) έως 96/0907 (CNS )) -

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής : o κ. Santini
(Α4-01 17/96)

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβου
λίου όσον αφορά τη σύναψη διαπεριφερειακής συμφωνίας
πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών μελών αυτής, αφενός, και της Κοινής Αγοράς
του Νότου και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου (5398/96 —
C4-01 30/96 — 95/026 1 (CNS)) — Επιτροπή Εξωτερικών Οικο
νομικών Σχέσεων
Εισηγητής : o κ. Valdivielso de Cué
(Α4-01 18/96)

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβου
λίου που τροποποιεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3911 /92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992
σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (COM(95)0479
— C4-0558/95 — 95/0253(CNS)) — Επιτροπή Πολιτισμού,
Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβου
λίου για την προσθήκη στο πρωτόκολλο που καθορίζει τις
αλιευτικές δυνατότητες για την αντισταθμιστική αποζημίωση
που προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον
αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυριτανίας, την περίοδο
από 15 Νοεμβρίου 1995 έως 31 Ιουλίου 1996 (COM(95)0726
— C4-01 14/96 — 96/0005(CNS )) — Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής : o κ. Escudero
(Α4-01 1 1 /96)

Εισηγητής : o κ. Girão Pereira
(Α4-0120/96)

— ** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου για δράσεις που εφαρμόζονται σε αναπτυσσόμενες
χώρες στον τομέα του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της
μακρόπνοης ανάπτυξης (COM(95)0294 — C4-0334/95 — 95/
0161(SYN)) — Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την
ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Εργασιακών Σχέσεων
(ΕΚΕΧ) (COM(95)0445 - C4-0440/95 ) - Επιτροπή Κοινωνι

Εισηγήτρια: η κ. Taubira-Delannon
(Α4-01 12/96)

κών Υποθέσεων και Απασχόλησης
Εισηγητής : o κ. Morris
(Α4-0 121 /96)
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— ** I Έκθεση επί της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου
σχετικά με την ενίσχυση των δημογραφικών πολιτικών και
προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες (CC)M(95)0295 —
C4-0421 /95 — 95/0166(SYN)) — Επιτροπή Ανάπτυξης και
Συνεργασίας
Εισηγητής : o κ. Nordmann
(Α4-0122/96)

— Έκθεση σχετικά με το πρόβλημα του χουλιγκανισμού και
της ελεύθερης κυκλοφορίας των οπαδών των ποδοσφαιρικών
ομάδων — Επιτροπή Δημόσιων Ελευθεριών και Εσωτερικών
Υποθέσεων

Εισηγητρια: η κ. Roth
(Α4-0124/96)

—

* Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής στους τομείς της
ανάλυσης, της έρευνας, της συνεργασίας και της δράσης για την
απασχόληση (Έσσεν) (COM(95)0250 — C4-0385/95 — 95/

0149(CNS)) — Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχό
λησης

— *** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροπο
ποιήσεως της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) (CC>M(95)0552 - C4-0533/95 - 95/
0279(CC)D)) — Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και
Βιομηχανικής Πολιτικής
Εισηγητής : o κ. Wolf
(Α4-0137/96)

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβου
λίου για την εφαρμογή πολυετούς συστήματος γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η
Ιουλίου 1996 έως τις 30 Ιουνίου 1999 σε ορισμένα γεωργικά
προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών (COM(96)0087
— C4-0231 /96 — 96/0908(CNS)) — Επιτροπή Ανάπτυξης και
Συνεργασίας
Εισηγητής : o κ. Fassa
(Α4-0138/96)

Εισηγητής : o κ. Παπακυριαζής
( Α4-0127/96)

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μελλοντική
ανάπτυξη της αγοράς των τηλεφωνικών καταλόγων και άλλων
υπηρεσιών παροχής πληροφοριών σχετικά με τις τηλεπικοινω
νίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (COM(95)0431 — C4
0454/95 ) — Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομη

— Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη
μελλοντική οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προς τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας (COM(95)0505
— C4-0488/95) — Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφά
λειας και Αμυντικής Πολιτικής

χανικής Πολιτικής

Εισηγητής : o κ. Gahrton
(Α4-0129/96)

Εισηγητής : o κ. Cassidy
(Α4-0 141 /96)

— Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της
Επιτροπής για το 1996 (COM(96)0086 — C4-0193/96) —
Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολι
τικής
Εισηγητής : o κ. Cassidy
(Α4-0 131 /96)

— Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλε
ση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1994 — Τμήμα I
— Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα IV — Δικαστήριο, Τμήμα V
— Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI — Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή/Επιτροπή των Περιφερειών — Επιτροπή Ελέγχου
του Προϋπολογισμού
Εισηγητής : o κ. Dankert
(Α4-01 32/96)

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβου
λίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 για
την πρόβλεψη ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των
αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο (COM(95)0635 — C4-0069/
96 — 95/0328(CNS )) — Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής : o κ. Baldarelli

— *** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
κοινό πλαίσιο για γενικές και ατομικές άδειες στον τομέα των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (COM(95)0545 — C4-0089/96
— 95/0282(COD)) — Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και
Βιομηχανικής Πολιτικής
Εισηγητής : o κ. W.G. van Velzen
(Α4-0142/96)

— *** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροπο
ποίηση των οδηγιών 90/387/ΕΟΚ και 92/44/ΕΟΚ του Συμβου
λίου με σκοπό την προσαρμογή του τηλεπικοινωνιακού τομέα
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον (COM(95)0543 — C4-0001 /96
— 95/0280(COD)) — Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και
Βιομηχανικής Πολιτικής
Εισηγητής : o κ. Herman
(Α4-0144/96)

(Α4-0134/96)

— * Έκθεση σχετικά με: I. την ανακοίνωση της Επιτροπής
όσον αφορά το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό
(COM (95 ) 0653 — C4-0250/96) και II. την πρόταση απόφασης
του Συμβουλίου περί ανακήρυξης του 1997 ως Ευρωπαϊκού
Έτους κατά του Ρατσισμού (COM (95 ) 0653 — C4-01 32/96 —
95/0355 (CNS)) — Επιτροπή Δημόσιων Ελευθερών και Εσω

τερικών Yποθέσεων
Εισηγητής : o κ. Oostlander
(Α4-0135/96)

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΚ,
Ευρατόμ) του Συμβουλίου σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους
και επαληθεύσεις της Επιτροπής με σκοπό να διαπιστωθούν
απάτες και παρατυπίες που προσβάλλουν τα οικονομικά συμ
φέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(95)0690 —
C4-01 15/96 — 95/0358(CNS)) — Επιτροπή Ελέγχου του Προ
ϋπολογισμού

Εισηγήτρια: η κ. Theato
(Α4-0145/96)
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— *** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκό
λυνση της άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου σε μόνιμη
βάση σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο αποκτήθηκε o
επαγγελματικός τίτλος (COM(94)0572 — C4-0125/95 — 94/
0299(COD)) — Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων
των Πολιτών

Εισηγήτρια: η κ. Fontaine
(Α4-0146/96)

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβου
λίου όσον αφορά την έγκριση πολυετούς προγράμματος για την
προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας της Κοινότητας στην
κοινωνία της πληροφόρησης (COM(95)0486 — C4-0152/96 —
95/0263(CNS)) — Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας
και Μέσων Ενημέρωσης
Εισηγήτρια: η κ. Μούσχουρη
(Α4-0148/96)

— * Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβου
λίου σχετικά με την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών
στη λήψη αποφάσεων (COM(95)0593 — C4-0081 /96 — 95/
0308(CNS )) — Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
Εισηγήτρια: η κ. Crepaz
(A4-0149/96)

— ** I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3254/91 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της χρήσης
παγίδων με σιαγόνες και της εισόδου στην Κοινότητα γουνών
και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων
καταγωγής χωρών όπου συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγό
νες ή με μεθόδους που δεν είναι σύμφωνες με τα διεθνώς
συμφωνηθέντα
πρότυπα
μη
βάναυσης
παγίδευσης
(COM(95)0737 - C4-0105/96 - 95/0357(SYN)) - Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των Κατα
ναλωτών

Εισηγητής : o κ. Pimenta
(Α4-0 151 /96)

γδ) τις συστάσεις για τη δεύτερη αναγνωση:

— *** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο εν όψει της έκδοσης οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροπο
ποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγ
γίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
εκμετάλλευση και τη διάθεση στο εμπόριο των φυσικών μεταλ
λικών νερών (C4-0060/96 — 94/0235(COD)) — Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των Κατα

που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις
εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (C4-0007/96 — 94/
0286(COD)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας
και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: η κ. B loch von Blottnitz
(Α4-01 19/96)

— ** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο εν όψει της
έκδοσης οδηγίας του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 91 /439/ΕΟΚ για την άδεια οδήγησης (C4-01 50/96 —
95/01 09(SYN)) — Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής : o κ. Farassino
(Α4-0123/96)

— ** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης κανονι
σμού του Συμβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική 6οήτ)εια
(C4-0098/96 — 95/01 19(SYN)) — Επιτροπή Ανάπτυξης και
Συνεργασίας
Εισηγητρια: η κ. Sauquillo Perez del Arco
(A4-0125/96)

— ** II Σύσταση για δεύτερη αναγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης κανονι

σμού του Συμβουλίου σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση
της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης
για την επισιτιστική ασφάλεια (C4-0097/96 — 95/0160(SYN))
— Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας

Εισηγητής : o κ. Telkämper
(Α4-0126/96)

— ** II Σύσταση για δεύτερη αναγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης οδηγίας
του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων
απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτε
ρικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώ
πων στην Κοινότητα (C4-0068/96 — 94/0196(SYN)) — Επιτρο
πή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής : o κ. van der Waal
(Α4-0128/96)

— ** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης κανονι
σμού του Συμβουλίου σχετικά με τις δράσεις αποκατάστασης
και ανασυγκρότησης προς όφελος των αναπτυσσομένων χωρών
(C4-0099/96 — 95/0165(SYN)) — Επιτροπή Ανάπτυξης και
Συνεργασίας
Εισηγητής : o κ. Andrews
(Α4-0136/96)

ναλωτών

Εισηγητής : o κ. Florenz
(Α4-01 16/96)

— *** II Σύσταση για δεύτερη αναγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροπο
ποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα μέτρα

— ** II Σύσταση για δεύτερη αναγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης οδηγίας
του Συμβουλίου σχετικά με την εξάλειψη των πολυχλωροδιφαι
νυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PVC/PCT) (C4
0095/96 — 00/01 61 (SΥΝ)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημο
σίας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής : o κ. Bowe
(Α4-0140/96)
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— *** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης κανονι
σμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρτυματικές
ουσίες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιη
θούν στα τρόφιμα (C4-0059/96 — 00/0478(CC)D)) — Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των Κατα
ναλωτών

Εισηγήτρια: η κ. K. Jensen
(Α4-0 1 43/96)

— ** II Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή
θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης οδηγίας
του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων (C4
0067/96 — 00/0335(SYN)) — Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημο

σίας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής : o κ. Bowe
(Α4-0 1 50/96)

5. Διαβίβαση απο το Συμβουλιο κείμενων συμ
φωνιών
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από το Συμβούλιο
επικυρωμένο αντίγραφο των ακολούθων εγγράφων:
- ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα συναφή με το
εμπόριο θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρω
παϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας αφενός, και της Δημο
κρατίας της Λευκορωσίας, αφετέρου,

- συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός,
και της Δημοκρατίας της Κιρκιζίας, αφετέρου, και τη συναφή
Τελική Πράξη,

- συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός,
και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, και τη συναφή
Τελική Πράξη,
- πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευμάτων και της
χρηματοδοτικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφω
νία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σενεγάλης σχετικά με την
αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης για τη περίοδο
από 2 Οκτωβρίου 1 994 έως 1 Οκτωβρίου 1 996 και συμφωνία
υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών για την προσωρινή εφαρμο
γή του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες
και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφω
νία που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σενεγά
λης για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης για

— στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα
πληροφόρησης και δημοσιότητας που λαμβάνουν τα κράτη μέλη
και η Επιτροπή και αφορούν δραστηριότητες του Ταμείου
Συνοχής στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1 164/96 του
Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 (C4-0014/96), που είχε
παραπεμφθεί επί της ουσίας στην Επιτροπή Περιφερειακής
Πολιτικής (οι επιτροπές ΕΡΕΥ, METΑΦ και ΠΕΡΙΒ , που είχαν
κληθεί να γνωμοδοτήσουν, αποφάσισαν να μην εκφέρουν
γνώμη)
—

στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της

κοινής αλιευτικής πολιτικής (C()M(96)0100 — C4-0213/96) και

την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή

τεχνικών μέτρων στην κοινή αλιευτική πολιτική (COM(95)0669

— C4-0016/96) (παραπέμφθηκαν επί της ουσίας στην Επιτροπή
Αλιείας).

7. Συνέχειες που δόθηκαν στις γνωμοδοτήσεις
και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
O κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι έχει διανεμηθεί η ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στις γνωμο
δοτήσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά
την διάρκεια των περιόδων συνόδων Ιανουαρίου I και Ιανουα
ρίου II 1996. (έγγραφο SP(96) 468/3).

8. Παραπομπή σε επιτροπές
H Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Περιφε
ρειακής Πολιτικής κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν επί της ερώτη
σης για την ένταξη της ΕΚΑΧ στον προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εξουσιοδοτήθηκε να εκπονήσει έκθε

ση: Επιτροπή ΠΡΟΫ).

9. Σύνθεση του Κοινοβουλίου
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι o κ. Matutes Juan ορίστηκε
υπουργός Εξωτερικών της ισπανικής κυβέρνησης στις 6 Μαΐου
1996· τον συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων του.
Πληροφορεί το Σώμα ότι η κ. Riess-Passer του γνωστοποίησε
γραπτώς ότι παρατείται από μέλος του Κοινοβουλίου, με ισχύ
της παραίτησης από 25 Απριλίου 1996.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού του και το άρθρο 1 2,
παράγραφος 2, 2ο εδάφιο, της Πράξης για την εκλογή εκπρο
σώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Σώμα διαπιστώνει τις
χηρείες αυτές και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Παράλληλα, o κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι οι
αρμόδιες αυστριακές αρχές του γνωστοποίησαν ότι οι κ.κ.
Franz Linser και Wolfgang Jung ορίστηκαν μέλη του Κοινο

την περίοδο από 2 Οκτωβρίου 1994 έως την 1 Οκτωβρίου 1996.

βουλίου, στη θέση του κ. Schweitzer και της κ. Riess-Passer,
που παραιτήθηκαν, με έναρξη της ισχύος της εντολής τους από
26ης Απριλίου 1996.

6. Διαβίβαση αρμοδιότητας απόφασης σε επι
τροπές (άρθρο 52 του Κανονισμού)

Επισημαίνει επίσης ότι οι αρμόδιες γαλλικές αρχές του γνωσ
τοποίησαν ότι o κ. André Fourçans ορίσθηκε μέλος του

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων
εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για την εφαρμογή του άρθρου
52 του Κανονισμού :

Κοινοβουλίου στη θέση του αποβιώσαντος βουλευτού Hersant,
από 22ας Απριλίου 1996.

Καλωσορίζει τους νέους αυτούς συναδέλφους και υπενθυμίζει
τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 3 , του Κανονισμού.
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10. Σύνθεση των επίτροπών και των αντιπρο
σωπειών

Κατόπιν αίτησης των Ομάδων PSE, ARE και των μη εγγεγραμ
μένων μελών, το Κοινοβούλιο πιστοποιεί τις ακόλουθες τοπο

O κ. Tindemans αναπτύσσει· την προφορική ερώτηση την οποία
o κ. Robles Piquer, o Λόρδος Plumb, o ίδιος και η κ.
Oomen-Ruijten, έθεσαν, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, προς το
Συμβούλιο για την καταστροφική κατάσταση στο Μπουρούντι
(Β4-0430/96),

θετήσεις :

— Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων: o κ. Dupuis,
— Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων: o κ. Fourçans,

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GUTIERREZ DIAZ

— Επιτροπή Περιβάλλοντος: o κ. Lukas,

Αντιπροέδρου

— Επιτροπή Κανονισμού : o κ. Wibe,

— Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Νοτιοανατολική
Ευρώπη : o κ. Dupuis.
*
*

*

O k. Lucas Pires δεν είναι πλέον μέλος της Επιτροπής
Γεωργίας.

11. Υποδοχή
O κ. Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου,
τους δέκα ßραßευθέντες του «Διαγωνισμού Robert Schuman»,
που θεσμοθετήθηκε από την Ομάδα ΡΡΕ, οι οποίοι λαμβάνουν
θέση στα θεωρεία και τους συγχαίρει για τις εργασίες που
εξεπόνησαν .
*
*

O κ. Pettinari αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις που έθεσαν
μαζί με τους κ.κ. Carnero Gonzalez και Wurtz, εξ ονόματος της
Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο (Β4-0434/96) και την
Επιτροπή (Β4-0435/96) για την κατάσταση στο Μπουρούντι,

O κ. Fassa αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις τις οποίες o κ.
Bertens, η κ. André-Léonard, o ίδιος και o κ. Watson έθεσαν, εξ
ονόματος της Ομάδας ELDR, προς το Συμβούλιο (Β4-0436/96)
και την Επιτροπή (Β4-0437/96) για την κατάσταση στο Μπου
ρούντι,
H κ. Baldi αναπτύσσει την προφορική ερώτηση που o κ. Pasty
και η ίδια έθεσαν, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, στο Συμβού
λιο (Β4-0438/96) για την κατάσταση στο Μπουρούντι,
H κ. Aelvoet αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις που έθεσε η
ίδια μαζί με τον κ. Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V, προς
το Συμβούλιο (Β4-0439/96) και την Επιτροπή (Β4-0440/96)
για την κατάσταση στο Μπουρούντι.

*

Καλωσορίζει επίσης, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, αντιπρο
σωπεία της πολωνικής Γερουσίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο
της κ. Adam Struzik, η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των
επισήμων .

12. Επείγοντα πολιτικά θέματα (ανακοίνωση

ακολουθούμενη από ερωτήσεις)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει μια ανακοίνωση της Επιτροπής
για τα επείγοντα πολιτικά θέματα.
0 κ. Fischler, μέλος της Επιτροπής, προβαίνει σε μια ανακοί
νωση για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών.
Παρεμβαίνουν για να θέσουν ερωτήσεις στις οποίες o κ.
Fischler απαντά διαδοχικά:

Οι κ.κ. Graefe zu Baringdorf, Martinez, Thomas, Funk, Colom
1 Naval, Watson, Kenneth D. Collins, πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, η κ. Oomen-Ruijten, οι κ.κ. Macartney,
Hyland, Herman, Kouchner, η κ. Gredler, οι κ.κ. Campos,
Böge, η κ. Hardstaff, οι κ.κ. Elles, Vallvé (o κ. Πρόεδρος την
παρατηρεί ότι η ερώτησή της ήταν εκτός θέματος ) οι κυρίες
Keppelhoff-Wiechert, Morgan, οι κ.κ. Goerens, Liese, McCar
tin .

Παρεμβαίνει o κ. Morris.

Οι κ.κ. Incisa di Camerana, ασκών την Προεδρία του Συμβου
λίου, και Pinheiro, μέλος της Επιτροπής, απαντούν στις
ερωτήσεις.
Παρεμβαίνουν o κ. Kouchner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, οι
κυρίες Gunther, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, André-Léonard,
εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, o κ. Pradier, εξ ονόματος της
Ομάδας ARE, η κ. Sauquillo Pérez del Arco, o κ. Berend, η κ.
Kinnock, o κ. Incisa di Camerana.

O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τους ακόλουθους
βουλευτές τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος, που κατατέ
θηκαν βάσει του άρθρου 40, παράγραφος 5 , του Κανονισμού:
— Robles Piquer, Tindemans, Plumb, Günther, Castagnetti
και Schwaiger, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, για το Μπου

ρούντι (Β4-0575/96)·
— Fassa, Bertens και André-Léonard, εξ ονόματος της Ομά
δας ELDR, για τη κατάσταση στο Μπουρούντι (Β4-0576/96)·
— Pettinari , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για τη
κατάσταση στο Μπουρούντι (Β4-0577/96)·

— Baldi, Aldo και Andrews, εξ ονόματος της Ομάδας UPE,
για τη κατάσταση στο Μπουρούντι (Β4-0578/96)·
— Aelvoet και Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V, για το
Μπουρούντι (Β4-0579/96)·

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη του σημείου αυτού.
—

Pradier, εξ ονόματος της Ομάδας ARE, για τη κατάσταση

στο Μπουρούντι (B4-Ô580/96).
13. Κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει, την κοινή συζήτηση, πέντε
προφορικών ερωτήσεων.

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της κοινής συζήτησης.

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 14 των ΣΠ της 9.5.96
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14. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1996 (συζήτηση)
O κ. Cassidy παρουσιάζει την έκθεσή του, την οποία εξεπόνησε
εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και
Βιομηχανικής Πολιτικής, για την ετήσια οικονομική έκθεση
1996 της Επιτροπής (OTM(96)0086
- C4-0193/96) (Α4

Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροπο
ποίηση του της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά της ρύπανσης του άερα από τις εκπομπές
οχημάτων με κινητήρα (C4-0007/96 — 94/0286(COD)) (Α4
0119/96).

0131 /96).

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Wolf, συντάκτης γνωμοδότησης της
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, de Silguy, μέλος της
Επιτροπής, η κ. Randzio-Plath, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Παρεμβαίνουν οι' κ.κ. Langer, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Cabrol, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, Eisma, εξ ονόματος της
Ομάδας ELDR, Tamino, εξ ονόματος της Ομάδας V, o οποίος
εξηγεί την απουσία του εισηγητή λόγω του γεγονότος ότι

συμμετέχει σε διαδήλωση για την εμπόδιση της μεταφοράς
ραδιενεργών αποβλήτων στην Γερμανία, και Bangemann,
μέλος της Επιτροπής .
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. CAPUCHO

Αντιπροέδρου

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. von Wogau, πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής, o οποίος ομιλεί επίσης εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ, Giansily, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, Gasòliba i
Bohm, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, Εφραιμίδης, εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η κ. Hautala, εξ ονόματος της
Ομάδας V , οι κ.κ. Berthu, εξ ονόματος της Ομάδας EDN,
Martinez, μη εγγεγραμμένος, Alan J. Donnelly, Gallagher, Cox,
Ribeiro, Blokland, Nußbaumer, Κατηφόρης και Porto

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 9 των ΣΠ της 9.5.96
(H συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ και επαναλαμβάνεται
στις 9 μ. μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

Αντιπροέδρου
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. FONTANA

Αντιπροέδρου

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Pérez Royo, Lindqvist, Wibe και de
Silguy, μέλος της Επιτροπής.

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 15 των ΣΠ της 9.5.96

15. Πιστοποιητικά συμπεριφοράς των πλοίων
**ΙΙ (συζήτηση)
O κ. Van der Waal παρουσιάζει τη σύσταση για δεύτερη
ανάγνωση, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Του
ρισμού σχετικά με τη κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της
έγκρισης της οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά την εναρμό
νιση των όρων χορήγησης των εθνικών πιστοποιητικών συμπε
ριφοράς των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά
εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα (C4-0068/96 —
94/0196/96(SYN) (Α4-0128/96).

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Kinnock, μέλος της Επιτροπής, Van der
Waal, εισηγητής o οποίος θέτει ερωτήσεις προς την Επιτροπή

17. Επαρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχει
ρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών
ιδρυμάτων στον τομέα των κινητών αξιών
***! (συζήτηση)
H κ. Oddy παρουσιάζει την έκθεσή της, την οποία εξεπόνησε εξ
ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και των Δικαιωμά
των των Πολιτών σχετικά με την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροπο
ποίηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1 5 Μαρτί
ου 1993 , σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των
επιχειρήσεων επενδύσεων και και των πιστωτικών ιδρυμάτων
και της οδηγίας του Συμβουλίου 93/22/ΕΟΚ, της 10ης Μαΐου
1993 , σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των
κινητών αξιών (COM(95)0360 — C4-0305/95 — 95/
0188(COD)) (Α4-0034/96).

Παρεμβαίνουν οι κυρίες McIntosh, εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ, Lindholm, εξ ονόματος της Ομάδας V, και o κ. Monti,
μέλος της Επιτροπής.
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

στις οποίες o κ. Kinnock απαντά.

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 6 των ΣΠ της 9.5.96

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 10 των ΣΠ της 9.5.96

18. Το AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες **Ι
16. Μόλυνση από τα οχήματα με κινητήρα ***ΙΙ
(συζήτηση)
H κ. Bloch von Blottnitz παρουσιάζει τη σύσταση για δεύτερη
ανάγνωση, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημό
σιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την
κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας του

(συζήτηση)
H ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση της κ. André-

Léonard, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργα
σίας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
για τις δράσεις τις σχετικές δράσεις με τον ιό VIH και το AIDS
στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(95)0293 — C4-0335/95 —
95/0164(SYN)) (Α4-01 13/96).
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Δεδομενου ότι η εισηγήτρια δεν είναι ακόμη παρούσα, παρεμ
βαίνουν o κ. Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, οι
κ.κ. Aelvoet, εξ ονόματος της Ομάδας V, και Dury.

20. Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προ
τιμήσεων για ορισμένα γεωργικά και αλιευ
τικά προϊόντα * (συζήτηση)

H κ. André-Léonard παρουσιάζει την έκθεσή της.

O κ. Fassa παρουσιάζει την έκθεσή του, την οποία εξεπόνησε εξ
ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας επί της
πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή
πολυετούς συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμή
σεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1996 έως την 30ή
Ιουνίου 1999 σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής
αναπτυσσόμενων χωρών (COM(96)(X)87 — C4-0231 /96 —

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Kouchner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Liese, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, και Pinheiro, μέλος της
Επιτροπής .

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 8 των ΣΠ της 9.5.96

19. Το περιβάλλον στο πλαίσιο της μακρόπνοης
ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες **Ι

96/0908(CNS )) (Α4-01 38/96).

Παρεμβαίνουν οι κυρίες Fraga Estévez, συντάκτρια γνωμοδό
τησης της Επιτροπής Αλιείας, Günther, εξ ονόματος της
Ομάδας ΡΡΕ, οι κ.κ. Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V,
και Pinheiro, μέλος της Επιτροπής.
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

(συζήτηση)
H κ. Taubira-Delannon παρουσιάζει την έκθεσή της, την οποία
εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Συνεργασίας επί της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου
σχετικά με τις δράσεις που εφαρμόζονται σε αναπτυσσόμενες
χώρες στον τομέα του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της
μαακρόπνοης ανάπτυξης (COM(95)C)294 — C4-0334/95 —
95/01 61 ( SYN) (Α4-01 12/96).

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 12 των ΣΠ της 9.5.96

21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνε
δρίασης
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η ημερήσια διάταξη της
συνεδρίασης της επομένης καθορίστηκε ως εξής :

Παρεμβαίνουν o κ. Pimenta, συντάκτης γνωμοδότησης της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, η κ. Dury, εξ ονόματος της Ομάδας
PSE, o κ. Liese, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, η κ. Gonzalez
Alvarez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, o κ. Telkämper,
εξ ονόματος της Ομάδας V, η κ. Van Putten, οι κ.κ. Gillis,
Pinheiro, μέλος της Επιτροπής και η κ. Van Putten η οποία
υποβάλλει μια ερώτηση προς την Επιτροπή στην οποία o κ.

απο τις 9.30 π. μ. έως τη 1 μ.μ. :

Pinheiro απαντά.

στις 11.30 π. μ. :

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

—

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 1 1 των ΣΠ της 9.5.96

(Ληξη της συνεδρίασης στις 10.50 μ.μ.)

από τις 9.30 π.μ. έως τις 11.30 π. μ.

—

έκθεση Simpson για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ***Ι

— έκθεση Oostlander για το Ευρωπαϊκό Έτος κατά του
ρατσισμού *

ώρα των ψηφοφοριών

Enrico VINCI

Nicole FONTAINE

Γεν. Γραμματέας

Αντιπρόεδρος
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Έχουν υπογράψει :

Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona,
Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Antony, Aparicio Sânchez, Areitio Toledo, Argyros,
Aironi , Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldi, Banotti , Bardong, Barón Crespo, Barros Moura,
Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bernardini, Berthu,
Billingham, Blak, Blokland, Blot, Bôge, Bonde, Boniperti, Bontempi , Botz, Bourlanges, Bowe, Bredin, de
Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Camisón Asensio,
Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Carlsson, Carnero Gonzalez, Camiti, Carrère d'Encausse,
Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti , Castellina, Castricum, Caudron, Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni , Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins
Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval , Correia, Corrie, Cot, Cox, Crampton,
Crawley, Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Danesin, Dary, Daskalaki, David, De
Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni , Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez,
Desama, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly
Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elliott, Ephremidis,
Eriksson, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallès, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi , Farassino, Farthofer,
Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernândez Martin, Ferri, Filippi , Fitzsimons, Florenz,
Florio, Fontaine, Ford, Formentini, Fourçans, Fraga Estévez, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote
Quecedo, Gallagher, Garcia Arias, Garosci, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily,
Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel , Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Gonzalez Alvarez,
Gonzalez Triviño, Graenitz , Graziani , Gredler, Green, Gròner, Grosch , Grossetête, Günther,

Guinebertière, Gutiérrez Diaz, Haarder, von Habsburg, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis,
Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hlavac,
Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Iivari , Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti, Janssen van Raay, Jean-Pierre, Jöns,
Jouppila, Jové Peres, Jung, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr,

Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Konig, Kofoed, Kokkola, Konecny,
Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lambraki,
Lambrias, Lang Cari, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz,
Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist,
Linkohr, Linser, Linzer, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lukas , Lulling, Macartney, McCarthy, McGowan,
McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone,
Mamère, Marin, Marinho, Marra, Martens, Martin David W. , Martinez, Mather, Mayer, Megahy, Mégret,
Meier, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage,
Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Montesano, Moorhouse, Morân Lopez, Moreau, Moretti, Morgan,
Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mulder, Murphy, Muscardini , Musumeci, Nassauer, Needle,
Nencini , Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy,
Olsson, Oomen-Ruijten, Orlando, Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos,
Papakyriazis, Parigi , Pasty, Peijs, Pelttari, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex , Piecyk, Pimenta,
Piquet, Plooij-van Gorsel , Plumb, Poettering, Poggiolini , Pollack, Pompidou, Porto, Posselt, Pradier,
Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti , Read,
Ribeiro, Rinsche, Ripa di Meana, Rocard, Rönnholm, de Rose, Roth-Behrendt, Rothley, Rovsing, Rubig,
Ruffolo, Rusanen, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sânchez Garcia,
Sandbæk, Sanz Fernândez, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini , Schäfer, Schaffner,
Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schreiner, Schròder, Schroedter,

Schwaiger, Seal, Secchi, Sierra Gonzâlez, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith,
Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martinez, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Spindelegger, Stasi ,
Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin,
Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley,
Tomlinson, Tongue, Trakatellis, Truscott, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde Lopez,
Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi, van Velzen W.G. , van
Velzen Wim, Verwaerde, Viceconte, Vieira, Vinci , Viola, Virgin, Voggenhuber, van der Waal ,
Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, West, White, Wibe, Wiebenga, Wiersma,
Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Zimmermann.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 9 ΜΑΪΟΥ 1996
(96C 0/02)

ΜΕΡΟΣ

I

Διεξαγωγή της συνεδρίασης
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE

Αντιπροέδρου

κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων δημητριακών προς σπορά,
σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, σπόρων προς σπορά των
ελαιούχων καικλωστικών φυτών και σπόρων προς σπορά
κηπευτικών (COM(96)0127 - C4-0269/96 - 96/0099(CNS ))

( Έναρξη της συνεδρίασης στις 9.30 π.μ.)

παραπέμπεται στην επιτροπή
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΕΡΙΒ

1. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών

νομική βάση : Άρθρο 043 ΕΚ

Παρεμβαίνει o κ. McMahon o οποίος, αναφερόμενος στην
παρέμβαση του κ. Macartney (σημείο 3), παρατηρεί ότι στην
εκλογική του περιφέρεια, πολλές τοπικές αρχές εορτάζουν την
ημέρα της 9ης Μαΐου ως «Ημέρα της Ευρώπης» (H κ.
Πρόεδρος λαμβάνει γνώση της εν λόγω παρατήρησης).

— πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη
πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των δυνατοτήτων αλιείας και
τη χρηματοδοτική αντιστάθμιση, που προβλέπονται στη συμ
φωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Γουϊνέας, που αφορά την αλιεία στα
ανοικτά της θάλασσάς της Γουϊνέας, για την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου 1996 έως την 31η Δεκεμβρίου 1997

Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίασης εγκρί

(COM(96)01 1 1 - C4-0270/96 - 96/0084(CNS ))

νονται .

παραπέμπεται στην επιτροπή
ουσία : ΑΛΙΕ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΑΝΑΠ

2. Κατάθεση έγγραφων
H κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαßε απο το Συμβουλιο, της
αιτήσεις γνωμοδότησης επί :

— πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίη
ση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 που προβλέπει ειδικά
μέτρα για τη μεταφορά ορισμένων νωπών οπωροκηπευτικών
καταγωγής Ελλάδας, όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής των
εν λόγω μέτρων (COM(96)0142 - C4-0267/96 - 96/
0100(CNS ))

νομική βάση : Άρθρο 043 ΕΚ, Άρθρο 228 , παράγραφος 2-3 , 10
εδάφιο ΕΚ

— πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 90/219/ΕΟΚ για τη περιορισμένη χρήση γενετικώς
τροποποιημένων μικροοργανισμών (COM(95)0640 — C4
0271 /96 - 95/0340(CNS ))

παραπέμπεται στην επιτροπή
ουσία: ΠΕΡΙΒ

γνωμοδότηση : ΕΡΕΥ

νομική βάση: Άρθρο 1 30 Σ ΕΚ

παραπέμπεται στην επιτροπή
ουσία : ΓΕΩΡ

γνωμοδότηση : ΠΡΟΫ, ΕΛΕΓ
νομική βάση : Άρθρο 043 ΕΚ

— πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη
σύναψη πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από 18
Ιανουαρίου 1996 έως 17 Ιανουαρίου 1999, τις αλιευτικές
δυνατότητες και τη χρηματοδοτική συνεισφορά, που προβλέπο
νται στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών όσον αφορά
την αλιεία στα ανοικτά των Σεϋχελλών (COM(96)0131 —
C4-0268/96 - 96/0089(CNS ))

παραπέμπεται στην επιτροπή
ουσία : ΑΛΙΕ

γνωμοδότηση: ΠΡΟΫ, ΑΝΑΠ
νομική βάση: Άρθρο 043 ΕΚ, Άρθρο 228, παράγραφος 2-3 , 10
εδάφιο ΕΚ

— πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση
των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/40 1 /ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/
403/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου για
την εμπορία σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων προς σπορά

3. Ταχυδρομικές υπηρεσίες ***Ι (συζήτηση)
O κ. Simpson παρουσιάζει την έκθεσή του, την οποία εξεπόνησε
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού για την
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυ
ξη των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και την βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών (COM(95)0227 — C4-0540/95 —
95/022 1 (COD)) (Α4-0105/96).

Παρεμβαίνουν η κ. Billingham, συντάκτρια γνωμοδότησης της
Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, οι κ.κ. Cot, συντάκτης
γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Crowley,
συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμά
των, Newman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ferber, εξ
ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ, Wijsenbeek, εξ ονόματος της
Ομάδας ELDR, Gérard Collins, εξ ονόματος της Ομάδας UPE,
οι κυρίες Moreau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Van
Dijk, εξ ονόματος της Ομάδας V , οι κ.κ. Dary, εξ ονόματος της
Ομάδας ARE, Van der Waal, εξ ονόματος της Ομάδας EDN,
Fayot, Jarzembowski, Donnay, Fabre-Aubrespy, Castricum, η
κ. McIntosh , o κ. Farthofer.
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ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ . CAPUCHO

Αντιπροέδρου

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Stenmarck, Παναγοπουλος, η κ. Lulling,
οι κ.κ. Bernardini , Simpson, Bangemann, μέλος της Επιτροπής
και o κ. Crowley, επί της παρέμβασης του κ. Bangemann .
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.

6. Επαρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχει
ρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών
ιδρυμάτων στον τομέα των κινητών αξιών
***Ι (ψηφοφορία)
Έκθεση Oddy — Α4-0034/96
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(95)0360 - C4-0305/95 - 95/
C)188(COD):

Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 7
Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 έως 4 όλες μαζί με ΗΨ (277
υπέρ, 3 κατά, 5 αποχές)

4. 1997 «Ευρωπαϊκό έτος κατα του ρατσισ
μού» (συζήτηση)

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκε (.Μέρος II, σημείο 1 ).

O κ. Oostlander παρουσιάζει την έκθεσή του, την οποία
εξεπόνησε εξ ονόματος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών
και Εσωτερικών Υποθέσεων για την πρόταση απόφασης του
Συμβουλίου που κηρύσσει του 1997 ως « «Ευρωπαϊκό Έτος
κατά του Ρατσισμού» (COM(95)C)653 — C4-01 32/96 — 95/

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

0355(CNS ) ( Α4-01 35/96).

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
(Μέρος II, σημείο 1 ).
*

Παρεμβαίνουν η κ. Gredler, συντάκτρια γνωμοδότησης της
Επιτροπής Προϋπολογισμών, o κ. Schulz, εξ ονόματος της
Ομάδας PSE, η κ. Colombo Svevo, εξ ονόματος της Ομάδας
ΡΡΕ, οι κ.κ. Caccavale, εξ ονόματος της Ομάδας UPE, Nordm
ann, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, οι κυρίες Pailler, εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roth, εξ ονόματος της
Ομάδας V, οι κ.κ. Parigi , μη εγγεγραμμένος, Ford, Cars, Le
Gallou και η κ. Gradin, μέλος της Επιτροπής .

*

*

O κ. Προεδρος διαπιστώνοντας ότι η ειδική πλειοψηφία δεν

έχει επιτευχθεί αποφασίζει να συνεχίσει με τις ψηφοφορίες για
τις οποίες δεν απαιτείται ειδική πλειοψηφία.

7. Ταχυδρομικές υπηρεσίες ***Ι (ψηφοφορία)
Έκθεση Simpson — Α4-0105/96
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. HANSCH

Προέδρου

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης.
Ψηφοφορία: Μέρος I, σημείο 13
*
*

*

Παρεμβαίνει o κ. Bourlanges o οποίος εκφράζει την λύπη του
για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συνεδριάζει στις 9 Μαΐου,
ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η «Ημέρα της Ευρώπης» από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μιλάνου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ COM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/
0221 (COD):

O εισηγητής επισημαίνει προβλήματα όσον αφορά τη συμφωνία
ορισμένων γλωσσικών αποδόσεων της τροπολογίας 81 επιση
μαίνοντας ότι αυθεντική απόδοση είναι η γερμανική.

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1-2-3 με ΗΨ ( 192 υπέρ, 103
κατά, 1 2 αποχές)·4 · 5 με ΗΨ (1 82 υπέρ, 1 24 κατά, 9 αποχές)· 6·
7 και 8 όλες μαζί - 9- 10 και 11 όλες μαζί· 12 και 13 όλες μαζί·
14· 15· 16· 17 και 18 όλες μαζί· 19 και 20 όλες μαζί· 21 με ΟΚ·
22· 23 και 24 όλες μαζί με ΗΨ ( 188 υπέρ, 1 17 κατά, 3 αποχές)·
25· 26· 27 με ΟΚ· 28 και 29 όλες μαζί· 30-31 - 32- 33 - 34 έως 36
όλες μαζί- 37 κατά τμήματα- 38 κατά τμήματα- 39 - 40 κατά
τμήματα- 41 έως 44 όλες μαζί- 45-81-47-48 και 49 όλες μαζί·
50 κατά τμήματα- 51-52 κατά τμήματα- 53 - 54 κατά τμήματα- 55
και 56 όλες μαζί- 57 - 58

5. Εορτασμός της 9ης Μάιου

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 82 - 61· 75· 88· 76· 89· 63·

O κ. Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση για τον εορτασμό της 9ης
Μαΐου ως «Ημέρας της Ευρώπης».

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 62· 66· 46· 68

87· 86· 79· 70· 73· 83· 84· 65· 71· 67· 74· 72· 77· 85· 78

Τροπολογίες που ακυρώνονται: 59· 60· 64· 69
ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Τροπολογίες που αποσύρονται: 80

Κατόπιν προτάσεως του κ. Προέδρου, το Σώμα αποφασίζει να
προβεί αρχικά σε ψηφοφορία επί της εκθέσεως Oddy (Α4
0034/96), δεδομένου ότι η απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται
για τις πρώτες ψηφοφορίες που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια

Το αρχικό κείμενο της αιτ. σκ. 22 απορρίπτεται.

διάταξη δεν έχει επιτευχθεί .

Χωριστές ψηφοφορίες: 7 και 8 μαζί, 9· 10 και 11 μαζί· 17 και
18 μαζί· 23 και 24 μαζί· 26· 30· 32 (ΡΡΕ)· 33 (ARE)· 55 και 56
μαζί· 58 (ΡΡΕ)
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Με ΟΚ (PSE), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής
όπως τροποποιήθηκε

Ψηφοφορία κατά τμήματα:
Τροπ. 37 (ELDR, ΡΡΕ):

10
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο

μέρος :
μέρος:
μέρος:
μέρος:
μέρος :
μέρος :

10
2ο
3ο
4ο
5ο
5ο

ψήφισαν :
υπέρ :

εδάφιο
εδάφιο
εδάφιο
εδάφιο
εδάφιο (χωρίς την 3η παύλα)
εδάφιο (3η παύλα)

310
257

κατά :

34

αποχές :

19

(.Μέρος II, σημείο 2).

(O κ. Brendan P. Donnelly ήθελε να ψηφίσει υπέρ)

Τροπ. 38 (ELDR, ΡΡΕ):

10 μέρος : 10 εδάφιο μέχρι και τη 3η παύλα συμπεριλαμβανο

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

μένη

2ο
3ο
4ο
5ο

μέρος :
μέρος :
μέρος:
μέρος:

4η
5η
6η
7η

Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικοί)

παύλα
παύλα
παύλα
παύλα

περιεχόμενου

ψήφισαν :
υπέρ:

Τροπ. 40 (παρ. 1 ) (ELDR):

291
250

κατα :

21

αποχές :

20

10 μέρος: έως «αλληλογραφίας»
2ο μέρος: οι λέξεις «ταχυδρομείου»
3ο μέρος: υπόλοιπο της παραγράφου

{Μέρος II, σημείο 2).

Τροπ. 40 (παρ. 2) (ELDR):

(O κ. Ford έχοντας ψηφίσει με την κάρτα της κ. Reding, ζητεί να
αντικατασταθεί το όνομά της από το όνομά του).

(O κ. Brendan P. Donnelly ήθελε να ψηφίσει υπέρ)

10 μέρος : έως «άρθρο 100 A της Συνθήκης»
2ο μέρος : υπόλοιπο

*

(Οι παράγραφοι 3 (διαγραφή της αρχικής παραγράφου) και 4

*

*

ψηφίζονται χωριστά.)

Τροπ. 50 (ELDR, ΡΡΕ):

10
2ο
3ο
4ο
5ο

μέρος :
μέρος :
μέρος :
μέρος :
μέρος :

10 εδάφιο έως «πελάτη»
έως «εύθετο χρόνο»
υπόλοιπο
2ο εδάφιο (διαγραφή του αρχικού εδαφίου)
3ο εδάφιο (διαγραφή του αρχικού εδαφίου)

Τροπ. 52 (ELDR):

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(95)0293 - C4-0335/95 95/0164(SYN):

Το κείμενο της τροπ. 7 της έκθεσης περιλαμβάνεται στην τροπ.
6 και το κείμενο της τροπ. 38 της έκθεσης περιλαμβάνεται στην
τροπ. 37 .

Τροπ. 54 (ELDR):

10 μέρος : 10 εδάφιο
2ο μέρος : 2ο εδάφιο

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 έως 3 όλες μαζί - 40 τροπο
ποιημένη προφορικά- 41· 4· 5· 6· 45· 43· 9 έως 13 όλες μαζί· 14
έως 16 όλες μαζί· 17 κατά τμήματα· 18 τροποποιημένη
προφορικά· 19· 20, 21 και 23 όλες μαζί· 46 κατά τμήματα· 25·

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:

κατά:

αποχές :

Τροπ. 27 (EDN):
ψήφισαν:
υπέρ:
κατα :

αποχές :

8. Το AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες **Ι
(ψηφοφορία)
Έκθεση Andre-Leonard — Α4-0 1 1 3/96

10 μέρος : πέντε πρώτα εδάφια (έως «γνώμη»)
2ο μέρος: 6ο εδάφιο
3ο μέρος : 7ο εδάφιο

Τροπ. 21 (EDN):
ψήφισαν :
υπέρ :

Παρεμβαίνουν οι κυρίες Roth-Behrendt η οποία ζητεί όπως η
Προεδρία ενημερώσει τους βουλευτές ότι απομένουν ψηφοφο
ρίες που απαιτούν ειδική πλειοψηφία και Oomen-Ruijten επ '
αυτής της παρέμβασης.

26· 27· 22· 28 έως 34 , 36, 37 και 39 όλες μαζί· 35
310

291
8

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 44· 42· 47
Τροπολογίες που καταπίπτουν: 8· 24

11

Παρεμßασεις:
307
286
15

6

(H κ. De Rose, οι κ.κ. Fabre-Aubrespy και Berthu ήθελαν να
ψηφίσουν κατά και όχι υπέρ.)

— η κ. Van Dijk επισημαίνει διαφορές στη μετάφραση της
τροπ. 40, της οποίας το αρχικό κείμενο είναι γαλλικό, και
προτείνει, την ανατικατάσταση, στην ολλανδική απόδοση των
όρων «kan leiden» από τις λέξεις «hoeft te leiden» (o κ.

Πρόεδρος αφού διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στην
τροποποίηση του κειμένου το θέτει σε ψηφοφορία μ' αυτή τη
μορφή)·
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— o κ. Kouchner, αφού εκφράζει τη λύπη του ότι η τροπ. 18
δεν ήταν συνταγμένη σωστά, προτείνει να διατυπωθεί ως εξής η
δεύτερη παύλα της τροπολογίας :
«— την μελέτη, ενόψει της δημιουργίας, υπό την ώθηση της
Ένωσης ενός μηχανισμού αλληλεγγύης που θα επιτρέπει τη
βελτίωση της θεραπείας των ατόμων που έχουν προσληφθεί
από τον ιό HIV στις πιο φτωχές χώρες· για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να αναζητήσει με τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών τις
ενδιαφερόμενες ΜΚΟ, τα εργαστήρια φαρμακευτικών προϊό
ντων και σε συνεργασία με τα συστήματα υγείας των αναπτυσ
σομένων χωρών, ιδιαίτερα δε της Ένωσης, την καλύτερη
δυνατή οικονομική προσέγγιση της θεραπευτικής ισότητας
Βορρά-Νότου στον τομέα της θεραπείας· » (o κ. Πρόεδρος
διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στη θέση σε ψηφοφορία
της προφορικής αυτής τροπολογίας).

Τροπολογίες μη παραδεκτές: 2 (άρθρο 72 του Κανονισμού)

H κοινή θέση εγκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο (Μέρος H,
σημείο 5).

11. Το περιβάλλον στο πλαίσιο της μακρόπνοης
ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες **Ι
(ψηφοφορία)
Έκθεση Taubira-Delannon — Α4-01 12/96
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(95)0294 - C4-0334/95 95/0161(SYN):

Οι τροπ. 42 και 43 της έκθεσης περιελήφθηκαν στην τροπ. 41 .

Χωριστές ψηφοφορίες: 5 (ΡΡΕ)· 18 (ΡΡΕ)· 35 (UPE)·

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 έως 6 όλες μαζί· 7· 8· 9· 10
έως 14, 18 έως 20, και 23 έως 25 όλες μαζί· 15· 16· 17· 21· 22·
26· 46· 27 έως 33 όλες μαζί· 47· 35 - 36- 37· 38· 39· 40· 41 · 44· 45

Ψηφοφορία κατά τμήματα:

Τροπολογίες που αποσύρονται: 49

Τροπ. 17 (UPE):
10 μέρος: κείμενο χωρίς τη λέξη «συστηματικής»
2ο μέρος : αυτή η λέξη

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 48· 34

Παρεμβάσεις: η εισηγήτρια επί των τροπ. 8 και 48· αποσύρει
στη συνέχεια την τροπ. 49.

Τροπ. 46 (ELDR):
10 μέρος: έως «νοσημάτων»
2ο μέρος : υπόλοιπο

Χωριστές ψηφοφορίες: τροπ. 7 (ΡΡΕ)· 15 , 16, 17 (ELDR)· 21
(ΡΡΕ)· 22 (UPE και ELDR)· 26, 35 (ELDR)· 37, 38 (ΡΡΕ)· 40

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκέ {Μέρος II, σημείο 3).

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκέ {Μέρος II, σημείο 6).

(UPE)· 44 (ΡΡΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

ΝΟΥ :

ΝΟΥ :

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
{Μέρος II, σημείο 3).

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
{Μέρος II, σημείο 6).

*
*

*

O κ. Πρόεδρος αποφασίζει, σ αυτό το στάδιο, να περάσει στη
ψηφοφορία επί των δύο πρώτων σημείων που προβλέπονται
στην ώρα των ψηφοφοριών για τα οποία απαιτείται ειδική

12. Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προ
τιμήσεων για ορισμένα γεωργικά και αλιευ
τικά προϊόντα * (ψηφοφορία)
Έκθεση Fassa — Α4-01 38/96

πλειοψηφία .
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(96)0087 - C4-0231 /96 96/0908 (CNS ) :

9. Μόλυνση από τα οχήματα με κινητήρα ***ΙΙ
(ψηφοφορία)
Σύσταση για 2η ανάγνωση Bloch von Blottnitz — Α4
0119/96

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 1

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής {Μέρος Π,
σημείο 7).

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ C4-0007/96 - 94/

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

0286(COD):

ΝΟΥ :

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 έως 3 όλες μαζί

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου
{Μέρος II, σημείο 7).

O κ. Πρόεδρος κηρύσσει την κοινή θέση εγκριθείσα όπως
τροποποιήθηκε {Μέρος II, σημείο 4).

10. Πιστοποιητικά συμπεριφοράς των πλοίων
**ΙΙ (ψηφοφορία)
Σύσταση για 2η ανάγνωση Van der Waal — Α4-0128/96

13.1997 «Ευρωπαϊκό έτος κατά του ρατσισ
μού» * (ψηφοφορία)
Εκθεση Oostlander — Α4-0135/96
I.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

0196(SYN):

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 33 ΗΨ ( 115 υπέρ, 99 κατά, 7
αποχές)· 29 (δεύτερο μέρος με την εισαγωγική φράση)· 29
(τρίτο μέρος)· 29 (τέταρτο μέρος)· 29 (πέμπτο μέρος)· 34· 41·

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 και 3 έως 6 όλες μαζί

30· 49· 36· 37 με ΟΚ· 39 με ΟΚ

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ C4-0068/96 - 94/
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Τροπολογίες που απορρίπτονται: 45· 46· 47· 48 - 29 (πρώτο
μέρος)· 35· 50- 51 - 52· 53 - 40· 54· 32· 55· 56· 38 με ΟΚ·
Τροπολογίες που αποσύρονται: 57· 29 (πρώτη παύλα)
Τροπολογίες που καταπίπτουν: 3 1
Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PSE, η τροπ. 29 τέθηκε σε
ψηφοφορία πριν από την τροπ. 3 1 .

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά, η δε
αιτ. σκέψη B τροποποιείται προφορικώς.
Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή, η παρ. 2 μετατίθεται και
τίθεται μετά την παρ. 4 (δεν υπάρχει αντίρρηση στο αίτημα
αυτό).

Παρεμβάσεις:

— o κ. Voggenhuber ζητεί να προστεθούν στην αιτ. σκ. B οι
λέξεις «στο φασισμό» μετά τον «εθνικοσοσιαλισμό» (δεν

υπάρχει αντίδραση στην προφορική αυτή τροπολογία)·
— o εισηγητής θεωρεί ότι o όρος «αποκλειστούν» στην αιτ.
σκ. H έχει μεταφραστεί άσχημα στις άλλες γλώσσες· o κ. De
Vries, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR, o οποίος ζητεί τα
κείμενα των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων να εναρμονισ
τούν·

— o κ. Gollnisch θεωρεί μη παραδεκτό το περιεχόμενο του
τρίτου μέρους της αιτ. σκ. H, εκτιμώντας ότι είναι αντίθετο στη
συνθήκη και στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου (o κ.
Πρόεδρος του απαντά ότι το πρόβλημα εξετάστηκε και ότι το
κείμενο είναι απόλυτα παραδεκτό)·
— o εισηγητής αποσύρει την πρώτη παύλα της τροπ. 29 υπέρ
της τροπ. 34· στη συνέχεια εκφράζει την αμφιβολία του ότι η
τέταρτη παύλα της τροπ 29 καταπίπτει όπως ανακοίνωσε o
Πρόεδρος· στη συνέχεια τήκεται σε ψηφοφορία η παύλα αυτή·
— o κ. Ford διαπιστώνει ένα σφάλμα στη μετάφραση στην
παρ. 24 σχετικά με τις λέξεις «διαμένοντες παράνομα» (o κ.
Πρόεδρος του απαντά ότι το θέμα αυτό θα εξεταστεί)·
— o κ. Kellett-Bowman, στο τέλος της ψηφοφορίας ζητεί να
πληροφορηθεί ποιά ήταν η λέξη που τελικά τέθηκε στην
εναρμονισμένη απόδοση της αιτ. σκ. H, για την λέξη «αποκλεισ
τούν» (o κ. Πρόεδρος του απαντά ότι το θέμα αυτό θα
εξεταστεί ).

Ψηφοφορίες κατά τμήματα:

Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ΟΚ:
αιτ. σκ. H (πρώτο μέρος) (PSE):
ψήφισαν:
υπέρ:

210
201

κατα:

7

αποχές :

2

αιτ. σκ. H (δεύτερο μέρος) (PSE)
ψήφισαν:
υπέρ :
κατα :

αποχές :

αιτ. σκ. H (τρίτο μέρος) (PSE):
ψήφισαν :
υπέρ:
κατα :

αποχές :

208
115
89

4

216

127
88

1

Τροπ. 37 (UPE):
ψήφισαν :

177

υπέρ :

96

κατα :

80

αποχές :

Τροπ. 38 (UPE):
ψήφισαν :
υπέρ :
κατά:

αποχές :

1

170
44
125
1

Τροπ. 39 (UPE):
ψήφισαν :

170

υπέρ :

93

κατα :

76

αποχές :

1

Με ΟΚ (PSE), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα
ψήφισαν:
171
υπέρ :
146
κατα :

αποχές :

16

9

(Μέρος II, σημείο 8).
(O κ. Berthu ήθελε να ψηφίσει κατά)
II . ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ COM(95)0653 - C4-0132/96
- 95/0355(CNS ):

αιτ . σκ. H (ELDR, ΡΡΕ):

10 μέρος : κείμενο χωρίς τις λέξεις «είναι ανάγκη να αποκλεισ
τούν» και «όπως οι κ.κ. Le Pen και Haider στην Ένωση»

2ο μέρος : «είναι ανάγκη να αποκλειστούν»
3ο μέρος : «όπως οι κ.κ. Le Pen και Haider στην Ένωση»
Τροπ. 29 (UPE):
10 μέρος : 2η παύλα
2ο μέρος: 3η παύλα
3ο μέρος: 4η παύλα
4ο μέρος: 5η παύλα (χωρίς τις λέξεις «σε λαϊκιστές.... και
ακροδεξιούς
πολιτικούς»)

5ο μέρος : αυτές οι λέξεις

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1 και 2 όλες μαζί· 58 - 4 με ΗΨ
(69 υπέρ, 62 κατά, 6 αποχές)· 5· 6· 8 έως 12 όλες μαζί· 14-15
έως 20 όλες μαζί- 21 - 22· 23· 25 έως 28 όλες μαζί

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 7· 44· 43· 42· 59· 13 με ΗΨ
(51 υπέρ, 68 κατά, 16 αποχές)· 24 με ΗΨ (76 υπέρ, 79 κατά, 1
αποχή)

Τροπολογίες που καταπίπτουν: 3· 60
Χωριστές ψηφοφορίες: Τροπ. 4 (PSE)· 5 (PSE, UPE)· 6 (UPE)·
7 (PSE)· 24 (PSE)

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποι
ήθηκε (Μέρος II, σημείο 8).
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ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΟΥ :

Με ΟΚ (PSE), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα νομοθετικού
περιεχόμενου

ψήφισαν:
υπέρ :
κατα :

αποχές :

156
134
9

13

Τροπολογίες που αποσύρονται: 9· 11· 13· 16· 1-4

Τα διάφορα τμήματα του κειμένου εγκρίνονται διαδοχικά εκτός
από την παρ. 34 β) που απορρίπτεται:
Χωριστές ψηφοφορίες: παρ. 4, 10, 12, 19 (UPE)· 31 , 32(α)
(ELDR)· 34(6) (PSE)·

Ψηφοφορίες με ΟΚ:

(.Μέρος Π, σημείο 8).
(H κ. Dybkjær ήθελε να ψηφίσει υπέρ)

Παρ. 34(6) (ELDR):

14. Κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
Προτάσεις ψηφίσματος (Β4-0575 , 0576, 0577, 0578, 0579
και 0580/96).

ψήφισαν :

97

υπέρ:

40

κατα :

57

αποχές :

0

Με ΟΚ (ΡΡΕ), το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β4-0575 , 0576, 0577 , 0578 ,
0579 και 0580/96 :

— κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τους εξής

ψήφισαν :

96

υπέρ:

53

κατα :

10

αποχές :

33

βουλευτές :

Kouchner και Sauquillo Pérez del Arco, εξ ονόματος της

(Μέρος II, σημείο 10).

Ομάδας PSE,
Günther, εξ ονόματος της Ομάδας ΡΡΕ,
Baldi, εξ ονόματος της Ομάδας UPE,
Fassa και André-Léonard, εξ ονόματος της Ομάδας ELDR,
Pettinari , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Aelvoet και Telkämper, εξ ονόματος της Ομάδας V,
Pradier, εξ ονόματος της Ομάδας ARE,
που αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις
ψηφίσματος με ένα νέο κείμενο :

H Ομάδα UPE ζητεί χωριστή ψηφοφορία επί της αιτ. σκ. Z και η
Ομάδα ΡΡΕ ψηφοφορία κατά τμήματα της παρ. 10.

*

*

*

Επεξηγήσεις ψήφων:

Έκθεση Simpson (Α4-0105/96)

— γραπτές: οι κ.κ. Gallagher, Cox, Lindqvist, Gahrton,
Schörling, Holm, Moreau, Cushnahan, Andersson, Lööw,
Hulthén, Simpson, Wibe, Cot, Burenstam Linder, Cederschiôl
d, Stenmarck, Carlsson, Darras και Wijsenbeek

Το σύνολο του κειμένου χωρίς την αιτ. σκ. Z και την παρ. 10:
εγκρίνεται

Έκθεση Oostlander (A4-0135/96)

Αιτ. σκ. Z: εγκρίνεται

— προφορικές: οι κ.κ. Gollnisch, Zimmermann, εξ ονόματος

Παρ. 10:
10 μέρος: κείμενο χωρίς τις λέξεις «κυρίως στο Ζαΐρ»: που
εγκρίνεται
2ο μέρος : αυτές οι λέξεις: εγκρίνεται

της Ομάδας PSE, και Le Gallou

Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα (Μέρος II, σημείο 9).

— γραπτές: οι κ.κ. Lindqvist, Vanhecke, Wibe, Berthu,
Spaak, Ribeiro, Sjöstedt, Eriksson, Svensson και Féret

Παρεμβαίνει o κ. Vanhecke .
Έκθεση Cassidy (Α4-0 131 /96)

15. Ετήσια οικονομική έκθεση 1996 (ψηφοφο
ρία)

—

γραπτές: οι κ.κ. Wibe, Herman και De Vries.

Έκθεση Cassidy — Α4-0 131 /96
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνει o εισηγητής o οποίος, αφού επισημαίνει ότι η
έκθεσή του δεν έγινε αντικείμενο αμφισβητήσεων, επισημαίνει
ότι με την προϋπόθεση ότι οι τροπολογίες και οι αιτήσεις
χωριστών συμφωνιών θα αποσυρθούν, θα μπορούσε να ψηφισ

16. Σύνθεση των Επιτροπών

τεί όλη μαζί (o κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι κάτι τέτοιο δεν

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας EDN, το Κοινοβούλιο επικυρώ

συμβαίνει ).

νει τις ακόλουθους διορισμούς :

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 7· 8 με ΗΨ (57 υπέρ, 44 κατά, 1
αποχή)· 25· 24· 10· 29· 26· 27· 12 με ΗΨ (58 υπέρ, 35 κατά, 2

— Επιτροπή Οικονομικών Εξωτερικών Σχέσεων: η κ. Rose

αποχές)· 3· 19· 14 - 15· 20· 21· 17· 18

Τροπολογίες που απορρίπτονται: 22· 28· 23· 2· 5· 6

— υποεπιτροπή «Ανθρώπινα Δικαιώματα»: η κ. Sandbæk στη
θέση του κ. Bonde .
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17. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 48 του Κανονι
σμού)
O κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η γραπτή δήλωση αριθ. 3/96 της
κ. Banotti για τα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων, συνεκέν
τρωσε 331 υπογραφές και, σύμφωνα με το άρθρο 48 , παρά
γραφος 4, του Κανονισμού, διαβιβάστηκε στους αποδέκτες της,
και συγκεκριμένα τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών,
(βλέπε παράρτημα)

18. Διαβίβαση των ψηφισμάτων που εγκρίθη
καν κατά τη διάρκεια της παρούσας συνό
δου

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, επισημαίνει ότι θα

διαβιβάσει από τώρα στους αποδέκτες τους τα κείμενα που
μόλις εγκρίθηκαν.

19. Χρονοδιάγραμμα των επομένων συνεδρι
άσεων

O κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι προσεχείς συνεδριάσεις θα
διεξαχθούν από τις 20 έως τις 24 Μαΐου 1996

20. Διακοπή της συνόδου
O κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊ

O κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 133 ,
παράγραφος 2, του κανονισμού, τα συνοπτικά πρακτικά της
παρούσας συνεδριάσεως θα υποßληθούν προς έγκριση από το
Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

κού Κοινοβουλίου .

(Ληξη της συνεδρίασης στη 1.50 μ.μ.)

Enrico Vinci

Klaus HANSCH

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Αριθ. C 152/ 18

| EL 1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27.5.96

Πέμπτη, 9 Μαίου 1996
ΜΕΡΟΣ

II

Κείμενα πού εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1 . Επαρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των
πιστωτικών ιδρυμάτων στον τομέα των κινητών αξιών ***Ι
Α4-0034/96

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποί
ηση της οδηγίας του Συμβουλίου 93/6/ΕΟΚ της 15ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την επάρκεια των
ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας
του Συμβουλίου 93/22/ΕΟΚ της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα
των κινητών αξιών CC)M(95)0360 — C4-0305/95 — 95/Q188(COD)
H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*)

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Έβδομη αιτιολογική σκέψη

ότι κρίνεται σκόπιμο να λαμßáνονται τα μέτρα εφαρμογής
σύμφωνα με τη διαδικασία III εναλλακτική διατύπωση a) που
προβλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης του Συμβουλίου
87/373/ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου 1987 για τον καθορισμό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθεν
ται στην Επιτροπή·

ότι κρίνεται σκόπιμο να λαμßáνονται τα μέτρα εφαρμογής
σύμφωνα με τη διαδικασία II εναλλακτική διατύπωση β) που
προβλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης του Συμβουλίου
87/373/ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου 1987 για τον καθορισμό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθεν
ται στην Επιτροπή

(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

ότι στις 20 Δεκεμβρίου 1994 επετεύχθη συμφωνία σχετικά
με ένα modus vivendi (') μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όσον αφορά
τα μέτρα εφαρμογής για πράξεις που εγκρίνονται σύμφω
να με τη διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης ΕΚ·
O

ΕΕ C 293 της 08.11.1995, σελ. 1 .

(Τροπολογία 3)
ΑΡΘΡΟ I

Άρθρο 10α, παράγραφος 2, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
εδάφιο (Οδηγία 93/6/ΕΟΚ)

H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

C)

ΕΕ C 253 της 29.09.1995 , σελ . 19 .

H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοσ
τούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα
με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται
αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνά με τη γνώμη
της επιτροπής, ή αν δεν υπάρξει γνωμοδότηση, η Επιτροπή
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετι
κά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή αναßάλλει την εφαρμο
γή των μέτρων που αποφάσισε για περίιδο τριών μηνών
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από
την ημερομηνία κατά την οποία του υποßλήθηκε η πρόταση, η
Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα.

Το Συμβουλιο μπορεί με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέ
πεται στο προηγούμενο εδάφιο.

(Τροπολογία 4)
ΑΡΘΡΟ 2

Άρθρο 29α, παράγραφος 2, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
εδάφιο (Οδηγία 93/22/ΕΟΚ)

H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα εφοσον είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Αν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της
επιτροπής, ή αν δεν υπάρξει γνωμοδότηση, η Επιτροπή
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετι
κά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο

H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοσ
τούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα
με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται
αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρμο
γή των μέτρων που αποφάσισε για περίοδο τριών μηνών
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Αν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης, η Επιτροπή θεσπίζει τα
προτεινόμενα μέτρα».

Το Συμβουλιο μπορεί με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέ
πεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που περιέχει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση
της οδηγίας του Συμβουλίου 93/6/ΕΟΚ της 15ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας του
Συμβουλίου 93/22/ΕΟΚ της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα
των κινητών αξιών CC)M(95)0360 - C4-0305/95 - 95/0188(CC>D)

(Διαδικασία συναπόφασης : πρώτη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (CC)M(95)0360 —
95/0188(COD))( l ),

— έχοντας υπόψη το άρθρο 189Β , παράγραφος 2 και το άρθρο 57 , παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,
σύμφωνα με τα οποία η επιτροπή υπέβαλε την πρόταση προς το Κοινοβούλιο (C4-0305/95),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών και τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής (Α4-0034/96),
1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των τροπολογικών που της επέφερε το Σώμα·

2.

καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της σύμφωνα με το άρθρο 189Α,

παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3 . καλεί το Συμβούλιο να ενσωματώσει τις τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου στην κοινή θέση που θα
εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 189 B , παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·
C)

ΕΕ C 253 της 29.09.1995 , σελ . 19 .
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4. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το
Σώμα, να το ενημερώσει και ζητεί να κινηθεί η διαδικασία της συνδιαλλαγής 5.
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει στο Κοινοβούλιο Κάθε τροποποίηση που
προτίθεται να επιφέρει στην πρότασή της όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Κοινοßούλιο·
6.

αναθέτει στον πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

2. Ταχυδρομικές υπηρεσίες ***Ι
Α4-0105/96

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες
για την ανάπτυξη των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών (CC)M(95)0227 — C4-0540/95 — 95/0221(COD))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*)

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη των
κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στον τομέα των ταχυδρο
μικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχο
μένων υπηρεσιών·

(Τροπολογία 2)

Αιτιολογική αναφορά 6α (νέα)

— τη γνώμη της Ισομερούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ταχυδρομείων·
(Τροπολογία 3)
Αιτιολογική σκέψη 2

(2)
ότι η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στον ταχυδρο
μικό κλάδο είναι σημαντική για την οικονομία και την οικονο
μική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, καθώς οι ταχυδρο
μικές υπηρεσίες αποτελούν ένα ουσιώδες μέσο για την επικοι
νωνία και τις ανταλλαγές·

(2) ότι η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στον ταχυδρο
μικό κλάδο είναι σημαντική για την οικονομία και την οικονο
μική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, καθώς οι ταχυδρο
μικές υπηρεσίες αποτελούν ένα ουσιώδες μέσο για την επικοι
νωνία και τις ανταλλαγές - ότι με τον αυξανόμενο ανταγω
νισμό στην κοινοτική ταχυδρομική αγορά απαιτείται
παράλληλη αύξηση της κοινωνικής προστασίας των εργα
ζομένων· ότι, συνεπώς, με το άνοιγμα της ταχυδρομικής
αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί η κοινωνική νομοθεσία
της Κοινότητας·

(Τροπολογία 4)
Αιτιολογική σκέψη 4

(4)
ότι η Επιτροπή προέβη σε εκτεταμένες δημόσιές διαβου
λεύσεις επί των πτυχών των ταχυδρομικών υπηρεσιών που
παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον

(*)

ΕΕ C 322 της 2.12.1995 , σελ . 22 .

(4)
ότι η Επιτροπή προέβη σε εκτεταμένες δημόσιες διαβου
λεύσεις επί των πτυχών των ταχυδρομικών υπηρεσιών που
παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον και ότι έλαβε τις από
ψεις των ενδιαφερομένων μερών του ταχυδρομικού τομέα·
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 5)
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) ότι οι διασυνοριακοί δεσμοί δεν ανταποκρίνονται
πάντοτε στις προσδοκίες των χρηστών και των ευρωπαίων
πολιτών και ότι οι επιδόσεις ως προς την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών στο πλαίσιο των κοινοτικών διασυ
νοριακών ταχυδρομικών υπηρεσιών, δεν είναι σήμερα καθό

Διαγράφεται

λου ικανοποιητικές

(Τροπολογία 6)
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκτίμησε ότι περιο
ρισμοί στον ανταγωνισμό — μέχρι και αποκλεισμός Κάθε
μορφής ανταγωνισμού — από την πλευρά άλλων οικονομι
κών φορέων, επιτρέπονται στον ßαθμό που αυτές κρίνον
ται αναγκαίες για να δοθεί η δυνατότητα στην επιχείρηση
που έχει αναλάβει αποστολή γενικού οικονομικού συμφέ
ροντος να φέρει σε πέρας την αποστολή αυτή·
(Τροπολογία 7)
Αιτιολογική σκέψη 66 (νέα)

(66) ότι το άνοιγμα ορισμένων τομέων της ταχυδρομι
κής αγοράς μπορεί να οδηγήσει ορισμένους δημόσιους
φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών να προσαρμόσουν τις
δομές τους και ότι η προσαρμογή αυτή θα μπορούσε να
επηρεάσει σημαντικά την απασχόληση στον δημόσιο
τομέα·
(Τροπολογία 8)
Αιτιολογική σκέψη 6γ (νέα)

(6γ) ότι Κάθε εναρμόνιση στον τομέα αυτό πρέπει να
λαμβάνει υπόψη, κατά προτεραιότητα, τους κοινοτικούς
στόχους για οικονομική και κοινωνική συνοχή, προκειμέ
νου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή της καθολικής
υπηρεσίας στις πιο απομακρυσμένες και μειονεκτικές
περιοχές·
(Τροπολογία 9)
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) ότι ήδη από τώρα, τα μέτρα που αποσκοπούν στη
διασφάλιση ενός προοδευτικού ανοίγματος της αγοράς και η
σωστή ισορροπία στην εφαρμογή αυτών των μέτρων απαιτούν
ται για να εξασφαλιστεί μέσα σε όλη την Κοινότητα, στο
πλαίσιο του σεβασμού των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων
των παρόχων καθολικής υπηρεσίας, η ελεύθερη παροχή υπηρε
σιών στον ίδιο τον τομέα των ταχυδρομείων·

(8) ότι ήδη απο τώρα, τα μέτρα που αποσκοπούν στη
διασφάλιση ενός προοδευτικού και ελεγχόμενου ανοίγματος
της αγοράς και η σωστή ισορροπία στην εφαρμογή αυτών των
μέτρων απαιτούνται για να εξασφαλισθεί μέσα σε όλη την
Κοινότητα, στο πλαίσιο του σεβασμού των υποχρεώσεων και
των δικαιωμάτων των παρόχων καθολικής υπηρεσίας, η ελεύ
θερη παροχή υπηρεσιών στον ίδιο τον τομέα των ταχυδρομεί
ων·

(Τροπολογία 10)
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8α) ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα υπάρχει ισόρ
ροπη σχέση μεταξύ αφενός των υποχρεώσεων της καθολι
κής υπηρεσίας, προς το δημόσιο συμφέρον, και αφετέρου
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων που τους
έχουν αναγνωρισθεί για τη χρηματοδότηση των υποχρεώ
σεών τους·

(Τροπολογία 11 )
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α) ότι η ανάπτυξη της κοινοτικής αγοράς ταχυδρομι
κών υπηρεσιών πρέπει να συνοδευτεί από την ανάπτυξη
της απασχόλησης και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης
και εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού
(Τροπολογία 12)
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α)
ότι η αντίληψη ενιαίων τελών σε εθνικό επίπεδο
αποτελεί επίκεντρο κάθε εθνικής πολιτικής για τις ταχυδ
ρομικές υπηρεσίες και θα πρέπει, συνεπώς, να αναγνωρισ
τεί ως κεντρικής σπουδαιότητας στο πλαίσιο της καθολι
κής υπηρεσίας·

(Τροπολογία 13)
Αιτιολογική σκέψη 14

( 14) ότι οι χρήστες της καθολικής υπηρεσίας πρεπει να είναι
κατάλληλα ενημερωμένοι για το φάσμα των προτεινόμενων
υπηρεσιών, τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και για τις τιμές τους

( 14) ότι οι χρήστες της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να είναι
κατάλληλα ενημερωμένοι για το φάσμα των προτεινόμενων
υπηρεσιών, τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, την ποιότητα των παρεχομέ
νων υπηρεσιών καθώς και για τις τιμές τους

(Τροπολογία 14)
Αιτιολογική σκέψη 15

( 15) ότι φαίνεται δικαιολογημένο να διατηρηθεί ενα σύνολο
ορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να προστατεύονται
εφόσον τηρούνται οι κανόνες της Σννύήκης και με την
επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων επί ανταγωνισμού
προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της καθολικής
υπηρεσίας υπό συνϋήκες οικονομικής ισορροπίας

( 15 ) ότι φαίνεται δικαιολογημένο να διατηρηθεί ένα σύνολο
ορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να προστατεύονται
προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της καθολικής
υπηρεσίας υπό συνθήκες οικονομικής ισορροπίας- Ότι η καθο
λική υπηρεσία πρέπει να θεωρείται ως δημόσια υπηρεσία
και ότι συνεπώς πρέπει να εξασφαλισθούν δίκαιοι όροι
ανταγωνισμού εκτός του προστατευόμενου τομέα μεταξύ
των παρόχων καθολικής υπηρεσίας καθώς και μεταξύ
αυτών και άλλων παρόχων υπηρεσιών·

(Τροπολογία 15 )
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

(16α) ότι σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την
Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση, διανέμονται ατελώς
είδη για τυφλούς και άτομα με μερική τύφλωση· ότι
κανένα σχέδιο για την ελευθέρωση των ταχυδρομικών
υπηρεσιών δεν πρέπει να περιορίζει τη συνεχή παροχή
των υφισταμένων υπηρεσιών για τυφλούς και άτομα με
μερική τύφλωση· ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρι
κότητας, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών
μελών η ρύθμιση του περιεχομένου και της μορφής των
υπηρεσιών αυτού του είδους*
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 16)
Αιτιολογική σκέψη 17

(17)

ότι θα πρέπει να αποκλειστεί απο τις προστατευόμενες

υπηρεσίες η διαφήμιση δια τον ταχυδρομείου που αποτελεί
ξεχωριστό τμήμα της ταχυδρομικής αγοράς και ότι αντιπρο
σωπεύει, κατά μέσο κοινοτικό όρο 17% του όγκου και 12%
των εσόδων των ταχυδρομείων για το επιστολικό ταχυδρομεί
ο■ ότι ωστόσο η διατήρηση της υπηρεσίας αυτής στον προσ
τατευόμενο τομέα μπορεί να αιτιολογηθεί έως την 31η
Δεκεμβρίου του 2000 αν αυτό είναι απαραίτητο για την
οικονομική ισορροπία του φορέα που παρέχει την καθολική
υπηρεσία■ ότι, πάντως, η Επιτροπή θα αποφασίσει, το αργό
τερο έως την 30η Ιουνίου 1998 σχετικά με το ενδεχόμενο να
μετατεθεί η ημερομηνία ελευθέρωσης λαμβάνοντας υπόψη
ιδιαιτέρως τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελί
ξεις που θα έχουν επισυμβεί στον τομέα και συνεκτιμώντας την
οικονομική ισορροπία του φορέα της καθολικής υπηρεσίας·

(17) ότι η διαφήμιση δια του ταχυδρομείου και η
εισερχόμενη διασυνοριακή αλληλογραφία πρέπει να περι
ληφθούν στις προστατευόμενες υπηρεσίες· ότι κατά το
περαιτέρω άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι οικονομικές , κοινωνικές και τεχνολογικές
εξελίξεις στον τομέα, καθώς και η οικονομική ισορροπία και
βιωσιμότητα του φορέα της δημόσιας υπηρεσίας·

(Τροπολογία 17)
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

(17α) ότι η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει και να
δημοσιεύσει τις συνέπειες που θα επιφέρει η ελευθέρωση
της διαφήμισης διά ταχυδρομείου καθώς και της διασυνο
ριακής αλληλογραφίας στην απασχόληση στον εν λόγω
τομέα. Είναι ήδη αποδεδειγμένο ότι η ελευθέρωση των
τομέων αυτών θα επιβαρύνει τη δυνατότητα των ταχυδρο
μικών διοικήσεων να διατηρήσουν τον όγκο κυκλοφορίας
και συνεπώς θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στις υπηρε
σίες και την απασχόληση·
(Τροπολογία 18)
Αιτιολογική σκέψη 17β (νέα)

(176) ότι η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει έρευνα των
αποτελεσμάτων της εν λόγω οδηγίας στα σημερινά επίπε
δα απασχόλησης και υπηρεσιών και να ενημερώσει σχετι
κά τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
ασχολούνται με την εξέταση της οδηγίας·
(Τροπολογία 19)
,

Αιτιολογική σκέψη 18

(18) ό τι θα πρέπει να αποκλειστεί από τις προστατενόμενες υπηρεσίες η διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής
αλληλογραφίας που αντιπροσωπεύει κατά μέσο κοινοτικό
όρο 4% του όγκου και 3% των εσόδων των ταχυδρομείων για
την επιστολή υπηρεσία· ότι ωστόσο η διατήρηση της υπηρε
σίας αυτής στον προστατευόμενο τομέα μπορεί να αιτιολογη
θεί έως την 31η Δεκεμβρίου του 2000 αν αυτό είναι απαραί
τητο για την οικονομική ισορροπία του φορέα που παρέχει
την καθολική νπηρευία.ότι, πάντως, η Επιτροπή, το αργότερο
έως την 30η Ιουνίου 1998 σχετικά με το ενδεχόμενο να
μετατεθεί η ημερομηνία ελευθέρωσης λαμβάνοντας υπόψη
ιδιαιτέρως τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξε
λίξεις που θα έχουν επισυμβεί στον τομέα και συνεκτιμώντας
την οικονομική ισορροπία του φορέα της καθολικής υπηρε
σίας-

Διαγράφεται
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(Τροπολογία 20)
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) ότι προβλέπεται γενική επανεξέταση σε όλη την έκταση
τον τομέα που προστατεύεται με ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώματα το αργότερο κατά το πρώτο εξάμηνο τον έτους

Διαγράφεται

2000

(Τροπολογία 21 )
Αιτιολογική σκέψη 20

(20)

ότι τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν έννομο συμφέρον

(20)

ότι τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν έννομο συμφέρον

να αναιρέσουν, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την

να αναιρέσουν, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την

εγκατάσταση γραμματοκιβωτίων με προορισμό τη συλλογή
ταχυδρομικών αντικειμένων σε δημόσιο χώρο σε έναν ή περισ
σότερους φορείς που αυτά ορίζουν, και ότι, για τους ίδιους
λόγους, τους ανήκει o καθορισμός του φορέα ή των φορέων που
έχουν δικαίωμα να εκδίδουν γραμματόσημα που φέρουν το
όνομα της χώρας·

εγκατάσταση γραμματοκιβωτίων με προορισμό τη συλλογή
ταχυδρομικών αντικειμένων σε δημόσιο χώρο σε έναν ή περισ
σότερους φορείς που αυτά ορίζουν, και ότι, για τους ίδιους
λόγους, τους ανήκει o καθορισμός του φορέα ή των φορέων που
έχουν δικαίωμα να εκδίδουν γραμματόσημα που αναφέρουν
το όνομα της χώρας καταγωγής· ότι, τα γραμματόσημα
αυτά μπορούν να αναφέρουν τη συμμετοχή στην Ευρω
παϊκή Ένωση περιλαμβάνοντας το σύμβολο των 12 αστε
ριών·

(Τροπολογία 22)
Αιτιολογική σκέψη 21

(21 )
ότι οι ειδικές υπηρεσίες, όπως π.χ. η υπηρεσία επεί
γουσας διεκπεραίωσης αλληλογραφίας (η εν λόγω νπηρεσία
εκτός από τη μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία κατά τη
συλλογή, μεταφορά και διανομή των αποστελλομένων αντι
κειμένων, χαρακτηρίζεται από το ότι σνμπληρωματικά προσ
φέρει εν όλω ή εν μέρει και τα ακόλονθα: εγγύηση παράδοσης
σε καθορισμένη ημερομηνία, παραλαβή κατ ' οίκον, επίδοση
προσωπική στον παραλήπτη, δυνατότητα αλλαγής προορισ
μού και παραλήπτη κατά τη διάρκεια της διαδρομής, επιβεβαί
ωση στον αποστολέα της παραλαβής, παρακολούθηση των
αποστολών, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών και
παροχές υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους), καθώς και
οι νέες υπηρεσίες (υπηρεσίες διαχωριζόμενες από τις παραδο
σιακές) και η ανταλλαγή εγγράφων, δεν αποτελούν μέρος της
καθολικής υπηρεσίας και ότι, επομένως, δεν υπάρχει λόγος να
παρέχονται αποκλειστικά από τους φορείς παροχής της
καθολικής υπηρεσίας· ότι τα προηγούμενα ισχύουν εξίσου για
την αυτοεξυπηρέτηση (ανάληψη της εκτέλεσης των ταχυδρομι
κών υπηρεσιών από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο από το
οποίο εκκινούν τα αντικείμενα της αλληλογραφίας ή ανάληψη

(21 ) ότι οι ειδικές υπηρεσίες, όπως π.χ. η υπηρεσία επεί
γουσας διεκπεραίωσης αλληλογραφίας καθώς και οι νέες
υπηρεσίες (υπηρεσίες διαχωριζόμενες από τις παραδοσιακές)
και η ανταλλαγή εγγράφων, μπορούν επίσης κατ ' εφαρμογήν
των γενικών κριτηρίων των τελών και του βάρους να
αποτελούν μέρος της καθολικής υπηρεσίας.

της συλλογής και διαβίβασης των εν λόγω αντικειμένων από

τρίτους που ενεργούν αποκλειστικά εξ ονόματος του εν λόγω
προσώπου) η οποία δεν ανήκει στην κατηγορία των υπηρε
σκαν

(Χωριστή ψηφοφορία)
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
ρυθμίζουν στο έδαφος τους την παροχή των ταχυδρομικών
υπηρεσιών για τις οποίες δεν ισχύουν αποκλειστικά δικαιώ
ματα υπέρ των φορέων παροχής της καθολικής υπηρεσίας με
διαδικασίας δήλωσης και, όπου δικαιολογείται, με διαδικασίες
χορήγησης άδειας· ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να είναι
διαφανείς, να μην εισάγουν διακρίσεις και να ßασόζονται σε
αντικειμενικά κριτήρια■

Διαγράφεται
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(Τροπολογία 23 )
Αιτιολογική σκέψη 23

(23) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα
να θέτουν, κατά περίπτωση, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση
αδειών την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας ή τη
χρηματοοικονομική εισφορά σε ταμείο αποζημίωσης προοριζό
μενο να αποζημιώσει το φορέα παροχής της καθολικής υπηρε
σίας για το πρόσθετο χρηματοοικονομικό βάρος που προκύπτει
για αυτόν από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας- ότι τα κράτη
μέλη πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα να προβλέπουν στις
άδειες την υποχρέωση ότι οι δραστηριότητες για τις οποίες
χορηγούνται οι άδειες δεν θίγουν τα ειδικά και αποκλειστικά
δικαιώματα ως προς τις προστατευόμενες ταχυδρομικές υπηρε
σίες που έχουν χορηγηθεί στον/(στους) φορέα (φορείς) παροχής
καθολικής υπηρεσίας· ότι η εισαγωγή ενός συστήματος ανα
γνώρισης της διαφήμισης δια του ταχυδρομείου για λόγους

(23)
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα
να θέτουν, κατά περίπτωση, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση
αδειών την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας ή τη
χρηματοοικονομική εισφορά σε ταμείο αποζημίωσης προοριζό
μενο να αποζημιώσει το φορέα παροχής της καθολικής υπηρε
σίας για το πρόσθετο χρηματοοικονομικό βάρος που προκύπτει
για αυτόν από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας· ότι τα κράτη
μέλη πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα να προβλέπουν στις
άδειες την υποχρέωση ότι οι δραστηριότητες για τις οποίες
χορηγούνται οι άδειες δεν παραβιάζουν τα ειδικά και αποκλει
στικά δικαιώματα ως προς τις προστατευόμενες ταχυδρομικές
υπηρεσίες που έχουν χορηγηθεί στον/(στους) φορέα/(φορείς)
παροχής καθολικής υπηρεσίας·

ελέγχου μπορεί να προβλεφθεί όταν ελευθερωθεί η διαφήμιση
αυτή

(Τροπολογία 24)
Αιτιολογική σκέψη 26α (νέα)

(26α) ότι για να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι φορείς
παροχής υπηρεσιών θα παράσχουν ένα κατάλληλο επίπε
δο κοινωνικής προστασίας στους εργαζομένους·

(Τροπολογία 25 )
Αιτιολογική σκέψη 27

(27)
ότι για τη διασυνοριακή αλληλογραφία o φορέας
παροχής της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει αμοιβή
που να καλύπτει τη δαπάνη, ότι αυτή η αμοιβή πρέπει επίσης να
συνιστά κίνητρο προς βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής
διασυνοριακής υπηρεσίας·

(27)
ότι για τη διασυνοριακή αλληλογραφία o φορέας
παροχής της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει αμοιβή
που να καλύπτει τη δαπάνη, ότι αυτή η αμοιβή πρέπει επίσης να
συνιστά κίνητρο και εγγύηση της βελτίωσης της ποιότητας
της κοινοτικής διασυνοριακής υπηρεσίας·

(Τροπολογία 26)
Αιτιολογική σκέψη 27α (νέα)

(27α) ότι η παροχή της διακοινοτικής καθολικής υπηρε
σίας προϋποθέτει ορισμένες συμπληρωματικές υποχρεώ
σεις όσον αφορά το ελάχιστο σύνολο που απορρέει από τις
πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, καθισ
τώντας έτσι απαραίτητη στο πλαίσιο της Κοινότητας τη
δημιουργία ενός ειδικού συστήματος που θα διασφαλίζει
την κατάλληλη κάλυψη του κόστους, και θα συναρτάται
συγκεκριμένα προς την ποιότητα της παρεχομένης υπηρε
σίας·

(Τροπολογία 27 )

Αιτιολογική σκέψη 37

(37)
ότι οι μελλοντικές εργασίες για την ανάπτυξη των
μέτρων των σχετικών με την ποιότητα της κοινοτικής διασυνο
ρικής υπηρεσίας και η τεχνική τυποποίηση πρέπει να προετοι

(37) ότι οι μελλοντικες εργασίες για την ανάπτυξη των
μέτρων των σχετικών με την ποιότητα της κοινοτικής διασυνο
ρικής υπηρεσίας και η τεχνική τυποποίηση πρέπει να προετοι
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μαστούν από την ευθύνη της Επιτροπής, επικουρούμενης απο
τα κράτη μέλη και σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
περιλαμβανομένων και των ενώσεων καταναλωτών, με την
ßοήθεια μιας Ad Hoc επιτροπών που θα δημιουργηθεί γι ' αυτό

μαστούν απο την ευθύνη της Επιτροπής, επικουρούμενης από
τα κράτη μέλη και σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
περιλαμβανομένων και των ενώσεων καταναλωτών, με την
ßοήθεια μιας Ad Hoc επιτροπής που θα δημιουργηθεί γι ' αυτό
το σκοπό· ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα
εισαγωγής γραμματοσήμων εκπεφρασμένων σε «Ευρου»
υπό το φως της προόδου προς την τρίτη φάση της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

το σκοπό·

(Τροπολογία 28)
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)
ότι οι επιπτώσεις των κατ' αυτόν τον τρόπο εναρμονισ
μένων συνθηκών επί της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
των ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν την
ευκαιρία μιας εκτίμησης· ότι είναι σημαντικό από τώρα η
Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας, τρία έτη
μετά τη θέση της σε ισχύ και το αργότερο κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του έτους 2000- ότι είναι σκόπιμο η
Επιτροπή να επικονρηθεί κατά την εργασία αυτή από ένα
παρατηρητήριο που θα παρακολουθεί την εξέλιξη τον τομέα
και που θα αποτελείται από 5, το πολύ, ανεξάρτητονς
εμπειρογνώμονες, διορισμένους από την Επιτροπή, οι οποίοι
θα αντιπροσωπεύουν τις διάφορες απαιτούμενες ειδικότητες
και θα συγκεντρώνουν τις σχετικές πληροφορίες γύρω από την
ανάπτυξη του τομέα, ιδίως ως προς τις οικονομικές, κοινωνι
κές και τεχνολογικές πτυχές, καθώς και ως προς την ποιότητα
των παρεχομένων υπηρεσιών

(39) ότι οι επιπτώσεις των κατ' αυτόν τον τρόπο εναρμονισ
μένων συνθηκών επί της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
των ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελέσουν το
αντικείμενο εκτίμησης· ότι είναι συνεπώς σημαντικό να υποβά
λει η Επιτροπή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας, το αργότε
ρο πέντε έτη μετά τη θέση της σε ισχύ, και στην οποία θα
περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις των παρεχόντων ταχυδρο
μικές υπηρεσίες·

(Τροπολογία 29)
Αιτιολογική σκέψη 40

(40) ότι το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη δυνατότητα εφαρμο
γής των κανόνων ανταγωνισμού στον ταχυδρομικό τομέα· ότι η
παρούσα οδηγία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της
Συνθήκης· ότι η Επιτροπή ερμήνευσε την εφαρμογή των
κανόνων ανταγωνισμού και κυρίως τον άρθου 90 της Συν
θήκης στον ταχυδρομικό τομέα στην ανακοίνωσή της...· ότι οι
κανόνες περί ανταγωνισμού απαιτούν τη δημιουργία μίας
ανεξάρτητης αρχής που να διασφαλίζει την πραγματική επο
πτεία των προστατευομένων υπηρεσιών καθώς και τη διαφά
νεια των λογιστικών των φορέων παροχής καθολικής υπηρε
σίας· ότι οι κανόνες περί ανταγωνισμού απαιτούν επίσης να
διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο ταχυδρομικό
δίκτυο·

(40) ότι το Δικαστήριο επιβεβαίωσε, σε ορισμένες περι
πτώσεις, τη δυνατότητα εφαρμογής των κανόνων ανταγωνι
σμού στον ταχυδρομικό τομέα, και ιδίως το άρθρο 90,
παράγραφος 1, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του
ίδιου άρθρου της Συνθήκης και υπογράμμισε ότι οι
επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση
υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος υπόκεινται
στους κανόνες ανταγωνισμού, στον ßαθμό που η εφαρμο
γή των κανόνων αυτών δεν εξουδετερώνει de juris ή de
facto τη διεκπεραίωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους
έχει ανατεθεί* ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να είναι
σύμφωνη με τους κανόνες της συνθήκης όπως αυτές
διευκρινίζονται από την νομολογία του Δικαστηρίου· ότι
το ίδιο ισχύει και για την ανακοίνωση της Επιτροπής η
οποία, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ανασταλεί μέχρι
την έγκριση της παρούσας οδηγίας για να αναθεωρηθεί
προκειμένου να είναι σύμφωνη με τη συνθήκη και το
παράγωγο δίκαιο· ότι οι κανόνες περί ανταγωνισμού απαι
τούν τη δημιουργία μίας ανεξάρτητης αρχής που να διασφαλί
ζει την πραγματική εποπτεία των προστατευομένων υπηρεσιών
καθώς και τη διαφάνεια των λογιστικών των φορέων παροχής
καθολικής υπηρεσίας· ότι οι κανόνες περί ανταγωνισμού απαι
τούν επίσης να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο
ταχυδρομικό δίκτυο

(Τροπολογία 30)
Αιτιολογική σκέψη 41

(41 )

ότι η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την εφαρμογή

των κανόνων της Συνθήκης και κυρίως των κανόνων της για
τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών■
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(Τροπολογία 32)

Άρθρο 2, σημείο Ια (νέο)
Ια) δημόσια υπηρεσία : υπηρεσίες γενικού οικονομικού
και κοινωνικού συμφέροντος η διεκπεραίωση των
οποίων ανατίθεται σε ορισμένες επιχειρήσεις·

(Τροπολογία 33)
Άρθρο 2, σημείο 16 (νέο)
1β)

ι

καθολική υπηρεσία : ειδική δέσμη υπηρεσιών για τις
οποίες o φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας σε
Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχ
ρεώσεις παροχής υπηρεσίας που ορίζονται από την
εθνική ρυθμιστική αρχή· η παροχή καλής ποιότητας
ταχυδρομικών υπηρεσιών για όλους τους χρήστες σε
όλα τα σημεία της επικράτειάς τους σε προσιτές τιμές·

(Τροπολογία 31 )

Άρθρο 2, σημείο 6
6) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αποστολή της οποίας τα
φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την ανάλη
ψη από το ταχυδρομικό δίκτυο. Πρόκειται μεταξύ άλλων
για αντικείμενα αλληλογραφίας, που περιέχουν βιβλία,
καταλόγους, εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και εμπορεύ
ματα με ή χωρίς εμπορική αξία·

6) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αποστολή της οποίας τα
φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την ανάλη
ψη από το ταχυδρομικό δίκτυο. Πρόκειται μεταξύ άλλων
για αντικείμενα αλληλογραφίας, όπως για παράδειγμα
ταχυδρομικά δέματα, που περιέχουν βιβλία, καταλόγους,
εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και εμπορεύματα με ή
χωρίς εμπορική αξία·

(Τροπολογία 34)
Άρθρο 2, σημείο 11

1 1 ) εισερχόμενη διασυνοριακή αλληλογραφία: εισερχόμενη σε
κράτος μέλος αλληλογραφία προερχόμενη από άλλο
κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα·

11 ) διασυνοριακή αλληλογραφία: αλληλογραφία μεταξύ των
κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης
χώρας·

(Τροπολογία 35 )

Άρθρο 2, σημείο 12

12) διαφήμιση δια του ταχυδρομείου: αντικείμενα αλληλο
γραφίας που αποτελούνται από το ίδιο μήνυμα και που
αποστέλλονται σε μεγάλο αριθμό διευθύνσεων για διαφη
μιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς·

12) διαφήμιση δια του ταχυδρομείου : αντικείμενα αλληλο
γραφίας που αποτελούνται από ταυτόσημο μήνυμα και
που αποστέλλονται σε μεγάλο αριθμό διευθύνσεων για
διαφημιστικούς και/ή εμπορικούς σκοπούς

(Τροπολογία 36)

Άρθρο 2, σημεία 18α, 186 και 18γ (νέα)
18α) Αυτοπαροχή : ανάληψη της ευθύνης των ταχυδρομι
κών υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
βρίσκεται στην αφετηρία των αντικειμένων αλληλο
γραφίας ή ανάληψη της ευθύνης συλλογής και διαβί
βασης των αντικειμένων αυτών από τρίτα πρόσωπα
νομικώς διακριτά που λειτουργούν αποκλειστικά εξ
ονόματος αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου,
επί πληρωμή ή για εμπορικούς σκοπούς·
18β) Υπηρεσία κατεπείγοντος ταχυδρομείου : ταχυδρο
μική υπηρεσία που χαρακτηρίζεται πέρα από την
αυξημένη ταχύτητα και ασφάλεια της διαβίβασής της
σε σχέση με τις βασικές υπηρεσίες.

Αριθ. C 152/28

| EL |

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27 . 5 . 96

Πέμπτη, 9 Μάιου 1996
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

18γ) Υßριδιακή αλληλογραφία : υπηρεσία που συνδυάζει
τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες για την ηλεκ
τρονική μετάδοση δεδομένων και τη χρήση της ταχυδ
ρομικής υπηρεσίας από τη στιγμή που το αποστελλό
μενο αντικείμενο λαμβάνει τη μορφή χαρτιού.
(Τροπολογία 37)

Άρθρο 3, τέσσερα πρώτα εδάφια

Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι οι χρήστες έχουν δικαίωμα σε μια
καθολική υπηρεσία που αντιστοιχεί σε προσφορά ταχυδρομι
κών υπηρεσιών καλής ποιότητας σε όλα τα σημεία της επικρά
τειας, σε τιμές προσιτές για όλους τους χρήστες.

Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι οι χρήστες έχουν δικαίωμα σε μια
καθολική υπηρεσία που αντιστοιχεί σε προσφορά ταχυδρομι
κών υπηρεσιών καλής ποιότητας σε όλα τα σημεία της επικρά
τειας, σε τιμές προσιτές για όλους τους χρήστες και τέλη
υπολογιζόμενα με βάση ενερμονισμένο σύστημα.

H αρχή της καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να εφαρμόζε
ται σύμφωνα με ενιαία τέλη σε εθνικό επίπεδο.
Γι' αυτό το σκοπό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πυκνότητα
των σημείων επαφής και των σημείων ανάληψης να λαμβάνει
υπόψη τις ανάγκες των χρηστών.

Γι ' αυτό το σκοπό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πυκνότητα
των σημείων επαφής και των σημείων ανάληψης να λαμβάνει
υπόψη τις ανάγκες των χρηστών.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o ή οι πάροχοι της καθολικής
υπηρεσίας να εγγυώνται καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες,
τουλάχιστον πέντε ημέρες την 2εβδομάδα, πλην εξαιρετικών
περιστάσεων ή γεωγραφικών σννθηκών τουλάχιστον.
— μια ανάληψη από τα σημεία ανάληψης·
— μια διανομή κατ' οίκον, για Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσω

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o ή οι πάροχοι της καθολικής
υπηρεσίας να εγγυώνται καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες,
τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα, πλην εξαιρετικών
περιστάσεων τουλάχιστον.
—

μια ανάληψη από τα σημεία ανάληψης·

— μια διανομή κατ' οίκον, για Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσω
πο·

πο·

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε η
καθολική υπηρεσία να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλου
0ες παροχές :
— την ανάληψη, τη μεταφορά και τη διανομή των αντικειμέ
νων αλληλογραφίας προς αποστολή και βιβλίων, καταλό
γων, εφημερίδων και περιοδικών προς αποστολή έως 2
χλγρμ., των ταχυδρομικών δεμάτων προς αποστολή έως 20
χλγρμ.

— τις υπηρεσίες των συστημένων αντικειμένων και των
αντικειμένων με δηλωμένη αξία.

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε η
καθολική υπηρεσία να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλου
θες παροχές:
— την ανάληψη, τη μεταφορά και τη διανομή των αντικειμέ
νων αλληλογραφίας προς αποστολή και βιβλίων, καταλό
γων, εφημερίδων και περιοδικών προς αποστολή έως 2
χλγρμ., των ταχυδρομικών δεμάτων προς αποστολή έως 20
χλγρμ.
— τις υπηρεσίες των συστημένων αντικειμένων και των
αντικειμένων με δηλωμένη αξία.
— δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες για τους τυφλούς και
τα άτομα με μερική τύφλωση.

(Τροπολογία 38)

Άρθρο 5
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η καθολική υπηρεσία να
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις :

— να παρέχονται κατά τρόπο που εγγυάται το απαραβίαστο
και το απόρρητο της αλληλογραφίας,

Κάθε κράτος μέλος μέριμνα ώστε η καθολική υπηρεσία να
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει
να τηρούνται:
— να παρέχονται κατά τρόπο που εγγυάται το απαραβίαστο
και το απόρρητο της αλληλογραφίας, και την προστασία
των δεδομένων,

— να προσφέρει στους χρήστες την ίδια παροχή με ίδιες
προüποθέσεις,
— να παρέχεται χωρίς να γίνονται κανενός είδους διακρίσεις,
βασιζόμενες σε πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
αντιλήψεις ,

— να προσφέρει στους χρήστες την ίδια παροχή,

— να παρέχεται χωρίς να γίνονται κανενός είδους διακρίσεις,
βασιζόμενες σε πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
αντιλήψεις,

— να εξασφαλίζει την κοινωνική προστασία των εργαζο
μένων·
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— να μη διακόπτεται ή σταματά, πλην περιπτώσεων ανωτέ
ρας βίας,
— να εξελίσσεται ανάλογα με τον τεχνικό, οικονομικό και
κοινωνικό περίγυρο, καθώς και ανάλογα με τη ζήτηση των
χρηστών.

— να μη διακόπτεται ή σταματά, πλην περιπτώσεων ανωτέ
ρας βίας,
—

—

να εξελίσσεται ανάλογα με τον τεχνικό, οικονομικό και
κοινωνικό περίγυρο, καθώς και ανάλογα με τις ανάγκες
των χρηστών.
να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής.

(Τροπολογία 39)

Άρθρο 6, πρώτο εδάφιο

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι παρέχοντες την καθολική
υπηρεσία να προσφέρουν τακτικά στους χρήστες αρκούντως
ακριβείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμε
νων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τις γενικές προϋ
ποθέσεις πρόσβασης στις υπηρεσίες, τις τιμές και το επίπεδο
ποιότητας. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιoποιούνται, κυρίως
υπό μορφή τοιχοκόλλησης ή φυλλαδίων.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι παρέχοντες την καθολική
υπηρεσία να προσφέρουν τακτικά στους χρήστες αρκούντως
ακριβείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμε
νων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τις γενικές προϋ
ποθέσεις πρόσβασης στις υπηρεσίες, τις τιμές και το επίπεδο
ποιότητας. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση της
κοινής γνώμης.

(Τροπολογία 40)
Άρθρο 8

1 . Στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της
καθολικής υπηρεσίας, οι υπηρεσίες που μπορούν να παρέχο

νται αποκλειστικά από τον(τους) φορέα(είς) παροχής καθολι

κής υπηρεσίας σε Κάθε κράτος μέλος είναι η συλλογή, η
μεταφορά, η διαλογή και η διανομή των εγχώριων αντικειμένων
αλληλογραφίας, των οποίων τα τέλη είναι μικρότερα από το
πενταπλάσιο του δημόσιου τέλους ενός αντικειμένου αλληλο
γραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους, εφόσον δεν υπερβαίνει
τα 350 γρ. με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 .

2.
H διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλο
γραφίας και η διαφήμιση δια του ταχυδρομείου μπορούν παρ'
όλα αυτά να εξακολουθήσουν να προστατεύονται μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του έτους 2000 εφόσον η αποκλειστικότητα αυτή
είναι απαραίτητη για την οικονομική ισορροπία του(των)
φορέα(ων) παροχής καθολικής υπηρεσίας. H Επιτροπή θα
αποφασίσει το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 1998, συνεκτι
μώντας τις έως τότε εξελίξεις, ιδίως στον οικονομικό, κοινωνι
κό και τεχνολογικό τομέα και λαμβάνοντας υπόψη την οικονο
μική ισορροπία του(των) φορέα(ων) παροχής καθολικής υπηρε
σίας, σχετικά με το ενδεχόμενο παράτασης του και7εστώτος
προστασίας των εν λόγω υπηρεσιών πέραν της 31ης Δεκεμ
βρίου του 2000.

1 . Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διατήρηση της καθο
λικής υπηρεσίας, και η οικονομική βιωσιμότητα του αρμο
δίου για την παροχή της, οι υπηρεσίες που μπορούν να
παρέχονται αποκλειστικά από τον(τους) φορέα(είς) παροχής
καθολικής υπηρεσίας σε Κάθε κράτος μέλος είναι η συλλογή, η
διαλογή, η μεταφορά και η διανομή των εγχώριων αντικειμένων
αλληλογραφίας, περιλαμβανομένης της διαφήμισης δια του
ταχυδρομείου, των οποίων τα τέλη είναι μικρότερα από το
πενταπλάσιο του δημόσιου τέλους ενός αντικειμένου αλληλο
γραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους, εφόσον δεν υπερβαίνει
τα 350 γρ. στην περίπτωση της δωρεάν ταχυδρομικής
υπηρεσίας για τυφλούς και ανθρώπους με προβλήματα
όρασης, επιτρέπονται εξαιρέσεις όσον αφορά το βάρος
και την τιμή.
2.

H διανομή της διασυνοριακής αλληλογραφίας, εντός των

αυτών ορίων ως προς τα τέλη και το βάρος, μπορούν παρ'
όλα αυτά να εξακολουθήσουν να προστατεύονται έως 5 χρόνια
μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Το αργότερο
πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας αυτής, η
Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας ατον τομέα αυτό,
σύμφωνα με το άρθρο 100Α της Συνθήκης, συνεκτιμώντας
τις έως τότε εξελίξεις, ιδίως στον οικονομικό, κοινωνικό και
τεχνολογικό τομέα και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική
ισορροπία του/των φορέα(ων) παροχής καθολικής υπηρεσίας
θα λάβει υπόψη τα περαιτέρω μέτρα που απαιτούνται για
να διατηρηθούν τα αυτά επίπεδα παροχής υπηρεσιών για
όλους τους πολίτες καθώς και καλές κοινωνικές συνθήκες
για τους εργαζομένους.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, οι διατάξεις της παραγράφου 1 θα επανεξετασθούν
όταν η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και το αργότερο κατά τη
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους 2000.

Λιαγρáφεται

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έπειτα από αίτηση της
4.
Επιτροπής Κάθε απαραίτητη πληροφορία ενόψει της απόφασης
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, καθώς και της έκθεσης
που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έπειτα από αίτηση της
Επιτροπής Κάθε απαραίτητη πληροφορία ενόψει της οδηγίας
που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
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(Τροπολογία 41 )

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη ορίζουν τον φορέα ή τους φορείς που έχουν
δικαίωμα να τοποθετούν γραμματοκιβώτια, τα οποία προορί
ζονται για τη συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων σε δημόσιο
χώρο και το δικαίωμα να εκδίδουν γραμματόσημα που φέρουν
το όνομα της χώρας.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τον φορέα η τους φορείς που έχουν
δικαίωμα να μεταφέρουν συστημένα αντικείμενα, να τοπο
θετούν γραμματοκιβώτια, τα οποία προορίζονται για τη συλλο
γή ταχυδρομικών αντικειμένων σε δημόσιο χώρο και το δικαί
ωμα να εκδίδουν γραμματόσημα, που προσδιορίζουν τη χώρα
προέλευσης.

(Τροπολογία 42)

Άρθρο 10

1.
Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμύζουν διαδικασίες
δήλωσης και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, διαδικασίες
χορήγησης άδειας για την εμπορική προσφορά στο κοινό
ταχυδρομικών υπηρεσιών που δεν παρέχονται αποκλειστικά
από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι εν λόγω
διαδικασίες πρέπει να είναι διαφανείς και αμερόληπτες και να
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια.

Εφοσον χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
καθολικής υπηρεσίας, δυνατόν να παρέχονται αποκλει
στικά στους φορείς παροχής νέες υπηρεσίες, σε Κάθε
κράτος μέλος και εντός των αυτών επιτρεπομένων ορίων
όσον αφορά το βάρος και τα τέλη.

2.
H χορήγηση αδειών μπορεί, κατά περίπτωση, να συνδέ
εται με εύλογες υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας
καθώς και με την υποχρέωση να μη θίγονται κατά τρόπο
καταχρηστικό τα ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα που
έχουν χορηγηθεί στον(τους) φορέα(εις) παροχής καθολικής
υπηρεσίας για τις προστατευόμενες βάσει του άρθρου 8,
παράγραφος 1, ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αιαγράψεται.

3. Όταν ένα κράτος μέλος καθορίζει ότι οι υποχρεώσεις
της καθολικής υπηρεσίας όπως προβλέπονται από την παρού
σα οδηγία, συνιστούν δυσανάλογο οικονομικό βάρος για τον
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί να εξαρτά τη
χορήγηση των αδειών από υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής
εισφοράς σε ταμείο αποζημιώσεων που ιδρύεται ειδικά για το
σκόπο αυτό και διοικείται από όργανο ανεξάρτητο από τον ή
τους δικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει το κράτος
μέλος να εξασφαλίζει ότι κατά τον καθορισμό του ύψους των
χρηματοοικονομικών εισφορών τηρούνται οι αρχές της δια
φάνειας, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας.

Διαγραφεται.

4.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ανακοινώνονται στον
αιτούντα οι λόγοι για τους οποίους αρνούνται τη χορήγηση
αδείας και καθιερώνουν διαδικασία προσφυγής.

Διαγραφεται.

5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν σύστημα ανα
γνώρισης της διαφήμισης δια του ταχυδρομείου που θα
επιτρέπει τον έλεγχο της, όταν αυτή θα ελευθερωθεί.

Διαγράφεται.

(Τροπολογία 43 )

Άρθρο 11
1.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά από
πρόταση της Επιτροπής και βάσει των άρθρων 57, παρά
γραφος 2, 66 και 100Α της Συνθήκης, θεσπίζουν τα αναγκαία
μέτρα εναρμόνισης των διαδικασιών χορήγησης άδειας για
την εμπορική προσφορά προς το κοινό των μη προστατευό
μενων ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την εξαίρεση των υπηρε
σιών που δεν υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς,
όπως η ανταλλαγή εγγράφων και η εξερχόμενη προς τα άλλα
κράτη μέλη διασυνοριακή αλληλογραφία.

Διαγραφεται
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2.
Τα μέτρα εναρμόνισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα αφορούν κυρίως τα κριτήρια τα οποία οφείλει να
τηρεί o ταχυδρομικός φορέας εκμετάλλευσης που αιτείται την
παροχή άδειας και τις διαδικασίες που οφείλει να ακολουθεί,
τους τρόπους δημοσιοποίησης αυτών των κριτηρίων και
διαδικασιών, καθώς και τις διαδικασίες προσφυγής σε περί
πτωση άρνησης χορήγησης αδείας.

Διαγραφεται

(Τροπολογία 44)
Άρθρο 12

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβουλιο, μετα απο
πρόταση της Επιτροπής και βάσει των άρθρων 57, παρά
γραφος 2, 66 και 1 00A της Συνθήκης, θεσπίζουν τα αναγκαία
μέτρα εναρμόνισης των όρων που εξασφαλίζουν στους χρήσ
τες και τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας την πρό
σβαση στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο, σε στάδια που
προηγούνται της φάσης της τελικής διανομής των ταχυδρομι
κών αντικειμένων υπό συνθήκες διαφάνειας και αμεροληψίας.

Διαγραφεται

(Τροπολογία 45 )

Άρθρο 13, δεύτερη παύλα
οι τιμές πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με τις
δαπάνες για κάθε υπηρεσία που συνθέτει την καθολική
ισχύσει ενιαίο τιμολόγιο σε ολόκληρη την επικράτειά τους
για κάθε υπηρεσία που συναπαρτίζει την καθολική υπηρε

οι τιμές πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με τις
δαπάνες για κάιθε υπηρεσία που συνθέτει την καθολική
υπηρεσία· τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν εάν θα
ισχύσει ενιαίο τιμολόγιο σε ολόκληρη την επικράτειά τους
για κάθε υπηρεσία που συναπαρτίζει την καθολική υπηρε

σία·

σία·

υπηρεσία· τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν εάν θα

(Τροπολογία 81 )

Άρθρο 14
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε τα καταληκτικá τέλη να
καθορίζονται σε συνάρτηση με τις δαπάνες των φορέων
παροχής καθολικής υπηρεσίας που εξασφαλίζουν την επεξεργα
σία και διανομή της αλληλογραφίας στη χώρα άφιξης και την
ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα καταληκτικά τέλη να
καθορίζονται σε συνάρτηση με τις δαπάνες των φορέων
παροχής καθολικής υπηρεσίας που εξασφαλίζουν την επεξεργα
σία και διανομή της αλληλογραφίας στη χώρα προορισμού. Οι
φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορούν ακολού
θως να υπολογίσουν τα καλύπτοντα το κόστος καταληκτι
κά τέλη σύμφωνα με το εγχώριο τιμολόγιο .
Δημιουργούνται κίνητρα για τη βελτίωση και τη διασφά
λιση της ποιότητας των υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο.
Πρέπει να δημιουργηθούν επίσης αμυντικοί μηχανισμοί
κατά του Remailing που γίνεται χωρίς κανένα δικαίωμα .

Έως ότου εξασφαλιστούν τα ανωτέρω, τα κράτη μέλη
μπορούν να επιτρέψουν στους φορείς παροχής καθολικής
υπηρεσίας να καθορίζουν τα καταληκτικά τέλη σύμφωνα
με το άρθρο 25 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ταχυδρο
μεία και να απαιτούν έτσι στις διασυνοριακές καθολικές
υπηρεσίες την καταβολή των εγχώριων τιμολογίων τους.
Τούτο ισχύει ιδίως για αντικείμενα αλληλογραφίας εγχώ
ριων αποστολέων, τα οποία παρήχθησαν σε άλλη χώρα
της Κοινότητας.
Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις οι φορείς παροχής
καθολικής υπηρεσίας μπορούν να προσφεύγουν στις εθνι
κές ρυθμιστικές αρχές τους. Οι τελευταίες προσπαθούν
από κοινού να επιλύσουν τη διαφορά μέσα σε προθεσμία 2
μηνών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής κάθε
συμμετέχουσα πλευρά μπορεί να προσφύγει στην Επιτρο
πή η οποία πρέπει να εκδώσει την απόφασή της εντός
τριών μηνών.
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(Τροπολογία 47)

Άρθρο 15, παράγραφος 2
2.
Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρούν στα
εσωτερικά τους λογιστικά χωριστούς λογαριασμούς αφενός
για Κάθε υπηρεσία του προστατευόμενου τομέα (διακρίνοντας
τις φάσεις συλλογής, μεταφοράς και διανομής) και αφετέρου
για τις μη προστατευόμενες υπηρεσίες, όπως θα όφειλαν 'να
κάνουν αν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονταν από ξεχωριστές
επιχειρήσεις. Στην ετήσια έκθεση διαχείρισης παρουσιάζουν
απολογισμό και λογαριασμό κερδών και ζημιών, αφενός για
τις προστατευόμενες και αφετέρου για τις μη προστατευόμε
νες υπηρεσίες.

2. Προκείμενου να αποφευχθούν οι διασταυρούμενες
επιδοτήσεις μεταξύ αφενός του προστατευόμενου τομέα
και αφετέρου των μη προστατευόμενων υπηρεσιών που
θα επηρέαζαν τους όρους του θεμιτού ανταγωνισμού στον
μη προστατευόμενο τομέα, οι φορείς παροχής καθολικής
υπηρεσίας τηρούν και δημοσιεύουν, όποτε αυτό απαιτείται,
χωριστούς λογαριασμούς για τις σχετικές προστατευόμε
νες υπηρεσίες και για τις μη προστατευόμενες υπηρεσίες. Οι
επιχειρήσεις του τομέα δε θα χρησιμοποιούν τα κέρδη
από τον προστατευόμενο τομέα προς επιδότηση μη προσ
τατευόμενων δραστηριοτήτων που είναι ανοιχτές στον
ανταγωνισμό παρά μόνον όποτε οι εν λόγω επιδοτήσεις
αιτιολογούνται από το εξαιρετικά υψηλό κόστος των
υποχρεώσεων τους για την παροχή καθολικής υπηρεσίας.
Εν πάση περιπτώσει το τέλος μιας υπηρεσίας ανοικτής
στον ανταγωνισμό που επιβάλλεται από τον παρέχοντα
την καθολική υπηρεσία, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
το οριακό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

(Τροπολογία 48 )

Άρθρο 17, πρώτο εδάφιο
Τα κράτη μέρη μεριμνούν για τον καθορισμό προτύπων για την
εθνική αλληλογραφία καθώς και αν τα εν λόγω πρότυπα
συμβιβάζονται με τα πρότυπα που καθορίσθηκαν από την
Επιτροπή για τις ενδοκοινοτικές διασυνοριακές υπηρεσίες.
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων,
πρέπει να τεθεί ως γνώμονας η εξασφάλιση σε όλα τα κράτη
μέλη ότι τουλάχιστον το 80% των αποστολών των ταχυδρομι
κών αντικειμένων της ταχύτερης βασικής κατηγορίας θα διεκπε
ραιώνονται από άκρο σε άκρο μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα,
υπολογιζόμενη από την αναχώρηση μέχρι τη διανομή.

Τα κράτη μέρη μεριμνούν για τον καθορισμό προτύπων για την
εθνική αλληλογραφία καθώς και αν τα εν λόγω πρότυπα
συμβιβάζονται με τα πρότυπα που καθορίσθηκαν από την
Επιτροπή για τις ενδοκοινοτικές διασυνοριακές υπηρεσίες.
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων,
πρέπει να τεθεί ελάχιστη απαίτηση η εξασφάλιση σε όλα τα
κράτη μέλη ότι τουλάχιστον το 80% των αποστολών των
ταχυδρομικών αντικειμένων της ταχύτερης βασικής κατηγορίας
θα διεκπεραιώνονται από άκρο σε άκρο μέσα σε μία εργάσιμη
ημέρα, υπολογιζόμενη από την αναχώρηση μέχρι τη διανομή.
Και μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες για το 95% των ταχυδρο
μικών αντικειμένων, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας
βίας και με εξαίρεση τις γεωγραφικώς απομονωμένες
περιοχές ενός κράτους μέλους.

(Τροπολογία 49)

Άρθρο 18, πρώτο εδάφιο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, η Επιτροπή καθορί
ζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα
πρότυπα ποιότητας των ενδοκοινοτικών διασυνοριακών υπηρε
σιών. H Επιτροπή δημοσιεύει τα εν λόγω πρότυπα στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μεριμνά
για τον τακτικό έλεγχο και τη δημοσίευση των επιδόσεων που
πιστοποιούν την τήρηση των προτύπων και την πρόοδο που
επιτεύχθηκε. Τα πρότυπα αυτά υπόκεινται σε περιοδικές ανα
θεωρήσεις.

Συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 16, η Επιτροπή καθορί
ζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα
πρότυπα ποιότητας των ενδοκοινοτικών διασυνοριακών υπηρε
σιών. H Επιτροπή δημοσιεύει τα εν λόγω πρότυπα στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μεριμνά
για τον τακτικό έλεγχο και τη δημοσίευση των επιδόσεων που
πιστοποιούν την τήρηση των προτύπων και την πρόοδο που
επιτεύχθηκε. Τα πρότυπα αυτά υπόκεινται σε περιοδικές ανα
θεοθήσεις . Αν οι επιδόσεις αυτές αποδειχθούν κάτω του
μέσου όρου, πρέπει να προταθούν συγκεκριμένες προτά
σεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

(Τροπολογία 50)
Άρθρο 19

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την καθιερωση διαφανών, απλών
και μη δαπανηρών διαδικασιών για το χειρισμό των διαμαρτυ

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την καθιέρωση διαφανών, απλών
και μη δαπανηρών διαδικασιών για το χειρισμό των διαμαρτυ
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ριών των χρηστών, κυρίως σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής,
φθοράς ή μη τήρησης των προτύπων ποιότητας της υπηρεσίας.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προβλέπεται αποτελεσματικό
και ταχύ σύστημα επιστροφής χρημάτων αποζημίωσης. Μεριμ
νούν επίσης ώστε οι διαφορές να επιλύονται με τρόπο δίκαιο
και σε εύθετο χρόνο.

ριών των χρηστών, κυρίως σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής,
φθοράς, όταν έχει υπογραφεί σύμβαση με τον πελάτη ή μη
τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας της υπηρεσίας. Τα
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προβλέπεται αποτελεσματικό
και ταχύ σύστημα επιστροφής χρημάτων και/ή αποζημίωσης
για τις υπηρεσίες που προβλέπουν το ενδεχόμενο αποζη
μίωσης. Μεριμνούν επίσης ώστε οι διαφορές να επιλύονται με
τρόπο δίκαιο και σε εύθετο χρόνο. Τα κράτη μέλη εξασφαλί
ζουν ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν για όλους τους
φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε του δημο
σίου είτε του ιδιωτικού τομέα.

Με την επιφύλαξη των λοιπών δυνατοτήτων προσφυγής που
προβλέπει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε οι χρήστες, σε συνεργασία, εφόσον αυτό
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, με τους οργανισμούς που
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χρηστών ή/και των κατανα
λωτών, να δύνανται να υποβάλουν στην εθνική ρυθμιοτική

Λιαγρáφεται

αρχή τις περιπτώσεις όπου οι καταγγελίες των χρηστών κατά
του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας δεν κατέληξαν σε
αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 16 διατάξεις,
τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φορείς παροχής καθολικής
υπηρεσίας να δημοσιεύουν, μαζί με την ετήσια έκθεση ελέχγου
των επιδόσεων, τις πληροφορίες που εκφράζουν τον αριθμό
των διαμαρτυριών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμε

Διαγραφεται

τωπίστηκαν.

(Τροπολογία 51 )
Άρθρο 20, πρώτο εδάφιο

H εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων πρέπει να αναπτύσσεται
σε συνάρτηση κυρίως με το συμφέρον των χρηστών.

H εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων πρέπει να εξασφαλίζε
ται, σε συνάρτηση κυρίως με το συμφέρον των χρηστών στο
πλαίσιο μιας ενωμένης ενιαίας αγοράς.

(Τροπολογία 52)

Άρθρο 21

H Επιτροπή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή, την
οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της
οποίας προεδρεύει o αντιπρόσωπος της Επιτροπής . H συμβου
λευτική επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

H Επιτροπή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή, την

οποία αποτελούν ένας αντιπρόσωπος από Κάθε κράτος μέλος
και της οποίας προεδρεύει o αντιπρόσωπος της Επιτροπής. H
συμβουλευτική επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονι
σμό.

H συμβουλευτική επιτροπή διατυπώνει γνώμη επί των ρύθμί
σεων σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
που προβλέπονται από το άρθρο 16 και σχετικά με την
εναρμόνιση που τεχνικό/ν προτύπων που προβλέπονται από
το άρθρο 20.

Διαγραφεται

O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στη συμβουλευτική
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H
συμβουλευτική επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί του
σχεδίου αυτού μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o
Πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος
και αν χρειαστεί, προβαίνει σε ψηφοφορία.

O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στη συμβουλευτική
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H
συμβουλευτική επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί του
σχεδίου αυτού μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o
Πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος
και αν χρειαστεί, προβαίνει σε ψηφοφορία.

H γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε κράτος μέλος έχει
δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά.

H γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε κράτος μέλος έχει
δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά.

H Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη γνώμη της
συμβουλευτικής επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με

H Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη γνώμη της
συμβουλευτικής επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με
τον οποίο έλαβε υπόψη αυτή τη γνώμη.

τον οποίο έλαβε υπόψη αυτή τη γνώμη.
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H Επιτροπή ζητεί επίσης τη γνώμη των εκπρόσωπων των
ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης, των ενδιαφερομένων
επιχειρήσεων, των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιω
τών καταναλωτών και των κοινωνικών εταίρων επί των θεμά
των των σχετικών με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας
και με την εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων. Ενημερώνει
τακτικά τη συμβουλευτική επιτροπή για τα αποτελέσματα των
εν λόγω διαβουλεύσεων καθώς και για τις εργασίες του
παρατηρητηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 23 .

H Επιτροπή ζητεί επίσης τη γνώμη των εκπροσώπων των
ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης, των ενδιαφερομένων
επιχειρήσεων, των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιω
τών καταναλωτών και των κοινωνικών εταίρων επί των θεμά
των των σχετικών με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας
και με την εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων. Ενημερώνει
τακτικά τη συμβουλευτική επιτροπή, το Κοινοβούλιο και
ιδίως την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τα αποτε
λέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων καθώς και για τις

εργασίες του παρατηρητηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 23 .
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι γενικώς δημόσιες,
εκτός και αν υπάρξει ειδική περί του αντιθέτου απόφαση
δεόντως αιτιολογημένη και δημοσιευμένη σε εύθετο χρό
νο. H επιτροπή δημοσιοποιεί τις ημερήσιες διατάξεις της
δύο εβδομάδες πριν από τις συνεδριάσεις. Δημοσιεύει τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της. Καταρτίζει δημόσιο
κατάλογο δηλώσεων συμφερόντων των μελών της.

(Τροπολογία 53)
Άpθpo 22, δεύτερο εδάφιο

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ιδίως καθήκον να διασφα
λίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
παρούσα οδηγία. Δύνανται επίσης να έχουν καθήκον να
διασφαλίζουν την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων
ανταγωνισμού στον τομέα των ταχυδρομείων.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ιδίως καθήκον να διασφα
λίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομέ
νων και αυτών που προβλέπονται στο αρθρο 8, παρά
γραφος 1, και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
παρούσα οδηγία. Δύνανται επίσης να έχουν καθήκον να
διασφαλίζουν την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων
ανταγωνισμού στον τομέα των ταχυδρομείων.

(Τροπολογία 54)

Άρθρο 23, παράγραφος 1

1.
Τρία χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας, και το αργότερο κατά τη διάρκεια τον
πρώτου εξαμήνου τον έτους 2000, η Επιτροπή θα υποβάλει
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
σχετικά με την εφαρμογή της. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή
επικουρείται από ένα παρατηρητήριο που παρακολουθεί την

1 . Πεντε χρονιά μετα την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την
εφαρμογή της. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή επικουρείται από
ένα παρατηρητήριο που παρακολουθεί την εξέλιξη του τομέα.

εξέλιξη του τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν
προτάσεως της Επιτροπής και δυνάμει των άρθρων 100Α
και 189Β της Συνθήκης, λαμβάνουν τα μέτρα που απαι
τούνται για την προσαρμογή της παρούσας οδηγίας σε
Κάθε νέα κατάσταση της αγοράς που αφορά την καθολική
υπηρεσία και τον προστατευόμενο τομέα.

(Τροπολογία 55)

Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Το παρατηρητήριο αποτελείται από πέντε το πολύ εμπει
ρογνώμονες, διοριζόμενους από την Επιτροπή, που συναπαρ
τίζουν τις διάφορες απαιτούμενες ειδικότητες. Συγκεντρώνουν
τις συναφείς με την ανάπτυξη του τομέα πληροφορίες, ιδίως
σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές,
καθώς και με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

2. Το παρατηρητήριο αποτελείται απο ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σχετικά με τη φύση, το ρόλο
και την ποικιλομορφία των ταχυδρομικών υπηρεσιών στα
κράτη μέλη, διοριζόμενους από την Επιτροπή, που συναπαρ

τίζουν τις διάφορες απαιτούμενες ειδικότητες. Συγκεντρώνουν
τις συναφείς με την ανάπτυξη του τομέα πληροφορίες, ιδίως
σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές,
καθώς και με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

27.5.96

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αριθ. C 152/35
Πέμπτη, 9 Μαΐου 1996

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 56)
Άρθρο 23, παράγραφος 2α (νέα)
2α. H Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης στην έκθεση που
αναφέρεται στην παρ. 1 τη γνώμη των εκπροσώπων των
δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής ταχυδρομικών
υπηρεσιών, των εργαζομένων στον ταχυδρομικό τομέα
και των εγχώριων καταναλωτών σχετικά με την εξέλιξη
του τομέα και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(Τροπολογία 57)

Άρθρο 24, πρώτο εδάφιο
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο έξι μήνες μετά την
έναρξη ισχύος. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο, ένα έτος μετά την
έναρξη ισχύος. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

(Τροπολογία 58)

Άρθρο 24, εδάφιο 2α (νέο)

Σε κάθε περίπτωση, οι αναδιαρθρώσεις που προκύπτουν
από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να έχουν
ως προτεραιότητα τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσε
ων εργασίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής προστα
σίας των εργαζομένων.

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που περιέχει τη γνωμοδóτηση του Κοινοβουλίου επί της
πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς
κανόνες για την ανάπτυξη των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (COM (95)0227 — C4-0540/95 — 95/0221(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
(CC>M(95)0227 - 95/0221(CC>D)) ('),

—

έχοντας υπόψη τα άρθρα 189 B παράγραφος 2, 57 παράγραφος 2, 66 και 100Α της Συνθήκης ΕΚ,
σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C4-0540/95),

— έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη την έκθεση . της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της
Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής, και της Επιτροπής Νομικών
Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών (Α4-0105/96),
1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, υπό την επιφύλαξη των τροπολογιών του Κοινοßουλίου·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει σχετικά την πρότασή της σύμφωνα με το άρθρο 189Α
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·
(')

ΕΕ C 322 της 02.12.1995 , σελ . 22 .
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3.

καλεί το Συμβούλιο να ενσωματώσει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στην κοινή θέση που θα

εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 1 89Β παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·
4. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικώς, και ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης·
5 . υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει στο Κοινοβούλιο κάθε τροποποίηση που
ενδεχομένως θα κάνει στην πρότασή της όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοßούλιο·
6.
αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση στο Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

3. Το AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες **Ι
Α4-01 13/96

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις δράσεις τις σχετικές με τον ιό HIV και το AIDS στις
αναπτυσσόμενες χώρες (CC)M(95)0293 — C4-0335/95 — 95/0164(SYN))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*)

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Τίτλος

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για τις δράσεις τις
σχετικές με τον ιό HIV και το AIDS στις αναπτυσσόμενες
χώρες.

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για τις δράσεις
στον τομέα του HIV/AIDS και των σεξουαλικώς μεταδιδό
μενων ασθενειών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

(Τροπολογία 2)
Πρώτη αιτιολογική σκέψη

ότι η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αποφάσισε, στο
πλαίσιο του προϋπολογισμού 1988 , να δημιουργήσει ένα
κονδύλιο του προϋπολογισμού με σκοπό την καταπολέμηση της
επιδημίας του HIV/AIDS

οτι η αρμόδια επι του προϋπολογισμού αρχή αποφάσισε, στο
πλαίσιο του προϋπολογισμού 1988, να δημιουργήσει ένα
κονδύλιο του προϋπολογισμού με σκοπό την καταπολέμηση της
επιδημίας του HIV/AIDS, μέσω του οποίου θα επιχειρήσει
την ανάπτυξη δράσεων καινοτόμων και όχι απλώς συμ
πληρωματικών με εκείνες που ήδη εκτελούνται σε άλλα
επίπεδα·

(Τροπολογία 3)
Τρίτη αιτιολογική σκέψη
ότι το HIV/AIDS δεν αποτελεί πλέον πρωτοεμφανιζόμενη
επιδημία αλλά μάλλον πανδημία που έχει εξαπλωθεί σε
ολόκληρο τον κόσμο, βρίσκεται εν εξελίξει και έχει διαφορετικά
κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την περιο
χή και/ή τη χώρα, και συνεπώς απαιτεί διαρθρωτική και
πολυτομεακή αντιμετώπιση

(*)

ΕΕ C 252 της 28.9.1995 , σελ. 4.

ότι το HIV/AIDS δεν αποτελεί πλέον πρωτοεμφανιζόμενη
επιδημία αλλά μάλλον πανδημία που έχει εξαπλωθεί σε
ολόκληρο τον κόσμο, βρίσκεται εν εξελίξει και έχει διαφορετικά
κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, και συνεπώς απαιτεί
κατάλληλη διαρθρωτική και πολυτομεακή αντιμετώπιση που
όμως υπερβαίνει τις ατομικές και οικονομικές δυνατότη
τες των περισσότερων αναπτυσσόμενων χωρών
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 40)
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

ότι, σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, η προσβολή από
τον ιό HIV δεν μπορεί, από μόνη της, να ενεργοποιήσει το
AIDS, καθώς θεωρείται απαραίτητη η παρέμβαση διαφό
ρων συντελεστών που καταστέλλουν την ισχύ του ανοσο
ποιητικού συστήματος·
(Τροπολογία 41 )
Αιτιολογική σκέψη 36 (νέα)

ότι οι εν λόγω συντελεστές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
τα προβλήματα λόγω κακής διατροφής, το άγχος που
οφείλεται σε κακές συνθήκες διαβίωσης και το ανθυγιεινό
περιβάλλον διαßίωσης·
(Τροπολογία 4)
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

ότι στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη πολιτική που ακολουθεί η
Κοινότητα και τα κράτη μέλη στις αναπτυσσόμενες χώρες
σχετικά με το AIDS C), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ζήτησε σημαντική αύξηση των πιστώσεων καθώς και
εφαρμογή εμπεριστατωμένου προγράμματος δράσης για
τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας, καθώς και
για τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών
της·

0

ΕΕ C 323 της 8.12.1995 , σελ. 45.

(Τροπολογία 5 )
Έκτη αιτιολογική σκέψη

Ότι στα ψηφίσματα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου
διατυπώνεται το αίτημα της ανάληψης προσπαθειών προς την
κατεύθυνση αυτή·

Ότι στα ψηφίσματα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου

διατυπώνεται το αίτημα της ανάληψης προσπαθειών προς την
κατεύθυνση αυτή κυρίως υπέρ των μειονεκτούντων τμημά
των του πληθυσμού στις πιο φτωχές αναπτυσσόμενες
χώρες

(Τροπολογία 6)
Άρθρο 1 , 2ο εδάφιο, πρώτη παύλα

προώθηση αποτελεσματικής πολιτικής πρόληψης της μετά
δοσης του HIV/AIDS δια της σεξουαλικής 8επαφής ή από
μητέρα προς έμβρυο ή δια της μετάγγισης μολυσμένου
αίματος·

—

προώθηση αποτελεσματικής πολιτικής πρόληψης της μετά
δοσης του HIV/AIDS δια της σεξουαλικής 8επαφής ή από
μητέρα προς έμβρυο ή δια της μετάγγισης μολυσμένου
αίματος καθώς και πρόληψη και θεραπεία των μεταδι
δομένων δια της σεξουαλικής επαφής ασθενειών και
συγκεκριμένα με την ενίσχυση των ενεργειών επικοι
νωνίας, ενημέρωσης και επιμόρφωσης ιδίως με τη
χρηματοδότηση ενημερωτικών εκστρατειών πρόλη
ψης που θα προωθούν τη χρησιμοποίηση και ορθή
χρήση όλων των προληπτικών μέσων και ιδιαίτερα
των προφυλακτικών· οι εκστρατείες αυτές πρέπει να
εκπονούνται με τη συμμετοχή των μαζικών εκείνων
μέσων ενημέρωσης που είναι σε θέση να φθάσουν
στον πληθυσμό*
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 45 )
Άρθρο πρώτο, δεύτερο εδάφιο, 2η παύλα

— ανάσχεση του κύκλου «φτώχεια-αστάθεια -ΗIV/ΑΙDS », με
την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής σε πληθυσμιακές ομάδες
που, λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες ζουν, διατρέχουν
κίνδυνο (πρόσφυγες, μετανάστες κ.λπ.)·

—

ανάσχεση του κύκλου «φτώχεια-αστάθεια -ΗIV/ΑΙϋ8», με
την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής σε πληθυσμιακές ομάδες
που, λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες ζουν, διατρέχουν
κίνδυνο (πρόσφυγες, μετανάστες, διακινούμενοι εργά
τες, στρατιωτικοί, κρατούμενοι, πόρνες κ.λπ.)·

(Τροπολογία 43 )
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, παύλα 2α (νέα)

— έμφαση στη μείωση των συντελεστών ενεργοποίησης
του AIDS, όπως η υπερβολική φτώχεια, η κακή δια
τροφή και τα προβλήματα διατροφής, καθώς και οι
άσχημες υγειονομικές συνθήκες·
(Τροπολογία 9)
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, 3η παύλα

ενίσχυση του τομέα υγειονομικής φροντίδας και του τομέα
κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να ανταποκρι
θούν στα αυξανόμενα βάρη τα οποία συνδέονται με την

—

ενίσχυση του τομέα υγειονομικής φροντίδας και του τομέα
κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να ανταποκρι
θούν στα αυξανόμενα βάρη τα οποία συνδέονται με την
εξάπλωση της επιδημίας, ιδίως με την προώθηση εκπαι
δευτικών προγραμμάτων απευθυνόμενων κατ ' αρχήν
στους νέους, όπως μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδα
γώγησης σε πλαίσιο σεβασμού της πολιτιστικής τους

εξάπλωση της επιδημίας·

ταυτότητας*

(Τροπολογία 10)

Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, παύλα 3α (νέα)
— προώθηση και ανάπτυξη ανταλλαγών ιατρικής συνε
ργασίας τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε διεθνές
επίπεδο·

(Τροπολογία 11 )

Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, παύλα 36 (νέα)
—

ένταξη της καταπολέμησης του AIDS στη γενική
καταπολέμηση άλλων ιασίμων ασθενειών που υφί
στανται ακόμη στις αναπτυσσόμενες χώρες βελτιώ
νοντας την πρωτογενή υγειονομική περίθαλψη·

(Τροπολογία 12)

Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, παύλα 3γ (νέα)
— προώθηση του διαλόγου με τις θρησκευτικές οργανώ
σεις οι οποίες εξακολουθούν να απορρίπτουν μια
ανοιχτή και ευρεία ενημερωτική εκστρατεία κατά του
AIDS,

(Τροπολογία 13 )
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, παύλα 3δ (νέα)

—

προώθηση μιας πολιτικής που στοχεύει στον σεβασμό
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπό το
πρίσμα της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης των Γυναικών
που διεξήχθη στο Πεκίνο,
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(Τροπολογία 14)

Άρθρο 2, πρώτη παύλα
τη σεξουαλική αγωγή και την αγωγή τη σχετική με την
υγιεινή της αναπαραγωγικής λειτουργίας, καθιστώντας την

τη σεξουαλική αγωγή και την αγωγή τη σχετική με την
υγιεινή της αναπαραγωγικής λειτουργίας, καθιστώντας την
ιδιαίτερα προσαρμοσμένη και προσιτή σε προκαθορισμένες
ομάδες, σε πληθυσμούς που ζουν υπό συνθήκες αυξημένου
κινδύνου και γενικότερα στους νέους, τις γυναίκες καθώς
και τους συντρόφους τους, ενώ θα πρέπει να υφίστα
νται αποτελεσματικοί διαμορφωτές της κοινής γνώ
μης και μέσα ενημέρωσης για την παροχή σχετικών
πληροφοριών με κατάλληλο και αντιληπτό τρόπο,

ιδιαίτερα προσαρμοσμένη και προσιτή σε προκαθορισμένες
ομάδες, σε πληθυσμούς που ζουν υπό συνθήκες αυξημένου
κινδύνου και γενικότερα στους νέους και τις γυναίκες,

(Τροπολογία 15 )

Άρθρο 2, δεύτερη παύλα

— την καλύτερη μεθόδενση της πρόληψης της μετάδοσης του
HIV και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων,
καθώς και της θεραπείας αυτών των τελευταίων·

— παροχή κινήτρων και βελτίωση των δράσεων που
στοχεύουν στην πρόληψη της μετάδοσης του HIV και των
σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, καθώς και της
θεραπείας αυτών των τελευταίων·

(Τροπολογία 16)

Άρθρο 2, τρίτη παύλα
—

τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της αξιοποίησης των

—

διαφόρων μέσων και μεθόδων προστασίας·

τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της αξιοποίησης —

συγκεκριμένα με μία καλύτερη ενημέρωση — των
διαφόρων μέσων και μεθόδων προστασίας και με την
προώθηση, διανομή και πώληση, υπό τις κατάλληλες
συνθήκες, προφυλακτικών·

(Τροπολογία 17 )

Άρθρο 2, παύλα 3α (νέα)
—

την προώθηση των μεθόδων συστηματικής ανίχνευ
σης του ιού HIV/AIDS στους πληθυσμούς των αναπ
τυσσομένων χωρών·

(Τροπολογία 18)

Άρθρο 2, παύλες 36 και 3γ (νέες)
— την ενίσχυση της διαθεσιμότητας φαρμάκων για την
αρωγή των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

— τη μελέτη ενόψει της δημιουργίας, υπό την ώθηση της
Ένωσης, ενός μηχανισμού αλληλεγγύης που θα επι
τρέπει τη βελτίωση της θεραπείας των ατόμων που
έχουν προσßληθεί από τον VIH, στις πιο φτωχές
χώρες· για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί
από κοινού με τους διάφορους φορείς των Ηνωμένων
Εθνών, τις ενδιαφερόμενες ΜΚΟ, τα εργαστήρια
φαρμακευτικών προϊόντων και σε συνεργασία με τα
συστήματα υγείας των ανεπτυγμένων χωρών, ειδικό
τερα δε της Ένωσης, η καλύτερη δυνατή οικονομική
προσέγγιση της ισότητας μεταξύ Βορρά και Νότου
στο θεραπευτικό τομέα.
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(Τροπολογία 19)

Άρθρο 2, τέταρτη παύλα

— την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη έργου πρόληψης
και περίθαλψης- επίσης την ενίσχυση των δυνατοτήτων

— την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και των μονάδων
μέριμνας, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό
την ανάπτυξη έργου πρόληψης και περίθαλψης- επίσης την

στον τομέα της ασφάλειας των μεταγγίσεων,

ενίσχυση , των δυνατοτήτων στον τομέα της ασφάλειας των
μεταγγίσεων ,

(Τροπολογία 20)
Άρθρο 2, έκτη παύλα
την τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη, η οποία να
επιτρέπει την καλύτερη δυνατή συμβολή των ΜΚΟ και των
βασικών συλλογικών φορέων στις δραστηριότητες πρόλη
ψης και κοινωνικής μέριμνας, ιδιαίτερα μέσω της παροχής
βοήθειας για τη συγκρότηση δικτύων

—

την τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη, η οποία να
επιτρέπει την καλύτερη δυνατή συμβολή των ΜΚΟ στις
δραστηριότητες πρόληψης και κοινωνικής μέριμνας, ιδιαί
τερα μέσω της παροχής βοήθειας για τη συγκρότηση
δικτύων με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότη
τας των δράσεων και την ενίσχυση της ενημέρωσης,
συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ όλων των παρα
γόντων·

(Τροπολογία 21 )

Άρθρο 2, πανλα 6α (νέα)

— τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην εκπόνη
ση τοπικών στρατηγικών ενημέρωσης και προγραμ
μάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης·

(Τροπολογία 23 )

Άρθρο 2, όγδοη παύλα

την προαγωγή του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώ
που, των προσώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό και
την αποτροπή του στιγματισμού, της απομόνωσης και/ή
της ένταξης σε γκέτο (λ.χ. των προσφύγων και των
μεταναστών) των φορέων του ιού HIV μέσω εκστρα
τειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, καθώς
και της αποτροπής των διακρίσεων, ιδίως με τη δημι
ουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.

την προαγωγή του σεβασμού των δικαιωματων του ανθρω
που, της αποφυγής των διακρίσεων και της αποτροπής του
στιγματισμού των προσώπων που έχουν προσβληθεί από
τον ιό, ιδίως με τη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετι
κού πλαισίου .

(Τροπολογία 46)
Άρθρο 2, παύλα 8α (νέα)
— τη βελτίωση των εθνικών συστημάτων πληροφόρησης
και στατιστικής για την επιδημιολογική εποπτεία,
καθώς και την δημιουργία τράπεζας δεδομένων και
δικτύου με στόχο να βρίσκονται σε επαφή τα εν λόγω
συστήματα.

(Τροπολογία 25 )

Άρθρο 2, παύλα 86 (νέα)

—

την υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης και επι
μόρφωσης των τοπικών υγειονομικών παραγόντων·
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(Τροπολογία 26)
Άρθρο 2, παύλα 8γ (νέα)

— την καταβολή προσπαθειών αφενός για την αξιοποίη
ση άλλων σχεδίων γενικής φύσεως έτσι ώστε να δοθεί
η δυνατότητα σε όλους εκείνους που συμμετέχουν στα
σχέδια να προσφέρουν υγειονομική εκπαίδευση και
πρόληψη ταυτόχρονα, και αφετέρου για την αποφυγή
σύγκρουσης των γενικών αυτών σχεδίων με την
εκστρατεία κατά του AIDS.
(Τροπολογία 27)

Άρθρο 2, παύλα 8δ (νέα)
— τη στήριξη προγραμμάτων που στοχεύουν στην αύξη
ση των αρμοδιοτήτων των γυναικών κατά τη λήψη
αποφάσεων σε όλες τις πτυχές του υγειονομικού
τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν
τις σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης των ανδρών και της ευθύνης τους
για ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά .
(Τροπολογία 22)

Άρθρο 2, εδάφιο Ια (νέο)

όλα τα προγράμματα πρόληψης και ελέγχου του AIDS
πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολι
τιστικές και θρησκευτικές ιδιομορφίες στο βαθμό που
είναι συμβατά με την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής·

(Τροπολογία 28)
Άρθρο 3

Οι συνεργαζόμενοι φορείς οι οποίοι είναι δυνατόν να λάβουν
χρηματοδότηση κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι,
ενδεικτικά, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί που λειτουρ
γούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, τοπικοί φορείς
και άλλες αποκεντρωμένες οντότητες, περιφερειακοί οργανισ
μοί, διεθνείς οργανισμοί, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστή
μια, βασικοί συλλογικοί φορείς και ιδιωτικοί φορείς, συμπερι
λαμβανομένων των ΜΚΟ και των αντιπροσωπευτικών ενώσε
ων, που είναι σε θέση, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που
διαθέτουν, να συμβάλλουν στη σύλληψη, την εφαρμογή και την

παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιότητας στον τομέα
του HIV και του AIDS που περιγράφονται στο άρθρο 2.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς οι οποίοι είναι δυνατόν να λάβουν
χρηματοδότηση κατ ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι,
ενδεικτικά, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί που λειτουρ
γούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, τοπικοί φορείς
και άλλες αποκεντρωμένες οντότητες, παραδοσιακές κοινω
νικές δομές, περιφερειακοί οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί,
ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, βασικοί συλλογικοί
φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομέ
νων και γυναικείων ΜΚΟ και αντιπροσωπευτικών ενώσε
ων και ιδιωτικοί φορείς, που είναι σε θέση, ανάλογα με τις
ειδικές γνώσεις που διαθέτουν, να συμβάλλουν στη σύλληψη,
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των στρατηγικών προτε
ραιότητας στον τομέα του HIV και του AIDS που περιγράφον
ται στο άρθρο 2 . Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για
να εξασφαλισθεί η ισόρροπη κατανομή των φύλων μεταξύ
των παραγόντων της συνεργασίας.

(Τροπολογία 29)
Άρθρο 4, παράγραφος 1
1.
Στα μέσα που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στο
πλαίσιο των δράσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 1 περι
λαμβάνονται, παραδείγματος χάρη, οι μελέτες, η παροχή
τεχνικής βοήθειας, η κατάρτιση ή άλλου είδους υπηρεσίες, η

1.
Στα μέσα που ι/α μπορούσαν να εφαρμοσθούν στο
πλαίσιο των δράσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 1 περι
λαμβάνονται, παραδείγματος χάρη, η παροχή τεχνικής βοήθει
ας, η κατάρτιση ή άλλου είδους υπηρεσίες, η προμήθεια υλικού,
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προμήθεια υλικού, η εκτέλεση εργασιών, οι διαχειριστικοί
έλεγχοι και οι αποστολές αξιολόγησης και ελέγχου. Προτεραι
ότητα θα δοθεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των οικείων
χωρών, ειδικότερα με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμι
κού και με απώτερο στόχο τη δυνατότητα αυτοδύναμης
λειτουργίας.

η εκτέλεση εργασιών, οι διαχειριστικοί έλεγχοι αξιολόγησης και
ελέγχου το κόστος των οποίων θα υποβάλλεται στην
αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή πριν από την
πρώτη ανάγνωση Κάθε οικονομικού έτους. Προτεραιότητα
θα δοθεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των οικείων χωρών,
ειδικότερα με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και
μέσω προγραμμάτων που αποβλέπουν στην διεύρυνση της
συμμετοχήςτων αποδεκτριών χωρών και της σχετικής
αυτονομίας, ως προς τα μέτρα ελέγχου της επέκτασης του
ιού .

(Τροπολογία 30)

Άρθρο 4, παράγραφος 3α (νέα)

3α. H οικονομική συνεισφορά τοπικών εταίρων, ιδίως
όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, θα παρέχεται κατά
προτεραιότητα σε περιπτώσεις όπου το έργο αποτελεί
εναρκτήρια φάση μιας συνεχούς δραστηριότητας, προκει
μένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των έργων αυτών
ακόμα και μετά το πέρας της κοινοτικής χρηματοδότησης.
(Τροπολογία 31 )
Άρθρο 4, παράγραφος 5
5.
Για να ενισχυθεί η συνοχή και η συμπληρωματικότητα
μεταξύ των ενεργειών που χρηματοδοτεί η Κοινότητα και

αυτών που χρηματοδοτούν τα κράτη μέλη, με σκοπό να
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα για το
σύνολο αυτών των ενεργειών, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα συντονιστικά μέτρα, ιδίως :
a) καθιέρωση ενός συστήματος συστηματικής ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες
και αυτές για τις οποίες προβλέπεται χρηματοδότηση από
την Κοινότητα και τα κράτη μέλη·
β) επιτόπιο συντονισμό της εφαρμογής των ενεργειών με
τακτικές συνεδριάσεις και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των εκπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών μελών
στην ή στις αποδέκτριες χώρες.

5.
Για να ενισχυθεί η συνοχή και η συμπληρωματικότητα
μεταξύ των ενεργειών που χρηματοδοτεί η Κοινότητα και
αυτών που χρηματοδοτούν τα κράτη μέλη και άλλοι διμε
ρείς και διεθνείς χορηγοί, με σκοπό να εξασφαλιστεί η
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα για το σύνολο αυτών
των ενεργειών, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
συντονιστικά μέτρα, ιδίως:
а) καθιέρωση ενός συστήματος συστηματικής ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες
και αυτές για τις οποίες προβλέπεται χρηματοδότηση από
την Κοινότητα, τα κράτη μέλη και άλλους διμερείς και
διεθνείς χορηγούς
б) επιτόπιο συντονισμό της εφαρμογής των ενεργειών με
τακτικές συνεδριάσεις και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των εκπροσώπων των χορηγών στην ή στις αποδέκτριες
χώρες.

(Τροπολογία 32)
Άρθρο 4, παράγραφος 5α (νέα)

5α. H Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των ερευνών της στον
τομέα της συγχρηματοδότησης και των εταιρικών σχέσε
ων, προκειμένου το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να
ασκεί πολιτικό και δημοσιονομικό έλεγχο.
(Τροπολογία 33 )

Άρθρο 6, παράγραφος 5
5.

H συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σε συμβάσεις είναι

ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
των κρατών μελών και της οικείας αποδέκτριας χώρας, ενώ
είναι δυνατόν να επεκταθεί και σε άλλες αναπτυσσόμενες

χώρες και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε άλλες
τρίτες χώρες.

5.

H συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σε συμβάσεις είναι

ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
των κρατών μελών και της οικείας αποδέκτριας χώρας, καθώς
και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι δυνατόν να
επεκταθεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε άλλες
τρίτες χώρες.
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(Τροπολογία 34)

Άρθρο 6, παράγραφος 6
6. Τα παρεχόμενα αγαθά πρέπει να κατάγονται απο τα
κράτη μέλη ή από την αποδέκτρια χώρα ή από άλλη αναπτυσ
σόμενη χώρα. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις τα παρεχόμενα αγαθά είναι δυνατό να κατάγον
ται από άλλες χώρες.

6.
Τα παρεχόμενα αγαθά πρέπει να κατάγονται από τα
κράτη μέλη ή από την αποδέκτρια χώρα ή από άλλη αναπτυσ
σόμενη χώρα. Εξαιρέσεις είναι δυνατές μόνο κατόπιν
συμφωνίας με την αρμόδια υπηρεσία, ιδιαίτερα όταν
υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν υψηλότερες δαπάνες ή
δυσανάλογη επιβάρυνση για τις ενδιαφερόμενες χώρες.

(Τροπολογία 35 )

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 2α (νέο)
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι κατ ' αρχήν δημόσιες
εκτός εάν ληφθεί και δημοσιευθεί εγκαίρως δεόντως
αιτιολογημένη απόφαση περί του αντιθέτου. H επιτροπή
δημοσιεύει τις ημερήσιες διατάξεις της δύο εβδομάδες
πριν από τις συνεδριάσεις, καθώς και τα πρακτικά των
συνεδριάσεών της. Καταρτίζει, επίσης, δημόσιο πρωτό
κολλο όπου αναπτύσσονται τα συμφέροντα των μελών
της.

(Τροπολογία 36)
Άρθρο 8

Μία φορά ετησίως πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων με
βάση την παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής των
γενικών κατευθύνσεοων για τις ενέργειες που θα αναληφθούν
κατά το επόμενο έτος, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των
τριών επιτροπών που μνημονεύονται στο άρθρο 7 , παρ. 1 .

Μία φορά ετησίως πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων με
βάση την παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής των
γενικών κατευθύνσεων για τις ενέργειες που θα αναληφθούν
κατά το επόμενο έτος, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των
τριών επιτροπών που μνημονεύονται στο άρθρο 7 , παρ. 1 . H
Επιτροπή καταρτίζει τους προς υποβολή γενικούς προσα
νατολισμούς επί τη βάσει ακροάσεων που πραγματοποι
ούνται με τις αρχές, τους εταιρικούς οργανισμούς και τους
δικαιούχους στις αποδέκτριες χώρες.

(Τροπολογία 37 )

Άρθρο 9
Μετά από Κάθε οικονομικό έτος η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η
οποία περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που
χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και
αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κατά τη
διάρκεια του ίδιου έτους .

Πριν απο την 1η Σεπτεμβρίου Κάθε οικονομικού έτους, η
Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και στο Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει κατάλογο των
εταίρων των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, το ποσο
στό συγχρηματοδότησης, συνοπτική παρουσίαση των δράσε
ων που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς
και ποσοτική επί τη βάσει αριθμητικών δεδομένων αξιολό
γηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια
του ίδιου έτους .

H συνοπτική παρουσίαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοι
χεία για τους φορείς με τους οποίους συνήφθησαν οι συμβάσεις
ή τα συμβόλαια εκτέλεσης των διαφόρων δράσεων.

H συνοπτική παρουσίαση παρέχει, μεταξύ άλλων, πληροφο
ρίες για τους φορείς με τους οποίους συνήφθησαν οι συμβάσεις
ή τα συμβόλαια εκτέλεσης των διαφόρων δράσεων.

H έκθεση περιλαμβάνει επίσης περιληπτική παρουσίαση των
εξωτερικών αξιολογήσεων που ενδεχομένως πραγματοποιήθη
καν αναφορικά με μεμονωμένες δράσεις.

H έκθεση περιλαμβάνει επίσης περιληπτική ποσοτική παρου
σίαση των εξωτερικών αξιολογήσεων που ενδεχομένως πραγ
ματοποιήθηκαν αναφορικά με μεμονωμένες δράσεις.

(Τροπολογία 39)

Άρθρο 10, εδάφιο Ια (νέο)

O κανονισμός αυτός θα αναθεωρηθεί πέντε έτη μετά την
έναρξη ισχύος του .
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Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου το οποίο περιέχει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις δράσεις τις σχετικές με τον ιό HIV
και το AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες (CC)M(95)0293 — C4-0335/95 — 95/0164(SYN))
(Διαδικασία συνεργασίας : πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (CC)M(95)0293 — 95/0164(SYN) ('),

—

έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 189Γ και 130Φ της
Συνθήκης ΕΚ (C4-0335/95 ),

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις
της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και της Επιτροπής
Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α4-01 13/96),

1.

εγκρίνει, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε σ' αυτήν, την πρόταση της Επιτροπής·

2.

καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 1 89A, παρ. 2

της Συνθήκης ΕΚ·

3 . καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην κοινή θέση που θα εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 189 Γ,
σημείο α), της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
4. ζητεί την έναρξη διαδικασίας συνεννόησης στην περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να
απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοßούλιο·
5 . ζητεί να κληθεί να γνωμοδοτήσει εκ νέου στην περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.
0)

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.
ΕΕ C 252 της 28.09.1995 , σελ . 4.

4. Μόλυνση από τα οχήματα με κινητήρα ***ΙΙ
Α4-01 19/96

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης της οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 70/220/ΕΟΚ για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (C4-0007/96 — 94/
0286(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη αναγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (C4-0007/96 — 94/0286(COD)),

— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του σε πρώτη ανάγνωση (') επί της πρότασης της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς το Συμβούλιο CC)M(94)0558 (2),
—

έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (CC)M(95)0540 (3),

(1)
(2)
C)

ΕΕ C 269 της 1 6. 1 0. 1 995 , σελ . 82 .
ΕΕ C 390 της 31.12.1994, σελ . 26.
ΕΕ C 19 της 23.1.1996, σελ . 13 .
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—

έχοντας υπόψη το άρθρο 189 B , παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ,

— έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Προστασίας των Καταναλωτών (Α4-01 19/96),
1.

τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση·

2. καλεί την Επιτροπή να αποφανθεί ευνοϊκά επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στη γνωμοδότηση
που καλείται να συντάξει σύμφωνα με το άρθρο 189Β , παράγραφος 2, σημείο δ), της Συνθήκης ΕΚ
3 . καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, να τροποποιήσει αναλόγως
την κοινή θέση του και να εγκρίνει οριστικώς την πράξη·

4.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Δωδέκατη αιτιολογική σκέψη

ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει, το αργότερο στις 3 1
Δεκεμβρίου 1997 , τις απαιτήσεις που θα ισχύουν για το στάδιο
που αρχίζει το έτος 2000 με βάση πρόταση που πρέπει να
υποβάλει η Επιτροπή πριν από τις 30 Ιουνίου 1996· ότι η
πρόταση αυτή πρέπει να αποσκοπεί σε ουσιαστική μείωση των
εκπομπών των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων,

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει
να θεσπίσουν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997, τις
απαιτήσεις που θα ισχύουν για το στάδιο που αρχίζει το έτος
2000 με βάση πρόταση που πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή
πριν από τις 30 Ιουνίου 1996· ότι η πρόταση αυτή πρέπει να
αποσκοπεί σε ουσιαστική μείωση των εκπομπών των ελαφρών
επαγγελματικών οχημάτων,

(Τροπολογία 2)

Άρθρο 2, παράγραφος 3, τελευταίο εδάφιο
Για τα οχήματα των οποίων η σχέση ισχύος/ßάρους είναι
μικρότερη ή ίση με 30 kW/t και η μέγιστη ταχύτητα δεν
υπερβαίνει τα 130 km/h, οι ημερομηνίες που προβλέπονται
στο πρώτο εδάφιο αντικαθίστανται από τις ημερομηνίες
1η Οκτωβρίου 1998 και 1η Οκτωβρίου 1999 αντιστοίχως.

Διαγράφεται

(Τροπολογία 3)

Άρθρο 4, πρώτο εδάφιο

Το Συμβούλιο, ενεργώντας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέ
πονται στη συνθήκη, λαμβάνει, το αργότερο στις 3 1 Δεκεμβρίου
1997 , θέση επί των προτάσεων τις οποίες θα υποβάλει το
αργότερο στις 30 Ιουνίου 1 996 η Επιτροπή για ένα νέο στάδιο
μείωσης, μέσω κοινοτικών μέτρων, της ατμοσφαιρικής ρύπαν
σης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα που καλύπτο
νται από την παρούσα οδηγία. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν από
το έτος 2000 .

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενεργώντας
υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη αυνθήκη, λαμβά
νουν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997, θέση επί των
προτάσεων τις οποίες θα υποβάλει το αργότερο στις 30 Ιουνίου
1996 η Επιτροπή για ένα νέο στάδιο μείωσης, μέσω κοινοτικών
μέτρων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των
οχημάτων με κινητήρα που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν από το έτος 2000.
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5. Πιστοποιητικό κυβερνήτη σκάφους **ΙΙ
Α4-0128/96

Απόφαση σχετικά με την κοινή θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο εν όψει της έγκρισης της οδηγίας
όσον αφορά την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη
σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα
(C4-0068/96 - 94/0196(SYN))

(Διαδικασία συνεργασίας : δεύτερη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (C4-0068/96 — 94/0196(SYN)),

— έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του σε πρώτη ανάγνωση (') επί της πρότασης της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο CC>M(94)0359) (2),
— έχοντας υπόψη την τροποποιηθείσα πρόταση της Επιτροπής (COM(95)()474) (3),
— έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 1 89Γ Γ της Συνθήκης ΕΚ,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
(Α4-0128/96),

1.

τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή ύέση

2.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή .
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Πέμπτη αιτιολογική σκέψη

ότι αυτές οι κοινές διατάξεις πρέπει κυρίως να έχουν ως
αντικείμενο την αύξηση της ασφάλειας πλοήγησης και την
προστασία των ανθρώπινων ζωών· ότι προς το σκοπό αυτό
αποδεικνύεται αναγκαίο να καθορισθούν ελάχιστες απαιτήσεις,
τις οποίες o υποψήφιος πρέπει να πληροί για να αποκτήσει το
πιστοποιητικό κυβέρνησης ενός σκάφους εσωτερικής ναυσιπ
λοΐας·

ότι αυτές οι κοινές διατάξεις πρέπει κυρίως να έχουν ως
αντικείμενο την αύξηση της ασφάλειας πλοήγησης και την

προστασία των ανθρώπινων ζωών· ότι προς το σκοπό αυτό
αποδεικνύεται αναγκαίο να καθορισθούν ελάχιστες απαιτήσεις,
τις οποίες o υποψήφιος πρέπει να πληροί για να αποκτήσει το
πιστοποιητικό κυβέρνησης ενός σκάφους εσωτερικής ναυσιπ
λοΐας ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα η εξέταση των
γνώσεων και των ικανοτήτων των υποψηφίων να πραγμα
τοποιείται από τα κράτη μέλη σε ομοιόμορφη βάση*

(Τροπολογία 3 )
Άρθρο 6, παράγραφος 2
2.
O κάτοχος ενός πιστοποιητικού, o οποίος εχει συμπληρώ
σει το 65ο έτος της ηλικίας του, πρέπει εντός των επόμενων
τριών μηνών, και στη συνέχεια , Κάθε έτος, να υποβάλλεται στην
εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1· η αρμόδια αρχή
βεβαιώνει με την ανάλογη μνεία στο πιστοποιητικό ότι o
κυβερνήτης εξεπλήρωσε την υποχρέωση αυτή.
(')
0
(■')

ΕΕ C 068 , της 20.03.1995 , σελ . 39 .
ΕΕ C 280. της 06.10.1994, σελ . 5 .
ΕΕ C 20, της 24.01.1996 , σελ . 7 .

2. 0 κάτοχος ενός πιστοποιητικού, o οποίος έχει συμπληρώ
σει το 65ο έτος της ηλικίας του, πρέπει εντός των επόμενων
τριών μηνών, και στη συνέχεια Κάθε τρία έτη, να υποβάλλεται
στην εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1· η αρμόδια
αρχή βεβαιώνει με την ανάλογη μνεία στο πιστοποιητικό ότι o
κυβερνήτης εξεπλήρωσε την υποχρέωση αυτή.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 4)

Άρθρο 7, παράγραφοι 3, 4 και 4α (νέες)
3.
H ελάχιστη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 , μπορεί να μειωθεί κατά τρία
έτη κατ ' ανώτατο όριο:
α) εφόσον o υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος αναγνω
ρισμένο από την αρμόδια αρχή, με το οποίο βεβαιώνεται
ειδικευμένη κατάρτιση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η οποία
περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις διακυβέρνησης σκάφους·
η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της
ειδικευμένης κατάρτισης· ή
β) εφόσον o υποψήφιος μπορεί να αποδείξει επαγγελματική
πείρα που έχει αποκτήσει στη θάλαοοα ως μέλος του
πληρώματος καταστρώματος σκάφους· για να επιτύχει τη
μέγιστη μείωση της επαγγελματικής πείρας κατά τρία έτη, o
υποψήφιος πρέπει να αποδείξει την πείρα τουλάχιστον
τεσσάρων ετών στον τομέα της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας·

3 . H ελάχιστη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 , μπορεί να μειωθεί κατά όνο έτη
κατ ' ανώτατο όριο:
α) εφόσον o υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος αναγνω
ρισμένο από την αρμόδια αρχή, με το οποίο βεβαιώνεται
ειδικευμένη κατάρτιση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η οποία
περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις διακυβέρνησης σκάφους·
η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της
ειδικευμένης κατάρτισης· ή
β) εφόσον o υποψήφιος μπορεί να αποδείξει επαγγελματική
πείρα που έχει αποκτήσει στη θάλασσα ως μέλος του

4.
H ελάχιστη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειαηθεί κατά τρία το
πολύ έτη εφόσον o υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς πρακτική
εξέταση διακυβέρνησης σκάφους· στην περίπτωση αυτή, το εν
λόγω πιστοποιητικό περιορίζεται σε σκάφη με ναυτικά χαρακ
τηριστικά παρεμφερή με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του
σκάφους που χρησιμοποιήθηκε για την πρακτική εξέταση.

4.
H ελάχιστη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειωθεί κατά δύο το
πολύ έτη εφόσον o υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς πρακτική
εξέταση διακυβέρνησης σκάφους- στην περίπτωση αυτή, το εν
λόγω πιστοποιητικό περιορίζεται σε σκάφη με ναυτικά χαρακ
τηριστικά παρεμφερή με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του
σκάφους που χρησιμοποιήθηκε για την πρακτική εξέταση. Στην
περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή αναφέρει στο εν λόγω
δίπλωμα ότι η ισχύς του περιορίζεται έως ότου o κάτοχος
συμπληρώσει επαγγελματική πείρα τεσσάρων ετών.

πληρώματος καταστρώματος σκάφους· για να επιτύχει τη

μέγιστη μείωση της επαγγελματικής πείρας κατά δύο έτη, o
υποψήφιος πρέπει να αποδείξει την πείρα τουλάχιστον
τεσσάρων ετών στον τομέα της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας·

4α. O χρόνος κατά τον οποίο o υποψήφιος, μετά τη
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, έχει αποτε
λέσει μέλος του πληρώματος καταστρώματος ενός σκά
φους εσωτερικής ναυσιπλοΐας, πολλαπλασιάζεται με συν
τελεστή 1,5 προκειμένου να υπολογισθεί το σύνολο των
ετών της επαγγελματικής του πείρας.
(Τροπολογία 5 )

Άρθρο 8, παράγραφος 2
2.
Με την επιφύλαξη διαβούλευσης με την Επιτροπή, ένα
κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει, για τη ναυσιπλοΐα σε
ορισμένες πλωτούς οδούς, πλην των θαλάσσιων πλωτών οδών
που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 91 /672/ΕΟΚ, o
κυβερνήτης του σκάφους να πληροί συμπληρωματικές απαιτή
σεις όσον αφορά τη γνώση των τοπικών συνθηκών.
Με την ίδια επιφύλαξη, ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει,
o κυβερνήτης ενός επιβατικού σκάφους, σε περιορισμένα τμή
ματα διαδρομών, να έχει μεγαλύτερες επαγγελματικές γνώσεις
όσον αφορά τις ειδικές διατάξεις ασφαλείας των επιβατών, και
ειδικότερα σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς και ναυαγίου.

2 . Με την επιφύλαξη έγκρισης απο την Επιτροπή, ένα
κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει, για τη ναυσιπλοΐα σε
ορισμένες πλωτούς οδούς, πλην των θαλάσσιων πλωτών οδών
που αναφέρονται στο παράρτημα JI της οδηγίας 91 /672/ΕΟΚ, o
κυβερνήτης του σκάφους να πληροί συμπληρωματικές απαιτή
σεις όσον αφορά τη γνώση των τοπικών συνθηκών .

Με την ίδια επιφύλαξη, ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει,
o κυβερνήτης ενός επιβατικού σκάφους, σε περιορισμένα τμή
ματα διαδρομών, να έχει μεγαλύτερες επαγγελματικές γνώσεις
όσον αφορά τις ειδικές διατάξεις ασφαλείας των επιβατών, και
ειδικότερα σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς και ναυαγίου.

(Τροπολογία 6)

Άρθρο 10α (νέο)
Άρθρο 10α
10α. Προκείμενου να υπάρχει αμοιβαία εναρμόνιση του

περιεχομένου της εκτέλεσης των εξετάσεων, η Επιτροπή
μεριμνά όπως οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων
κρατών μελών προβαίνουν, τουλάχιστον μία φορά Κάθε
έτος, σε διαβουλεύσεις σχετικά με τον κανονισμό και το
πρόγραμμα των εξετάσεων.
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6. Το περιβάλλον στο πλαίσιο της μακρόπνοης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες
χώρες **Ι
Α4-01 12/96

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τις δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται στις
αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της μακρόπνοης
ανάπτυξης (COM(95)0294 - C4-0334/95- 95/0161(SYN))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*)

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 1 )
Αιτιολογική σκέψη 2α) (νέα)

εκτιμώντας ότι, λόγω των περιορισμένων πόρων, τα μέτρα
διαφώτισης και τα πιλοτικά σχέδια που υλοποιούνται σε
στενή συνεργασία με τους τοπικούς εμπειρογνώμονες
υπόσχονται το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλε
σμα·

(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

εκτιμώντας ότι το κονδύλι του προϋπολογισμού Β7-5040
για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων βάσει αυτού
του κανονισμού χρησιμοποιείται κατά κόρον για σημαν
τικές και πολύ χρήσιμες δράσεις στις αναπτυσσόμενες
χώρες·

(Τροπολογία 3)
Αιτιολογική σκέψη 76 (νέα)

εκτιμώντας ότι το κεφάλαιο που πρέπει να διατεθεί σε
αυτό το κονδύλι του προϋπολογισμού θα αυξηθεί σε 50
εκατομμύρια Ecu έως το έτος 2000·

(Τροπολογία 4)
Αιτιολογική σκέψη 9α) (νέα)

εκτιμώντας ότι, λόγω της διάστασης των δημιουργουμέ
νων περιβαλλοντικών προβλημάτων, η επίτευξη του στό
χου της βιωσιμότητας απαιτεί το συντονισμό όλων των
χρηματοδοτικών φορέων της ΕΕ·

(Τροπολογία 5 )
Δέκατη αιτιολογική σκέψη

εκτιμώντας ότι τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει σήμερα η
Κοινότητα σε θέματα διατήρησης και μακρόπνοης ανάπτυξης
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πλήρως■

(*)

ΕΕ C 20 της 24.01.1996, σελ . 4 .

εκτιμώντας ότι τα ειδικά χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει
σήμερα η Κοινότητα σε θέματα διατήρησης και μακρόπνοης
ανάπτυξης θα πρέπει να συμπληρωθούν με τη δημιουργία
ενός μέσου που θα ενισχύει περιβαλλοντικά σχέδια αποκ
λειστικώς στις αναπτυσσόμενες χώρες·
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 6)

Άρθρο 1

H Κοινότητα προσφέρει χρηματοδοτική βοήθεια και τεχνική
συνδρομή, σε δράσεις που έχουν στόχο να διευκολύνουν την
ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία μακ
ρόπνοης ανάπτυξης που εφαρμόζουν οι αναπτυσσόμενες
χώρες

H Κοινοτητα προσφέρει χρηματοδοτική βοήθεια και τεχνική
συνδρομή, σε δράσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες
θα διευκολύνουν τον πληθυσμό των χωρών αυτών να
ενσωματώσει στην καθημερινή του ζωή την προστασία
του περιβάλλοντος και τις αρχές μακρόπνοης ανάπτυξης·

. (Τροπολογία 7)

Άρθρο Ια (νέο)
Αρθρο Ια
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

a) αναπτυσσόμενες χώρες: οι χώρες οι οποίες υπάγονται
στις συμβάσεις ΕΕ-ΑΚΕ, ΕΕ-Χωρών της Ασίας και
της Αατινικής Αμερικής και στις ευρωμεσογειακές
συμβάσεις,
β) μακρόπνοη ανάπτυξη : η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων εντός των ορίων της αντοχής των
οικοσυστημάτων στα οποία στηρίζεται η ανάπτυξη·

(Τροπολογία 8)

Άρθρο 2, παράγραφος 1, πρώτη παύλα

— τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας με τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και βιοτόπων, που είναι
απαραίτητη για να εξακολουθήσει να υπάρχει ποικιλία
ειδών και να επιβιώσουν είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και με τον καθορισμό και αξιολόγηση των
πόρων της βιολογικής ποικιλομορφίας·

— πρότυπες πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο, οι οποίες συνδέουν τις εκστρατείες
διαφώτισης στον τομέα της προστασίας του περιßάλ
λοντος και της διατήρησης των πόρων με μια συνακό
λουθη βελτίωση των καθημερινών πρακτικών θεμά
των του ενδιαφερόμενου πληθυσμού·

(Τροπολογία 9)

Άρθρο 2, παράγραφος 1 , δεύτερη παύλα
— βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδίως του αστικού, με την
εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης που αφορούν τα στερεά και

— βελτίωση του περιβάλλοντος και χωροταξία με πολεοδο
μικό σχεδιασμό και με σχεδιασμό των μεταφορών και

υγρά απόβλητα και την ατμοσφαιρική μόλυνση στο πλαίσιο της χωροταξίας·

με την υποστήριξη των τοπικών χωροταξικών και
δημοτικών αρχών κατά την υλοποίηση τεχνολογικώς
προσαρμοσμένων σχεδίων που αφορούν τις μεταφο
ρές, τα στερεά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα, την παροχή
πόσιμου νερού και την ατμοσφαιρική ρύπανση·

(Τροπολογία 10)

Άρθρο 2, παράγραφος 1 , τρίτη παύλα
—

διατήρηση των παράκτιων ζωνών με τη μείωση των πηγών
της μόλυνσης και τη στήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν
τη μακρόπνοη διαχείριση των θαλασσίων οικοσυστημάτων·

— προαγωγή τοπικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση
των παράκτιων ζωνών με την αποφυγή της μόλυνσης και
τη μείωση των πηγών της και τη στήριξη πρωτοβουλιών
που αφορούν τη μακρόπνοη διαχείριση των θαλασσίων
οικοσυστημάτων μέσω καινοτόμων και χαμηλού κόσ
τους δράσεων·
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 11 )

Άρθρο 2, παράγραφος 1, τέταρτη παύλα

χρήση και μεταφορά τεχνολογιών προσαρμοσμένων στις
απαιτήσεις του περιβάλλοντος, ιδίως στον τομέα της
ενέργειας·

— προαγωγή τοπικών πρωτοβουλιών για τη χρήση και
μεταφορά τεχνολογιών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις
του περιβάλλοντος, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και,
ειδικότερα, των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας,
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
στο περιβάλλον και την προσαρμογή στις παραδοσια
κές συνθήκες διαβίωσης της εκάστοτε περιφέρειας·

(Τροπολογία 12)

Άρθρο 2, παράγραφος 1 , παύλα 4α (νέα)
—

μέτρα για την αποφυγή εκπομπών που βλάπτουν το
κλίμα, όπως π.χ. η αντικατάσταση ενεργειακών
πηγών, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για το κλίμα,
από άλλες λιγότερο επικίνδυνες·

(Τροπολογία 13 )

Άρθρο 2, παράγραφος 1 , πέμπτη παύλα
προαγωγή τοπικών πρωτοβουλιών με αντικείμενο τη
βελτίωση των πρακτικών για τη διατήρηση του εδάφους,
την αγροκτηνοτροφική διαχείριση και την εκμετάλ
λευση της βοσκής στους τομείς της προστασίας των
δασικών πόρων, της ßελτιστοποίησης των κτηνοτροφι
κών μεθόδων και των πρακτικών της άγριας πανίδας,
των εδαφοκαλλιεργειών, του τουρισμού και της κατα
πολέμησης της απερήμωσης·

βελτίωση των πρακτικών για τη διατήρηση του εδάφους και
τη διαχείριση στους τομείς της κτηνοτροφίας, της προστα
σίας των δασικών πόρων, της καταπολέμησης της απερή
μωσης·

(Τροπολογία 14)

Άρθρο 2, παράγραφος 1 , έκτη πανλα

προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στις αναπτυσ
σόμενες χώρες και ευαισθητοποίηση όλων των οικονομι
κών και κοινωνικών φορέων στα περιβαλλοντικά θέματα
που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές με
τις αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. περιβαλλοντικά πρότυπα,
ετικέτες, πιστοποίηση) καθώς και την προαγωγή τοπι
κών πρωτοβουλιών με αντικείμενο την τήρηση ειδι
κών περιβαλλοντικών προτύπων (π.χ. ετικέτες, πιστο

προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στις αναπτυσ
σόμενες χώρες και ευαισθητοποίηση όλων των οικονομι
κών φορέων όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα που
ενδέχεται να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές με τις
αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. περιβαλλοντικά πρότυπα,
ετικέτες , πιστοποίηση)·

ποίηση)·

(Τροπολογία 15 )

Άρθρο 2, παράγραφος 1, παύλα 6α (νέα)
—

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εγχωρίων πλη
θυσμών στην έννοια της ßιώσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτε
ρα δε όσον αφορά τα προβλήματα που άπτονται της
δημογραφικής έκρηξης, τις πολιτικές για τη δημόσια
υγεία, τις θνησιγενείς μεθόδους παραγωγής, τη χρήση
επικινδύνων χημικών προϊόντων και τον διασκορπισ
μό τοξικών αποβλήτων στο περιßάλλον·
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 16)

Άρθρο 2, παράγραφος 1, παύλα 66 (νέα)

— προαγωγή εκστρατειών διαφώτισης για επικίνδυνες
ουσίες όπως τα τοξικά απόβλητα και τα ζιζανιοκτόνα·
(Τροπολογία 17)

Άρθρο 2, παρ. 1, παύλα 6γ (νέα)
—

πρωτοβουλίες για την προστασία των οικοσυστημά
των και των ßιοτόπων και για τη διατήρηση της
ποικιλίας των ειδών·

(Τροπολογία 18 )

Άρθρο 2, παράγραφος 2, πρώτη παύλα

—

πρότυπες δράσεις που εφαρμόζονται επιτόπου και που
αναμένεται να συμβάλλουν στην μακρόπνοη ανάπτυξη, την
προστασία του περιβάλλοντος και την μακρόπνοη διαχεί
ριση των φυσικών πόρων·

—

πρότυπες δράσεις που εφαρμόζονται επιτόπου, συμπερι
λαμβανομένων και ανταλλαγών πληροφοριών, και που
αναμένεται να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, την
αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης, την εκπαίδευ
ση, το περιβάλλον και την βιώσιμη διαχείριση των φυσι
κών πόρων·

(Τροπολογία 19)

Άρθρο 2, παράγραφος 2, δεύτερη παύλα

— διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών και μέσων που
έχουν σκοπό την προώθηση- της μακρόπνοης ανάπτυξης και
την ένταξη του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη, ιδίως υπό
μορφή σχεδίων και προγραμμάτων·

— διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών και λειτουργικών
μέσων που έχουν σκοπό την προώθηση της μακρόπνοης
ανάπτυξης και την ένταξη του περιβάλλοντος στην ανάπτυ
ξη, υπό μορφή βάσεων και τραπεζών δεδομένων, σχε
δίων σχεδίων και προγραμμάτων· τα μέτρα αυτά δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων χρηματο
δοτικών πόρων·

(Τροπολογία 20)

Άρθρο 2, παράγραφος 2, τρίτη παύλα
— ανάλυση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (μελέτες αντικτύπον) και εκτίμηση έργων, προγραμμάτων, στρατηγικών
και πολιτικών που εφαρμόζονται στις αναπτυσσόμενες
χώρες.

Διαγράφεται

(Τροπολογία 21 )

Άρθρο 2, παράγραφος 2, παύλα 3α (νέα)

— ενσωμάτωση, στα σχέδια της αναπτυξιακής συνεργα
σίας, μίας περιβαλλοντικής συνιστώσας η οποία θα
χαρακτηρίζει, θα προσδιορίζει και θα αξιολογεί τη
βιώσιμη διάσταση των σχεδίων αυτών.
(Τροπολογία 22)

Άρθρο 2, παράγραφος 2, παύλα 36 (νέα)

— ανάπτυξη εθνικών συστημάτων οικολογικής λογιστι
κής.
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 23 )
Άρθρο 2, παράγραφος 3, πρώτη παύλα

στις δράσεις ανάπτυξης των θεσμικών δυνατοτήτων στις
αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

—

στις δράσεις ανάπτυξης των θεσμικών και λειτουργικών
δυνατοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε εθνικό
όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

(Τροπολογία 24)

Άρθρο 2, παράγραφος 3, παύλα Ια (νέα)
—

μέτρα που συναρτώνται με στόχους προστασίας του
κλίματος, όπως π.χ. η προαγωγή ανανεώσιμων ενερ
γειακών πηγών, η αύξηση της ενεργειακής αποτελε
σματικότητας και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας·

(Τροπολογία 25 )
Άρθρο 2, παράγραφος 3, δεύτερη παύλα

— στη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών κατά τον προσδιορισμό, το σχεδιασμό και την εκτέλεση των δράσεων.

— στην προκαταρκτική ενημέρωση των εγχωρίων πλη
θυσμών και κατόπιν στην συμμετοχή τους στον προσ
διορισμό, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των δράσεων.
Θα ληφθεί υπόψη o ιδιαίτερος ρόλος και η κατάσταση
στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες.

(Τροπολογία 26)
Άρθρο 2, παράγραφος 3, παύλα 2α (νέα)

— στις δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα ή στις δρά
σεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας
στον τομέα της ßιώσιμης ανάπτυξης.
(Τροπολογία 46)
Άρθρο 2, παράγραφος 3, παύλα 26 (νέα)

— τη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό
Φορέα (GEF — Global Enviromental Facility) και με
άλλους πολυεθνικούς φορείς.
(Τροπολογία 27)
Άρθρο 2, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Εξαιρούνται από την ενίσχυση σχέδια που προβλέ
πουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για σχέδια της
ΕΕ ή των κρατών μελών χρηματοδοτούμενα από άλλα
προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων μελετών για τη
συμβατότητα με το περιβάλλον και αξιολογήσεων)·

(Τροπολογία 28 )
Άρθρο 2α (νέο)
Άρθρο 2α

1.
Οι πιλοτικές δράσεις οι οποίες θα εκτελεσθούν
επιτόπου στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού,
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θα αποτελεσουν αντικείμενο προκαταρκτικών εκθέσεων
οι οποίες θα αξιολογούν τις οικολογικές, κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις των δράσεων
αυτών. Στις εν λόγω εκθέσεις θα γίνεται μνεία των
ειδικών στόχων των δράσεων αυτών από ποιοτικής ή
ποσοτικής απόψεως. Οι δράσεις αυτές θα αξιολογούνται,
ενδεχομένως, με την συμμετοχή των εγχωρίων πληθυ
σμών.

2. Εφόσον οι δράσεις αυτές έχουν επιπτώσεις επί του
χώρου και του παραδοσιακού τρόπου ζωής των αυτοχθό
νων πληθυσμών, οι πληθυσμοί αυτοί θα κληθούν να
δώσουν την συναίνεσή τους για την εκτέλεση των εν λόγω
δράσεων, αφού ενημερωθούν λεπτομερώς επ 'αυτών.
(Τροπολογία 29)

Άρθρο 3
Οι δικαιούχοι της ßοήθειας και εταίροι της συνεργασίας είναι
όχι μόνο τα κράτη και οι περιοχές αλλά και αποκεντρωμένες
υπηρεσίες, περιφερειακές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες,
παραδοσιακές ή τοπικές κοινότητες, φορείς και βιομηχανίες του
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιρι
σμών και μη κυβερνητικών οργανισμών, και αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις του τοπικού πληθυσμού.

Οι δικαιούχοι της ßοήθειας και εταίροι της συνεργασίας είναι
αποκεντρωμένες υπηρεσίες, περιφερειακές οργανώσεις, δημό
σιες υπηρεσίες, παραδοσιακές ή τοπικές κοινότητες, φορείς και
βιομηχανίες του ιδιωτικού τομέα, συνεταιρισμοί, μη κυβερνητι
κοί οργανισμοί, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του τοπικού
πληθυσμού, περιοχές και κράτη. H αρμόδια επί του προϋ
πολογισμού αρχή ενημερώνεται σχετικώς.

(Τροπολογία 30)

Άρθρο 4, παράγραφος 1
1 . Τα μέσα που μπορούν να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο των
δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2, περιλαμβάνουν
κυρίως μελέτες, τεχνική ßοήθεια, κατάρτιση ή άλλες υπηρεσίες,
προμήθειες και εργασίες καθώς και αποστολές αξιολόγησης και
ελέγχου·

1 . Τα μέσα που μπορούν να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο των
δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2, περιλαμβάνουν,
εκτός από χρηματοδοτικές παροχές, μεταξύ άλλων, τεχνική
ßοήθεια, εκπαιδευτικά μέτρα, κατάρτιση και περαιτέρω
επιμόρφωση, ή άλλες υπηρεσίες, προμήθειες και εργασίες
καθώς και αποστολές αξιολόγησης και ελέγχου.

(Τροπολογία 31 )

Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. H κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει τόσο τις
επενδυτικές δαπάνες εκτός της αγοράς ακινήτων όσο και τις
δαπάνες λειτουργίας, σε συνάλλαγμα ή τοπικό νόμισμα, ανάλο
γα με τις ανάγκες της εφαρμογής των δράσεων. Ωστόσο, με
εξαίρεση τα προγράμματα κατάρτισης και έρευνας, οι δαπάνες
λειτουργίας καλύπτονται μόνο κατά την έναρξη και η κάλυψη
μειώνεται σταδιακά.

2.
H κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει τόσο τις
επενδυτικές δαπάνες εκτός της αγοράς ακινήτων όσο και τις
δαπάνες λειτουργίας, σε συνάλλαγμα ή τοπικό νόμισμα, ανάλο
γα με τις ανάγκες της εφαρμογής των δράσεων. Ωστόσο, με
εξαίρεση τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, οι
δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται μόνο κατά την έναρξη και η
κάλυψη μειώνεται σταδιακά. Για τα σχέδια που στοχεύουν
στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας ή την
προστασία των οικοσυστημάτων, επιτρέπεται η αγορά
ακινήτων.

(Τροπολογία 32)

Άρθρο 4, παράγραφος 5, σημείο β)
β) συντονισμός στον τόπο εφαρμογής των δράσεων, μέσω
τακτικών συναντήσεων και ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των αντιπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών
μελών, στη δικαιούχο χώρα.

6) συντονισμός στον τόπο εφαρμογής των δράσεων, μέσω
τακτικών συναντήσεων και ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των αντιπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών
μελών, των δικαιούχων χωρών και των εγχωρίων
εταίρων (ΜΚΟ, κοινότητες βάσεως, ενώσεις).
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(Τροπολογία 33 )

Άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2
1.
H Επιτροπή επιφορτίζεται με την εξέταση, απόφαση και
διαχείριση των δράσεων που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές διαδικασίες και
άλλες ισχύουσες διαδικασίες, και κυρίως αυτές που προβλέπο
νται στο δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό
προϋπολογισμό των Κοινοτήτων.

1.
H Επιτροπή επιφορτίζεται, σύμφωνά με το άρθρο 205
της Συνθήκης, με την εξέταση, απόφαση και διαχείριση των
δράσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφω
να με τις δημοσιονομικές διαδικασίες και άλλες ισχύουσες
διαδικασίες, και κυρίως αυτές που προβλέπονται στο δημοσιο

νομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό
των Κοινοτήτων .

2 . Οι αποφάσεις για δράσεις, των οποίων η χρηματοδότηση
υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ecu ανά δράση, καθώς και κάιθε
τροποποίηση των εν λόγω δράσεων που συνεπάγεται υπέρβαση
του αρχικώς συμφωνηθέντος ποσού πλέον του 20% για Κάθε
δράση, λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε
ται στο άρθρο 7 .

2. Οι αποφάσεις για δράσεις, των οποίων η χρηματοδότηση
υπερβαίνει τα 5 εκατ. Ecu ανά δράση, καθώς και Κάθε
τροποποίηση των εν λόγω δράσεων που συνεπάγεται υπέρβαση
του αρχικώς συμφωνηθέντος ποσού πλέον του 20% για κάιθε
δράση, λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε
ται στο άρθρο 7 .

(Τροπολογία 47)
Άρθρο 6, παράγραφος 5

5.
H συμμετοχή στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και
στις συμβάσεις προμηθειών είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις σε
όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των κρατών μελών και του
δικαιούχου κράτους. Μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες
αναπτυσσόμενες χώρες.

5 . H συμμετοχή στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και
στις συμβάσεις προμηθειών είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις σε
όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των κρατών μελών, της
χώρας υποδοχής και άλλων αναπτυσσομένων χωρών.

(Τροπολογία 35 )

Άρθρο 6, παράγραφος 6

6. Οι προμήθειες είναι καταγωγής κρατών μελών ή του
δικαιούχου κράτους ή άλλων αναπτυσσομένων χωρών. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως δικαιολογημένες, οι προμή
θειες αυτές μπορούν να είναι καταγωγής άλλης χώρας.

6. Οι προμήθειες πρέπει να προέρχονται από τα κράτη
μέλη, από το δικαιούχο κράτος ή από άλλες αναπτυσσόμενες
χώρες και, ειδικότερα, από τις χώρες της περιοχής. Εξαι
ρέσεις επιτρέπονται μετά από συμφωνία με την αρμόδια
υπηρεσία, ιδιαίτερα όταν διαφορετική λύση θα συνεπαγό
ταν υψηλότερο κόστος ή δυσανάλογα υψηλή δαπάνη για
τα συμμετέχοντα μέρη·

(Τροπολογία 36)

Άρθρο 6, παράγραφος 6α (νέα)
6α. O εγκάρσιος χαρακτήρας των δράσεων που εμπίπ
τουν στη γραμμή αυτή του προϋπολογισμού, δημιουργεί
την ανάγκη σύστασης ενός «πυρήνος οικολογικής επαγ
ρύπνησης» o οποίος θα εξασφαλίζει τον συντονισμό, τον
συνδυασμό και την ενσωμάτωση των διαφόρων διαστάσε
ων των σχεδίων συνεργασίας για την ανάπτυξη με σκοπό
την βελτίωση της ενημέρωσης και της παρακολούθησης
των δράσεων αυτών.

(Τροπολογία 37)
Άρθρο 6, παράγραφος 66 (νέα)

6β. Στα πλαίσια του πνεύματος δικαιοσύνης και ενερ
γούς αλληλεγγύης, που έχει ως στόχο την συρρίκνωση του
αναπτυξιακού χάσματος που χωρίζει το βορρά από το
νότο, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό της
αντίστροφης ροής κεφαλαίων και ειδικότερα στον τομέα
των υπηρεσιών, με τη βελτίωση των θεσμικών και λει
τουργικών δυνατοτήτων των αναπτυσσομένων χωρών.
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(Τροπολογία 38)

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο Ια (νέο)
H επιτροπή αυτή θα λαμβάνει υπόψη τις συμβουλές των
σχετικών επιστημονικών, περιβαλλοντολογικών και τεχ
νικών οργανώσεων.

(Τροπολογία 39)

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 16 (νέο)
H επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη της για τη συνολική
χρηματοδότηση των σχεδίων ανάπτυξης την εμπειρία που
αποκτήθηκε από πιλοτικά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
(Τροπολογία 40)

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 3α) (νέο)

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής διεξάγονται κατά κανόνα
δημοσίως, εκτός αντίθετης απόφασης δεόντως αιτιολογη
μένης και δημοσιευμένης εγκαίρως. H επιτροπή δημοσι
εύει τα σχέδια ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεών της
δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή τους. Δημοσιεύει τα
πρακτικά των συνεδριάσεών της. Καταρτίζει δημόσιο
μητρώο δηλώσεων ενδιαφέροντος των μελών της.
(Τροπολογία 41 )

Άρθρο 8
Στο τέλος Κάθε οικονομικού έτους, η Επιτροπή υποβάλλει
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο,
στην οποία περιλαμβάνονται συνοπτική παρουσίαση των δρά
σεων που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους καθώς και αξιολόγηση της εκτέλεσης του παρόντος
κανονισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
Στην περίληψη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πληροφορίες
σχετικά με τους φορείς με τους οποίους συνάφθηκαν συμβάσεις
έργων.
Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης περίληψη των εξωτερικών
αξιολογήσεων, ενδεχομένως όσον αφορά συγκεκριμένες δρά
σεις .

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου Κάθε οικονομικού έτους, η
Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και στο Συμβούλιο, στην οποία περιλαμβάνονται κατάλο
γος των εταίρων των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
καθώς και το ποσοστό συγγχρηματοδότησης, συνοπτική
παρουσίαση των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους καθώς και συνοδευόμενη από
αριθμητικά στοιχεία αξιολόγηση της εκτέλεσης του παρόντος
κανονισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
H έκθεση αυτή θα πρέπει να εμπεριέχει πληροφορίες τόσο
για την ποιότητα όσο και για τον αριθμό των χρηματοδο
τουμένων σχεδίων,, καθώς και τα αποτελέσματα των
σχεδίων (ή παλαιότερων σχεδίων), για τους φορείς με τους
οποίους συνήφθησαν συμβάσεις έργων και να αναλύει όλα τα
υποßληθέντα σχέδια, εκθέτοντας τους λόγους που οδήγη
σαν στην επιλογή τους.
Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης ποσοτικοποιημένη περί
ληψη των εξωτερικών αξιολογήσεων, ενδεχομένως όσον αφορά
συγκεκριμένες δράσεις.

(Τροπολογία 44)
Άρθρο 8α (νέο)
Άρθρο 8α

Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια για τα σχέδια
επιλογής δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και
διανέμονται στους ενδιαφερόμενους από τις υπηρεσίες
της Επιτροπής στις χώρες που έχουν επιλεγεί για τις
παρούσες εφαρμογές.
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(Τροπολογία 45 )

Άρθρο 8 β (νέο)
Άρθρο 8β

O παρών κανονισμος τίθεται σε εφαρμογή στα πλαίσια
μιας λογικής προσέγγισης η οποία λαμβάνει ωσαύτως
υπόψη τις γενικές αρχές οι οποίες εμπεριέχονται στον
κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 443/92 του Συμβουλίου για τη
χορήγηση χρηματοδοτικής και τεχνικής ßοήθειας και την
οικονομική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της
Λατινικής Αμερικής και της Ασίας ('), στη σύμβαση
ΑΚΕ-ΕΟΚ καθώς και στις ισχύουσες επί του παρόντος
συμφωνίες με τις χώρες του νότου της Μεσογείου, τηρώ
ντας κοινά κριτήρια για όλα τα στάδια της εκπόνησης των
σχεδίων, από τον προσδιορισμό μέχρι την αξιολόγησή
τους· τα κριτήρια αυτά θα έχουν ως γνώμονα την ανταλ
λαγή των γνώσεων, την εναρμόνιση των μεθόδων εργα
σίας και τη στενή συνεργασία σε όλα τα στάδια του
σχεδίου.
C)

ΕΕ L 52 της 27.02.1992, σελ. 1 .

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου επί
της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τις δράσεις που εφαρμόζονται στις
αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της μακρόπνοης
ανάπτυξης COM(95)<)294 - C4-0334/95 - 95/0161(SYN)

(Διαδικασία συνεργασίας : πρώτη ανάγνωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο CC)M(95)0294 — 95/01 6 1 (SYN) (')

— έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 1 89Γ και 1 30Σ και 1 30Χ της
Συνθήκης ΕΚ (C4-0334/95 ),

— έχοντας υπόψη του άρθρο 58 του Κανονισμού του,
—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας και τις γνωμοδοτήσεις της
Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας
των Καταναλωτών (Α4-01 12/96),

1.

εγκρίνει, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε σ' αυτήν, την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρόταση της, σύμφωνα με το άρθρο 189 A,
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·
3 . καλεί το Συμβούλιο, να συμπεριλάβει, στην κοινή θέση που θα εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 189 Γ,
σημείο α), της Συνθήκης ΕΚ, τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Κοινοßούλιο·

4. ζητεί την έναρξη της διαδικασίας συνεννόησης στην περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να
απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
5 . ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει στην περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·
6.
C)

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.
ΕΕ C 20, της 24.01.1996, σελ . 4 .
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7. Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένα γεωργικά
και αλιευτικά προϊόντα *
Α4-0138/96

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή πολυετους συστήματος γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1996 έως τις 30 Ιουνίου 1999 σε
ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών (C()M(96)0087 — C4-0231/96 —
96/0908(CNS))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται.

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί
της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή πολυετούς συστήματος γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1996 έως τις 30 Ιουνίου 1999
σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών (C()M(96)0087 — C4-0231/96
- 96/0908(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβουλιο, ((C(JM(96)0087 — 96/0908(CNS))

—

έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 1 1 3 της Συνθήκης ΕΚ
(C4-0231 /96),

— έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας και τις γνωμοδοτήσεις της
Επιτροπής Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων και της Επιτροπής Αλιείας (Α4-0138/96),
1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε
το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικώς·
3 . ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει στην περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·
4.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

8. «Ευρωπαϊκό Έτος κατα του Ρατσισμού» *
Α4-0135/96
I.

Ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και
τον αντισημιτισμό (COM(95)0653 — C4-0250/96)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
—

έχοντας υπόψη το άρθρο ΣΤ, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ,

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον
αντισημιτισμό (CC)M895)0653 — C4-0250/96),

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστικής του επιτροπής σχετικά με την άνοδο του φασισμού και του
ρατσισμού στην Ευρώπη ('),

C)

Έκθεση των αποτελεσμάτων της ερευνάς, Στρασβούργο, Δεκέμßριος 1986.
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— έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 1986 ('),
— έχοντας υπόψη την έκθεση εξ ονόματος της εξεταστικής επιτροπής για το ρατσισμό και την ξενοφοβία
σχετικά με τα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1990 (2),
— έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών
μελών, που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με την
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (3),
— έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 21ης Απριλίου 1993 , σχετικά με την άνοδο του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας και τον κίνδυνο ακροδεξιάς βίας (4),
— έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία της 2ας Δεκεμβρίου 1 993 (5),
—

έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 2 1 ης Απριλίου 1 994, σχετικά με την κατάσταση των αθιγγάνων στην
Κοινότητα (6),

—

έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 20ής Απριλίου 1994, σχετικά με τις επιχειρήσεις εθνικής κάθαρσης (7),

— έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 27ης Απριλίου 1995 , σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον
αντισημιτισμό (8),

— έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 15ης Ιουνίου 1995, σχετικά με την καθιέρωση ημέρας αφιερωμένης στη
μνήμη του ολοκαυτώματος (9),
— έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 13ης Ιουλίου 1995 , σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των Roma ( |0),
έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 1995 , σχετικά με το ρατσιμό, την ξενοφοβία και τον
αντισημιτισμό ("),

—

—

έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία
(Επιτροπή Kahn) προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Καννών της 26 και 27 Ιουνίου 1995 ,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Ρατσισμό και την ξενοφοβία, του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης της 15 και 16 Δεκεμβρίου 1995 , (RAXEN 58),

—

έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με τη μελέτη σκοπιμότητας για ένα
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας που υποβλήθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης το Δεκέμβριο του 1995 ,

(RAXEN24),

— έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας προβληματισμού προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «Μια
στρατηγική για την Ευρώπη», του Δεκεμβρίου 1995 , (REFLEX 21 ),
— έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δουβλίνου, το Μάιο
του 1990, του Μάαστριχτ τον Δεκέμβριο του 1991 , του Εδιμβούργου, το Δεκέμβριο του 1992, της
Κοπεγχάγης, τον Ιούνιο του 1993 , της Κέρκυρας, τον Ιούνιο του 1994 , του Έσσεν, το Δεκέμβριο του
1994, των Καννών, τον Ιούνιο του 1995 , της Μαδρίτης, το Δεκέμβριο του 1995 ,
— έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με
το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, CAHLI (95)5 , 8
Φεßρουαρίου 1994,
— έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά
με τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, CAHLI(95)4,
8 Φεßρουαρίου 1994,
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων
των Πολιτών και της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης (Α4-01 35/96),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ιστορία έχει πέσει επανειλημμένως στα νύχια του ρατσισμού και
του εθνικού μίσους, με τρομακτικές συνέπειες : γενοκτονία των εβραίων, τσιγγάνων, ομοφυλοφίλων και
ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκατομμύρια θύματα μεταξύ του μαχόμενου και του άμαχου πληθυσμού,
εγκλεισμός ομάδων του πληθυσμού σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, διώξεις, επιχειρήσεις εθνιής
κάθαρσης, μαζική εξορία και ξερίζωμα ανθρώπων,
(')
(2)
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(4)
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κατά την μεταπολεμική περίοδο
αποτελούσε απάντηση στον εθνικό σοσιαλισμό, το φασισμό και τον απολυταρχικό κομμουνισμό, του
οποίου υπέπεσαν θύματα ολόκληροι πληθυσμοί ευρωπαϊκών χωρών και ότι στο πλαίσιο αυτό η
δημιουργία μιας δημοκρατικής και ευρωπαϊκής έννομης τάξης με κεντρικό πυρήνα την προστασία των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι ουσιαστικής σημασίας,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη αρμονικών κοινωνιών με εθνικές και πολιτιστικές ποικιλομορφίες
αποτελεί ένδειξη πολιτισμού και προωθεί το ευρωπαϊκό ιδεώδες καθώς επίσης και ότι μια ζωντανή
κοινωνία είναι ανοιχτή στις πολιτιστικές επιδράσεις που έρχονται απέξω και συνεπώς αποτελεί
ένδειξη αυθόρμητης τάσης για αφομοίωση ξένων πολιτιστικών στοιχείων, γεγονός που έχει καθορίσει
τον χαρακτήρα και την ιστορία πλείστων όσων κρατών και λαών,
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική πολιτική, και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν να
επηρεασθεί από εθνικές προκαταλήψεις, όπως, λ.χ., παρά τα επιστημονικά πορίσματα, επισημάνθηκε
και στις δηλώσεις του Συμβουλίου η συνάφεια μεταξύ της ανεργίας στην Ένωση και της
μετανάστευσης,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάση της Ευρωπαϊής Ένωσης, ως συνέπεια της πολιτικής που χάραξε το
Συμβούλιο των Υπουργών επέτρεψε επιχειρήσεις εθνικής κάθαρσης στα σύνορά της και δημιούργησε
στους πολίτες την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμη σε θέση να αντιταχθεί σε όσους
προωθούν το ρατσισμό και το εθνικό μίσος,
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη της έννομης τάξης, της
δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, σε σχέση με τις συνδεδεμένες
και τρίτες χώρες, ενώ οφείλει να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων που θα οδηγούσαν
στην εγκαθίδρυσή τους, και ότι στο πλαίσιο αυτό καθίσταται ευκταία η συνεργασία με άλλους διεθνείς
οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης,
Z. Λαμβάνοντας υπόψη ότι o ρατσισμός, o αντισημιτισμός και η ξενοφοβία δεν αποτελούν μονοπώλιο
των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά απαντώνται σε όλο το ιδεολογικό φάσμα της πολιτικής και ότι η
καταπολέμηση των φαινομένων αυτών θα πρέπει επίσης να είναι ευρεία,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ρατσιστικά κόμματα αποτελούν το σημείο αποκρυστάλλωσης της
ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού στη κοινωνία και ότι είναι ανάγκη να αποκλεισ
θούν και να απομονωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί τους, όπως είναι οι κ.κ. Le Pen, Haider, κ.ά., στην
Ένωση με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού,
Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι o εθνικισμός («ρατσισμός») και η ξενοφοβία έχουν ßαθιές ρίζες στην κοινωνία
μας, εξ αιτίας :
— στην αποικιακή ιστορία των κρατών μελών, που δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας,
στην οποία o ρατσισμός διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο στη νομιμοποίηση της αποικιακής
πολιτικής ,

— η επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση, η οποία οδηγεί σε κλιμάκωση της ανεργίας και του
κοινωνικού αποκλεισμού,

— της επανεμφάνισης εγωιστικών αντιλήψεων και της απώλειας των αξιών και των αρχών της
συμβίωσης, της επικοινωνίας και της ανοχής, γεγονός που δημιουργεί γόνιμο έδαφος για την
ανάπτυξη ρατσιστικής και ξενόφοßης συμπεριφοράς, η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί είτε ως
χουλιγκανισμός είτε απλώς ως εγκληματική δραστηριότητα,
— της έλλειψης κινήτρων ικανών να βοηθήσουν το άτομο να προσαρμοστεί σε μια πολυπολιτιστική,
πολυεθνική κοινωνία και στο λεγόμενο «παγκόσμιο χωριό»,
—

του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού τόσο μεταναστών όσο και αυτοχθόνων μελών της

κοινότητας στα κράτη μέλη, εξ αιτίας του οποίου και οι δύο αυτές κατηγορίες είναι επιδεκτικές
χειραγώγησης από λαϊκιστές, ολοκληρωτικούς και ακροδεξιούς πολιτικούς,
I.

λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τείνουν να θεωρούν τις μειονοτικές ομάδες
ως αποδιοπομπαίους τράγους για τις άθλιες συνθήκες ζωής τους, όπως :
— το υψηλό ποσοστό ανεργίας,
— τις κακές συνθήκες κοινωνικής πρόνοιας,
—
—

τη γενική οικονομική ανασφάλεια,
την παρακμή και υποβάθμιση των προαστίων,

— τις ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος,
ΙΑ. έχοντας υπόψη ότι η έννοια της φυλής δεν έχει καμία επιστημονική ούτε γενετική ούτε ανθρωπολογική
βάση, και επομένως η έννοια αυτή δεν μπορεί παρά να τροφοδοτεί διακρίσεις εθνοτικής, εθνικής ή
πολιτιστικής φύσεως ή ακόμη διακρίσεις σχετιζόμενες με το χρώμα του δέρματος, διότι η έννοια αυτή
παραπέμπει στην ψευδή ιδέα ότι υπάρχουν «φυλές» συγκροτημένες και ιεραρχικά ταξινομημένες·
συνεπώς, o όρος αυτός θα πρέπει να αποκλειστεί από Κάθε επίσημο κείμενο,
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ΙΒ . λαμβάνοντας υπόψη ότι o ρατσισμός, o αντισημιτισμός και η ξενοφοβία αποτελούν απειλή για την
κοινωνική συνοχή μεταξύ των ανθρώπων και ότι για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει
να λάβει ειδικά μέτρα σε διαφόρους τομείς,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των γνώσεων θα ßοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει
μια συνεκτική στρατηγική με στόχο τη μακροπρόθεσμη και ßραχυπρόθεσμη καταπολέμηση των
φαινομένων αυτών,

1 . εκφράζει το θαυμασμό του και εγκρίνει την Ανακοίνωση της Επιτροπής δεδομένου ότι αποτελεί πλήρη
απάντηση σε προβλήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, στα οποία επανειλημμένως έχει εγκύψει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και κρίνει ότι η προσέγγιση που επέλεξε η Επιτροπή ανταποκρίνεται στην
επιθυμία του για καταπολέμηση πολυαρίθμων πτυχών του ρατσισμού και της ξενοφοßίας·

2. συμφωνεί με τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για το ρατσισμό και τη ξενοφοβία, όπως προτείνει η
τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Ρατσισμό και την ξενοφοβία (επιτροπή Kahn) που
εγκρίθηκε με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Καννών και ελπίζει ότι το παρατηρητήριο
αυτό θα λειτουργεί ως κέντρο ενός δικτύου υπαρχόντων θεσμικών οργάνων το οποίο θα τελεί υπό την
αρμοδιότητα της Επιτροπής·
3 . εκφράζει την επιθυμία να συνεργάζεται το παρατηρητήριο στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδίως
όσον αφορά εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας στη περιφέρεια της Ένωσης και σε περιπτώσεις που οι
τέτοιου είδους εκδηλώσεις υπερβαίνουν τα σύνορα της Ένωσης θίγοντας γειτονικές χώρες που αποτελούν
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης·
4. πιστεύει ότι το ανωτέρω Παρατηρητήριο θα συμβάλει στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας στην κοινωνία μας
5 . αναγνωρίζει ότι προκειμένου να λαμβάνεται το παρατηρητήριο σοβαρά υπόψη από Λύματα του
ρατσισμού, o κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του δεν θα πρέπει να προβλέπει μόνο
την πρόσληψη υπηκόων κρατών μελών·

6. πιστεύει ότι η ετήσια έκθεση και άλλες δημοσιεύσεις του παρατηρητηρίου δεν θα πρέπει να
περιορίζονται στην παρουσίαση γεγονότων, αλλά θα πρέπει να μελετούν συγκεκριμένες πολιτικές που θα
είναι δυνατό να ακολουθούνται από τις τοπικές αρχές, τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ένωση·
7 . καλεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να δώσουν πειστικό παράδειγμα σε ό,τι αφορά την
καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού και να εξετάσουν προς τούτο με
κριτικό βλέμμα την πολιτική που εφαρμόζουν ως προς το σημείο αυτό·
8 . εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση, στο πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής δεν είναι
σε θέση να καταλήξει σε μια συνεκτική και αποτελεσματική εξάληψη και καταπολέμηση του εθνικού μίσους·
9. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής που
ασκούν έναντι τόσο των κρατών που έχουν υποβάλει αίτηση για την προσχώρησή τους στην Ένωση, όσο και
των συνδεδεμένων χωρών και των άλλων τρίτων κρατών, να προσδώσουν μέγιστη σπουδαιότητα στη
προστασία των μειονοτήτων στα κράτη αυτά και να υποστηρίξουν κατά το δυνατόν περισσότερο το
Συμβούλιο της Ευρώπης στις προσπάθειες που καταßάλλει προς το σκοπό αυτο
ί 0. καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τα άτομα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη όπως απέχουν
από την έξαρση των αισθημάτων ξενοφοβίας και καταδικάζουν με τις πράξεις τους και με την πολιτική τους
οποιαδήποτε μορφή αδιαλλαξίας και ρατσιστικών δηλώσεων·
11.
συμμερίζεται την πρόθεση της Επιτροπής να επιδιώξει την κοινωνικοοικονομική ισότητα όλων των
πολιτών της Ένωσης, και θεωρεί την κοινή δήλωση των Κοινωνικών Εταίρων (Φλωρεντία 1994) ως ένα
σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού στον τομέα της εργασίας, και
καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την πρακτική εφαρμογή της εν λόγω δήλωσης ούτως ώστε να μην
απαραμείνει νεκρό γράμμα·

12 . καλεί την Επιτροπή να υποστηρίζει και να ελέγχει την εφαρμογή των συγκεκριμένων προτάσεων
στην τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το ρατσισμό και την ξενοφοβία (Επιτροπή Kahn),
ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης και της αστυνομίας, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό στα τέλη του 1977

1 3 . εκφράζει την προσδοκία ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής της δήλωσης των κοινωνικών εταίρων
θα αποτελέσουν έρεισμα για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής οδηγίας για την κατάργηση των διακρίσεων
στην αγορά εργασίας·
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14.

επισημαίνει ότι η «αστική κοινωνία» (civil society) στην Ένωση έχει χρέος να καταπολεμήσει το

ρατσισμό και την ξενοφοβία και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής περί δημιουργίας ενός φόρουμ
για την κοινωνική πολιτική, στο πλαίσιο αυτό επιθυμεί επίσης να καθιερωθεί διάλογος μεταξύ της
Επιτροπής και των εκπροσώπων των σημαντικότερων θρησκευτικών ρευμάτων στην Ευρώπη και θεωρεί
σκόπιμο να διευκολύνει η Επιτροπή την εγκαινίαση διαλόγου μεταξύ των διαφόρων αυτών ρευμάτων·
15 . καλεί την Επιτροπή όπως, στο πνεύμα της πρότασης «γραμμή εκκίνησης» (starting line) που
υποστηρίζουν οι εκκλησίες και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, αναπτύξει μια πολιτική για την κατάργηση
των διακρίσεων σε ένα μεγάλο αριθμό άλλων τομέων (υγειονομική περίθαλψη, παιδεία κ.λπ.) και, βάσει
των εμπειριών που θα αποκομισθούν από την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής και της νομοθετικής
πρακτικής στα κράτη μέλη, καθορίσει κανόνες για την κατάργηση των διακρίσεων·
16. τονίζει την ανάγκη να ληφθοίτν μέτρα στο χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης για τον
αποτελεσματικό αγώνα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή και, από την Επιτροπή, να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη
για την επίτευξη αυτών των στόχων

17 . υποστηρίζει την προτίμηση που εκφράζει η Επιτροπή όσον αφορά την περίληψη στις συνθήκες μιας
γενικής διάταξης κατά των διακρίσεων και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική
πρόταση οδηγίας κατά των διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων στην Ένωση που είναι δυνατόν να ßασισθεί
στις ισχύουσες διατάξεις κατά των διακρίσεων των κρατών μελών
18 . κρίνει την άποψη της Επιτροπής ότι θα πρέπει να περιληφθούν στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της
Κοινότητας ειδικές διατάξεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού, ως υποστήριξη του αγώνα που το ίδιο
έχει αναλάβει κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

19 . κρίνει ουσιαστική την προώθηση κοινής δράσης και τον καθορισμό ευρωπαϊκών νομοθετιών
ρυθμίσεων σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοßίας· στο πλαίσιο αυτό κρίνει
σκόπιμο όπως η συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης προσανατολισθεί προς την καταπολέμηση του
ρατσισμού με διασυνοριακό χαρακτήρα, συγκεκριμένα εις ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα, τις εκδηλώσεις
ρατσιστών και τις «λεωφόρους της πληροφόρησης»·

20. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της 19ης και 20ης
Μαρτίου 1996, για μια κοινή δράση εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας βάσει του άρθρου Κ.3 της
Συνθήκης περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητεί επιπλέον να προβλέψει η νομοθεσία όλων των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την απαγόρευση της μη αναγνώρισης του ολοκαυτώματος και
θεωρεί επιπλέον απαραίτητο να αναπτύξουν τα κράτη μέλη τη συνεργασία τους στον τομέα του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας σε σχέση και με τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης·
21 . κρίνει μείζονος σημασίας την ίση μεταχείριση των εθνικών μειονοτήτων και ζητεί επίσης να
προστατευθούν τα δικαιώματα των μεταναστών των κρατών μελών, και καλεί την Επιτροπή να καταγράψει
τα επιχειρήματα των κρατών μελών τα οποία έχουν επιφυλαχτεί να υπογράψουν ευρωπαϊκές και διεθνείς
συμβάσεις, και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή σύμβαση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδοόν ελευθεριών και την διεθνή συνθήκη για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, και
καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να υποβάλει συμπληρωματική ανακοίνωση·
22. κρίνει αναγκαία την παροχή υποστήριξης στους μετανάστες, προκειμένου να μπορούν να ασκούν τις
θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις και θεωρεί επιθυμητή, για την ενσωμάτωση των
πεποιθήσεων αυτών στην ευρωπαϊκή κουλτούρα της ανοχής, του αμοιβαίου σεβασμού και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, την παροχή ßοήθειας για την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση των ιμάμηδων και
των άλλων πνευματικών ηγετών στην Ευρώπη και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τις αναγκαίες
διευκολύνσεις

23 . είναι πεπεισμένο ότι για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα παραμονής σε ένα από
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης της ιθαγένειας του
αντίστοιχου κράτους μέλους και εκτιμά τις προτάσεις της Επιτροπής περί κατάργησης των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα και εγκαθίδρυσης της ελεύθερης κυκλοφορίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών ως ένα
βήμα προς την ορθή κατεύθυνση
24. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πολιτογράφηση των μεταναστών, να επιτρέπουν την
κατοχή διπλής ιθανέγειας, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος της
πολιτογράφησης των παιδιών των μεταναστών που γεννιούνται στην Ένωση και να χορηγούν την
ιθαγένεια χωρίς να προβάλλονται τυπικά εμπόδια
25 . παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει επίσης τα ειδικά προβλήματα του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας που αντιμετωπίζουν τα 3-4 εκατ. των έγχρωμων που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
26. υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής η οποία προτείνει να συμπληρωθεί η πολιτική σχετικά με
την ενσωμάτωση με ειδικές δράσεις για ορισμένες ομάδες στην Ένωση, όπως οι μετανάστες και οι
τσιγγάνοι, αλλά κρίνει ουσιαστικής σημασίας τη διατήρηση της συνοχής μεταξύ της γενικής πολιτικής περί
συνοχής και των ειδικών δράσεων και κρίνει ότι κατά την αξιολόγηση των δράσεων θα πρέπει να εξετάζεται
κατηγορηματικά η εν λόγω συνοχή.
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27 .

επαναλαμßανει την άποψή του ότι η κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ενσωμάτωση των

μεταναστών είναι αναγκαία για την ίση μεταχείρισή τους στην κοινωνία και για την καταπολέμηση του
ρατσισμού, και καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν το ζήτημα αυτό στις κοινωνικές και πολιτικές τους
αποφάσεις και να εκχωρούν το εκλογικό δικαίωμα και στους μετανάστες·
28 .
υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών
στις πόλεις και θεωρεί ότι στο θέμα αυτό έχουν και οι ίδιοι οι μετανάστες ένα ρόλο να διαδραματίσουν,
αναρωτιέται όμως κατά πόσον είναι επαρκής o διαθέσιμος προϋπολογισμός και επισημαίνει ότι η
Επιτροπή οφείλει να περιοριστεί σε ένα δευτερεύοντα ρόλο·

29. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της παιδείας για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών και
ξενόφοβων τάσεων στους νέους, διότι μεταξύ άλλων η παιδεία συμβάλλει στην διαμόρφωση της συνείδησης
και στην απόκτηση αισθήματος κοινωνικής ευθύτνης- ζητεί από την Επιτροπή:
— να ενθαρρύνει τις αρμόδιες για την παιδεία αρχές να προχωρήσουν σε μια ποιοτική βελτίωση της
διδασκαλίας περί του νοήματος του B ' Παγκοσμίου Πολέμου για τη σύγχρονη ιστορία και για τον
αγώνα κατά του ρατσισμού και του εθνικισμού,

— να αναγνωρίσει το γεγονός ότι η παιδεία σε θέματα θρησκείας και συνηθειών ζωής μπορεί να συμβάλει
στη διαμόρφωση της συνείδησης και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων τρόπων ζωής στους νέους,
— να προωθήσει τις ανταλλαγές γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις μεθόδους απόκτησης της
ιθαγένειας καθώς επίσης και να προωθήσει την σχετική κατάρτιση των ενηλίκων,
— να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών όσον αφορά τις μεθόδους ενσωμάτωσης και της
συναφούς κατάρτισης των ενηλίκων·
30.
αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου που οι δημοσιογράφοι θέλουν να διαδραματίσουν για την
καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας και υποστηρίζει την ιδέα των δημοσιογραφικών
ßραßείων·
31 . υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να βοηθήσει, μέσω του προγράμματος MEDIA II, την
παραγωγή προγραμμάτων σχετικών με την εθνική και πολιτιστική ποικιλομορφία στην κοινωνία και
πιστεύει ότι οι μετανάστες, μέσω διαφόρων κινήτρων, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να
εργάζονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και να επιμελούνται εκπομπές και υπογραμμίζει την ευθύνη των
διαφημιστών να αποφεύγουν την προαγωγή της ξενοφοßίας·

32. διαπιστώνει ότι ικανοποιήθηκε η επιθυμία του για ένα ευρωπαϊκό έτος κατά του ρατσισμού μέσω
ενός συγκεκριμένου σχεδίου·
33 . αναθέτζι στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στις
κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Ρατσισμό και τη
Ξενοφοβία.

II.

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί ανακήρυξης του 1997 ως ευρωπαϊκού έτους κατα του
ρατσισμού (COM(95)0653 - 95/0355(CNS))

H πρόταση αυτή εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*)

(Τροπολογία 1 )

Πριν από την πρώτη αιτιολογική σκέψη, νέα αιτιολογική σκέψη
Ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα οφείλει την ύπαρξή της στη
βούληση να ξεπεραστούν οι εθνικές αντιθέσεις στο πλαί
σιο μιας διασυνοριακής αλληλεγγύης, να εξαλειφθεί o
ρατσισμός και το εθνικό μίσος καθώς και στη βούληση να
προωθηθεί η ανάπτυξη μιας έννομης τάξης έναντι της
τάξης του απολυταρχισμού
(*)

ΕΕ C 89 της 26.03.1996, σελ . 7 .
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Ότι o ρατσισμός και η ξενοφοβία απειλούν στην Ευρώπη
την έννομη τάξη και τη δημοκρατία, ενώ υπονομεύουν την
εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

(Τροπολογία 58)

Τρίτη αιτιολογική σκέψη
Ότι η προώθηση σε όλη την Κοινότητα υψηλού επίπεδου
απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, η ανύψωση του
βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής ανάμεσα στα κράτη
μέλη είναι στόχοι της Κοινότητας·

Ότι η προώθηση σε όλη την Κοινότητα της δημοκρατικής
έννομης τάξης, της δημόσιας ασφάλειας καθώς και μιας
υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, η
ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και η
οικονομική και κοινωνική συνοχή, είναι στόχοι της Κοινό
τητας·

(Τροπολογία 4)
Πέμπτη αιτιολογική σκέψη

Ότι η συνεχιζόμενη ύπαρξη τον ρατσισμού και των ξενοφοßι-

Διαγράφεται

κών τάσεων θίγει την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

(Τροπολογία 5)
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Ότι o προβληματισμός σχετικά με τις ενδεχόμενες ρατσισ
τικές και ξενοφοßικές πτυχές της πολιτικής της Ένωσης
και η εξάλειψή τους είναι δυνατόν να ενισχύσουν τον
παραδειγματικό ρόλο της Ένωσης·

(Τροπολογία 6)
Έκτη αιτιολογική σκέψη
Ότι η αύξηση των οικονομικών δυσκολιών αποκλείει πολλά

άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Κάθε οικονομική, κοινωνική
και πολιτική συμμετοχή και αντιπροσωπεύει ένα φυτώριο για
ρατσιστικές και ξενοφοßικές απόψεις

Ότι η αύξηση των οικονομικών δυσκολιών αποκλείει πολλά
άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Κάθε οικονομική, κοινωνική
και πολιτική συμμετοχή και ότι ανεύθυνοι πολιτικοί και

ιδεολογικοί ηγέτες χρησιμοποιούν το πρόβλημα αυτό με
στόχο την αφύπνιση του ρατσισμού και της ξενοφοßίας·

(Τροπολογία 8)
Όγδοη αιτιολογική σκέψη

Ότι o ρατσισμός, η ξενοφοβία και o αντισημιτισμός πρέπει να
αντιμετωπισθούν κυρίως σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο·

Ότι o ρατσισμός, η ξενοφοβία και o αντισημιτισμός στα κράτη
μέλη πρέπει να αντιμετωπισθούν κυρίως σε τοπικό, περιφερει
ακό και εθνικό επίπεδο, κυρίως μέσω της προώθησης κοινω
νικών οργανώσεων διαφορετικής φύσης και κατευθύνσε
ων
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 9)
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

ότι η ύπαρξη αρμονικών κοινωνιών, με εθνικές και
πολιτιστικές ποικιλομορφίες, αποτελεί απόδειξη πολι
τισμού και ότι υποστηρίζει το ευρωπαϊκό ιδεώδες, και ότι
το ευρωπαϊκό έτος κατά του ρατσισμού πρέπει να διοργα
νωθεί με αυτή την προοπτική,
(Τροπολογία 10)
Αιτιολογική σκέψη 176 (νέα)

ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
στην Ευρώπη αποτέλεσε μια από τις επανειλημμένες
πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη
δεκαετία του 1980·

(Τροπολογία 11 )
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

Καλωσορίζοντας τις προτάσεις «Starting Line» και «Star
ting Point» εκ μέρους των εκκλησιών και των ΜΚΟ, με τις
οποίες τονίζουν την υπευθυνότητά τους έναντι του προ
βλήματος αυτού·
(Τροπολογία 12)
Αιτιολογική σκέψη 246 (νέα)

ότι το Κοινοβούλιο έχει εγγράψει πιστώσεις στο πλαίσιο
του προϋπολογισμού 1996 οι οποίες προορίζονται για τη
λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού

(Τροπολογία 14)

Άρθρο 2, σημείο γß) (νέο)
γß) να συμβάλει στη γνωριμία και την αναγνώριση των
άλλων πολιτισμών και των συνεισφορών τους στον
πολιτισμό των χωρών της Ευρώπης
(Τροπολογία 15 )

Άρθρο 2, σημείο δ)
δ) να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τις συζητησεις
σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για να καταπολε
μηθεί o ρατσισμός, η ξενοφοβία και o αντισημιτισμός στην
Κοινότητα·

δ) να ενθαρρύνει βάσει μιας ευρείας συζήτησης — στο
πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται υπόψη οι πολιτι
κοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτιστικοί παρά
γοντες —, τον προβληματισμό και τις συζητήσεις σχετικά
με τις ενέργειες που απαιτούνται για να καταπολεμηθεί o
ρατσισμός, η ξενοφοβία και o αντισημιτισμός στην Κοινό
τητα, προκειμένου να ενισχυθεί o παραδειγματικός
ρόλος της Κοινότητας στον τομέα της εξάλειψης του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας

(Τροπολογία 16)

Άρθρο 2, σημείο δa) (νέο)
δα) να ενθαρρύνει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και
θρησκευτικές οργανώσεις όπως λάβουν θέση στο
πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενο
φοβίας και του αντισημιτισμού στην Ένωση, και να
ενθαρρύνει τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 17)

Άρθρο 2, σημείο στα) (νέο)

στα) να ενθαρρύνει νέες μεθόδους και στρατηγικές για
την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και
του αντισημιτισμού σε ευρέα στρώματα του πληθυ
σμού·

(Τροπολογία 18)

Άρθρο 2, σημείο στβ) (νέο)
στβ) να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μεταναστών στην
ευρωπαϊκή τέχνη και την ευρωπαϊκή κουλτούρα.
(Τροπολογία 19)

Άρθρο 2, σημείο στγ) (νέο)
στγ) η υποστήριξη σχεδίων στους τομείς της κατάρτισης
και της παιδείας (στα σχολεία, τις επιχειρήσεις, τις
εκκλησίες κλπ.) τα οποία να προάγουν τη συνειδητο
ποίηση των προβλημάτων του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας και να παρέχουν στους πληθυσμούς τα
μέσα για την καταπολέμηση του ρατσισμού.
(Τροπολογία 20)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, τέταρτη παύλα
συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά
ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως σχετικά με τη συνεισφορά
των μεταναστών και των εθνικών μειονοτήτων στην ευημε
ρία της Κοινότητας

— συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά
ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως σχετικά με τη συνεισφορά
των μεταναστών και των εθνικών μειονοτήτων στο πολι

τιστικό γίγνεσθαι, την οικονομία και την ιστορία της
Ευρώπης

(Τροπολογία 21 )

Άρθρο 3, παράγραφος 1, παύλα 5α (νέα)
— διοργάνωση δημοσίων συζητήσεων με ευρύ αντίκτυπο
στα κράτη μέλη και την Ένωση.
(Τροπολογία 22)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, παύλα 56) (νέα)
— την υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ
δημοτικών και περιφερειακών οργανισμών που δια
θέτουν εξουσία απόφασης στον κοινωνικό και οικονο
μικό τομέα και στον τομέα της στέγασης και οι οποίοι
είναι σε θέση να εντάξουν την κοινωνική ενσωμάτω
ση των μειονοτήτων στα περιφερειακά και αστικά
τους προγράμματα
(Τροπολογία 23 )

Άρθρο 3, παράγραφος 1, παύλα 5γ) (νέα)
— την υποστήριξη ομάδων των μειονοτήτων καθώς και
τοπικών οργανισμών οι οποίοι αγωνίζονται κατά των
διακρίσεων των πολιτιστικών μειονοτήτων
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ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογία 25)

Άρθρο 5 παράγραφος 2
2. H επιτροπή ή υπηρεσία που αναφέρονται στην παράγρα
φο 1 εξασφαλίζει ότι είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των
φορέων και οργανώσεων που συμμετέχουν στην καταπολέμηση
του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού.

2. H επιτροπή η υπηρεσία που αναφέρονται στην παράγρα
φο 1 εξασφαλίζει ότι είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των
φορέων και οργανώσεων που συμμετέχουν στην καταπολέμηση
του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού, και
διατηρεί σχέσεις με κοινωνικές οργανώσεις στον τομέα
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της παιδείας, της φιλοσο
φίας, της θρησκείας και της πολιτιστικής ταυτότητας
ούτως ώστε να αποκτήσουν οι δραστηριότητες αυτές
ευρεία ακτινοβολία.

(Τροπολογία 26)
Άρθρο 7

H Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι ενέργειες που προβλέπονται
από την παρούσα απόφαση συμβιβάζονται με άλλες κοινοτικές
ενέργειες και τις συμπληρώνουν, ιδίως εκπαιδευτικά και επι
μορφωτικά προγράμματα, ενέργειες για την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και δραστηριότητες που ανα
λαμβάνονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

H Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι ενέργειες που προβλέπονται
από την παρούσα απόφαση συμβιβάζονται με άλλες κοινοτικές
ενέργειες και τις συμπληρώνουν χωρίς επικάλυψη, ιδίως

χάρις στον συνδυασμό τους με εκπαιδευτικά και επιμορφω
τικά προγράμματα, ενέργειες για την καταπολέμηση του κοινω
νικού αποκλεισμού, καθώς και δραστηριότητες που αναλαμβά
νονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης .

(Τροπολογία 27)

Άρθρο 8
H Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ
βούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών για την πρόοδο των εργασιών και
τους υποβάλλει τελική έκθεση για την εκτέλεση του προγράμμα
τος έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998 .

H Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ
βούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών για την πρόοδο των εργασιών
μέσω ετησίας εκθέσεως και τους υποβάλλει τελική έκθεση για
την εκτέλεση του προγράμματος έως τις 31 Ιουλίου 1998 .

(Τροπολογία 28)
Παράρτημα, Μέρος A, τίτλος
A. Σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από τον
κοινοτικό προϋπολογισμό

A. Σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν ενδεχομένως από τον
κοινοτικό προϋπολογισμό

Ψήφισμα νομοθετικού περιεχόμενου που αποτελεί γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί ανακήρυξης του 1997 ως Ευρωπαϊκού
Έτους κατά του Ρατσισμού (COM(95)0653 — C4-0132/96 — 95/0355(CNS))
(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

— έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο COM(95)0653 — 95/0355 (CNS) ('),
—

έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 235 της Συνθήκης ΕΚ,

—

έχοντας υπόψη το άρθρο 58 του κανονισμού του,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων
των Πολιτών καθώς και της Επιτροπής Κοινωνικών Yποθέσεων και Απασχόλησης (Α4-0135/96),

C)

ΕΕ C 89 της 26.03.1996, σελ . 7 .
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1.

εγκρίνει, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που επέφερε σ'αυτήν, την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 189 A,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·
3.
καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί απο το κείμενο που ενέκρινε
το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικώς·

4. ζητεί την έναρξη της διαδικασίας συνεννόησης στην περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να
απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοßούλιο·
5 . ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει στην περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.

αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα γνώμη στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

9. Κατάσταση στο Μπουρούντι
Β4-0575, 0576, 0577, 0578, 0579 και 0580/96

Ψήφισμα σχετικά με το Μπουρούντι

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
— υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα ψηφίσματα του για την κατάσταση στο Μπουρούντι,

A. θορυßημένο λόγω της συνεχούς επιδείνωσης των συνθηκών ασφαλείας στο Μπουρούντι και λόγω του
πρόσφατου κύματος βίας στο Βόρειο και Κεντρικό τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα δε λόγω της σφαγής που
έγινε στις 26 Απριλίου 1996 στο Μπουχόρο,

B . φοβούμενο ότι η ανεπαρκής αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στα φοβερά γεγονότα του Μπουρούντι
πιθανόν να επιτρέψουν να επαναληφθεί στη χώρα αυτή η τραγωδία που σημειώθηκε το 1994 στη
Ρουάντα,

Γ. αποδοκιμάζοντας την άρνηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ να αποστείλει διεθνή δύναμη για να
επέμβει σε περίπτωση κλιμάκωσης της βίας, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ,

Δ. εκφράζοντας λύπη διότι οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Συμβούλιο στο πλαίσιο
του γενικού σχεδίου δράσης της Καρκασόν εξακολουθούν να μην εκπληρούνται στην πράξη,
E. επιδοκιμάζοντας από την άλλη πλευρά το μεσολαßητικό ρόλο του πρώην προέδρου Νυερέρε o οποίος
υποστηρίζεται από την ΟΑΕ, την ΕΕ και τον ΟΗΕ,
ΣΤ. έχοντας ωστόσο επίγνωση ότι η εθνική συμφιλίωση στον Μπουρούντι δεν θα μπορέσει να
πραγματοποιηθεί παρά μόνο με τη θέληση όλων των πολιτών της χώρας, ιδιαίτερα στα δημοκρατικά
θεσμικά όργανα, το στρατό και τον πληθυσμό,
Z. εκφράζοντας την ανησυχία του για τις ευθύνες του Ζαΐρ το οποίο διευκολύνει την οργάνωση των
εξτρεμιστικών ομάδων και τη λαθραία διακίνηση όπλων,
1 . καταδικάζει απερίφραστα τους συνεχείς φόνους εις βάρος εθνοτικών ομάδων και όλες τις άλλες
πράξεις βίας που διαπράττουν ομάδες εξτρεμιστών αμφοτέρων των πλευρών καθώς και ορισμένα στοιχεία
του στρατεύματος, σε μιά συνεχή προσπάθεια αποσταθεροποίησης και κλιμάκωσης της ένοπλης αντιπα
ράθεσης-

2. επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς τον Πρόεδρο, όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του
Μπουρούντι και τους νόμιμους δημοκρατικούς δεσμούς
3.
παροτρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Μπουρούντι, και ιδίως το στρατό, να θέσουν τέλος στην
κλιμάκωση της βίας και να απομονώσουν όλα τα εξτρεμιστικά στοιχεία·

4. υποστηρίζει χωρίς δισταγμό τις προσπάθειες του πρώην προέδρου Nyerere οι οποίες αποτέλεσαν
αφορμή για άμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα αντιμαχόμενα μέρη· ζητεί από το Συμβούλιο και από
την Επιτροπή να παράσχουν την πολιτική, διπλωματική και υλική ßοήθεια προκειμένου η πρωτοβουλία
αυτή να οδηγήσει το Μπουρούντι στην ειρήνη και τη σταθερότητα
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5 . ζητεί να πραγματοποιηθεί χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή η μετάβαση στο Μπουρούντι των 35
παρατηρητών για θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου·
6. καταγγέλλει το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη δώσει συνέχεια στο πρόγραμμα της
Carcassone και δεν έχει εφαρμόσει κοινή και αποτελεσματική πολιτική για να συμβάλει στη διευθέτηση της
κρίσης στο Μπουρούντι
7 . χαιρετίζει ωστόσο τον πρόσφατο διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ στην περιοχή των
Μεγάλων Λιμνών, κ. Aldo Ajello, αλλά καλεί επίσης την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να
χαράξουν και να εφαρμόσουν χωρίς χρονοτριβή την κατάλληλη προληπτική στρατηγική στο Μπουρούντι,
σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις περί προληπτικής διπλωματίας, επίλυσης των διενέξεων και
διατήρησης της ειρήνης στην Αφρική, τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 1 995
8.
επαναλαμβάνει το αίτημα του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να απαντήσει
θετικά στο αίτημα του Γενικού του Γραμματέα όσον αφορά την συγκρότηση σώματος αποτροπής
συγκρούσεων στο Μπουρούντι· ζητεί επίσης από τις αρχές του Μπουρούντι να τηρήσουν αυστηρά τις
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας·

9. καλεί τη διεθνή εξεταστική επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της, και ζητεί οι υπεύθυνοι των
σφαγών να συλληφθούν, να δικασθούν και να καταδικασθούν ώστε να αρθεί το κλίμα ατιμωρησίας που
συντείνει στην αύξηση της ßίας·

10. καλεί τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών, ιδίως του Ζαΐρ, να παύσουν κάιθε υποστήριξη
-οικονομική, υλικοτεχνική, στρατιωτική και πολιτική- προς τους εξτρεμιστές του Μπουρούντι, και ζητεί
από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις προς τον σκοπό αυτό στις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών·
11.
εξορκίζει όλες τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής να εφαρμόσουν κατεπειγόντως το ψήφισμα
1049 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 5ης Μαρτίου 1996, καλώντας τα κράτη να εντοπίσουν και να
κλείσουν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που υποδαυλίζουν τη βία και το μίσος, και να ενθαρρύνουν τις
δραστηριότητες των μεσολαβητών με στόχο τη συμφιλίωση·

12 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ, την κυβέρνηση του Μπουρούντι
και τους Γενικούς Γραμματείς του ΟΗΕ και της ΟΑΕ.

10. Ετήσια οικονομική έκθεση της Επιτροπής για το 1996
Α4-0131/96

Ψήφισμα σχετικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της Επιτροπής για το 1996 COM(96)0086 —
C4-0193/96)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

— έχοντας υπόψη την ετήσια οικονομική έκθεση της Επιτροπής για το 1996 (COM(96)0086 —
C4-0193/96)

— έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης όσον αφορά τους
γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής και την απασχόληση,
—

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως τα άρθρα 2, 3Α, 102Α, 103 , 130Α και 130Β ,

— έχοντας υπόψη την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Santer, σχετικά με «Ευρωπαϊκό σύμφωνο
εμπιστοσύνης για την απασχόληση», τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τορίνο της
29ης Μαρτίου 1996 καθώς και την ομιλία που εκφώνησε o Πρόεδρος Santer την 1η Απριλίου 1996
κατά τη Σύνοδο της Ομάδας των Επτά για την Απασχόληση στη Λίλλη, όπου σε όλες τις περιπτώσεις η
καταπολέμηση της ανεργίας θεωρείται πρωτεύον καθήκον,
—

έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση,

—

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης (Α4-0131 /96),

A. έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ετήσια οικονομική έκθεση για το 1996 θα μπορούσε να 0ε(ορητ)εί ως
προπαρασκευαστική εργασία της Επιτροπής για τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής
πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 103 της Συνθήκης ΕΚ,
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B. επισημαίνοντας ότι, στις Οικονομικές Προγνώσεις της του Νοεμβρίου 1995 , η Επιτροπή προέβλεπε
ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 2,7% για το 1995 και σταθερό ρυθμό 3-3,5% έως το έτος 2000, αλλά o
ρυθμός αυτός τελικά δεν υπερέβη το 2% κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 1995 , γεγονός που
πιθανώς αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ακόμη οι προσδιοριστικοί παράγοντες μιάς μεγέθυνσης
προσανατολισμένης στην απασχόληση και ωθούμενης από τις επενδύσεις η οποία να επιφέρει
σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας έως τις αρχές της τρίτης χιλιετίας, και συμφωνώντας με την
Επιτροπή ότι μια ταχεία επάνοδος στο αναπτυξιακό σενάριο της Λευκής Βίβλου αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για τη μείωση των επιπέδων ανεργίας,
Γ. διαπιστώνοντας με έκπληξη ότι η έκθεση δεν περιέχει καμία στατιστική για το 1996 ή το 1997, είτε ως
εκτίμηση είτε ως στατιστική προβολή κάποιου αντιπροσωπευτικού δείκτη — όπως είναι o ρυθμός
αύξησης του ΑΕγχΠ, η αύξηση της κατανάλωσης ή των επενδύσεων, το ποσοστό ανεργίας, η αύξηση
των εμπορικών συναλλαγών ή τα κριτήρια σύγκλισης — o οποίος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
επωφελώς από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για μιά αξιολόγηση των βασικών δυνάμεων που καθορίζουν
το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ κατά το παρόν ή το προσεχές έτος· οι οικονομικές
προβλέψεις του φθινοπώρου του 1995 εξακολουθούν να είναι τα μόνα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία,
αλλά δεν είναι πλήρως αξιόπιστες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 1 8 εκατ. άτομα είναι επίσημα καταχωρημένα ως άνεργοι ενώ
πολύ περισσότερα άτομα αναζητούν εργασία και περισσότερα από 50 εκατ. άτομα πλήττονται από τη
φτώχεια σ' ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα οι νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού
να καθίστανται ένα διαρκώς και πιο μόνιμο φαινόμενο,
E. έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι αυξήσεις της οικονομικής μεγέθυνσης δεν έχουν οδηγήσει σε
μειώσεις των ποσοστών ανεργίας, και επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές
περιφερειακές ανισότητες στα επίπεδα ανεργίας, διαπιστώνει με έκπληξη ότι η Επιτροπή δεν έχει κάνει

καμία μελέτη για να ανακαλινψει για ποιό λόγο σε μερικές περιοχές της ΕΕ, όπως στη Βόρεια Ιταλία, το
ποσοστό ανεργίας είναι μικρότερο από το ήμισυ του μέσο\> όρου της ΕΕ,
ΣΤ. επισημαίνοντας ότι η έκθεση προειδοποιεί πως, αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η εμπιστοσύνη, η
οικονομική μεγέθυνση δεν θα έφθανε το 1 ,5% κατά το 1 996 και θα ήταν απίθανο να υπερβεί το ποσοστό
αυτό κατά το 1997 ,

Z. επισημαίνοντας μετά λύπης ότι η έκθεση δεν ερεύνησε τα βαθύτερα αίτια της μειωμένης εμπιστοσύνης
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε μια στιγμή κατά την οποία τα βασικά οικονομικά δεδομένα
εμφανίζουν ευνοϊκή εικόνα, και δεν πρότεινε κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης
εμπιστοσύνης που είναι διαρθρωτικής φύσης· εάν δεν εφαρμοσθούν σε κοινοτικό επίπεδο θεμελιώδεις
αλλαγές πολιτικής για την αντιστροφή αυτής της τάσης, και δεν σταλούν σαφή και αναμφίλεκτα
μηνύματα πολιτικής στους πολίτες και στην επιχειρηματική κοινότητα, η υποστήριξη του κοινού προς
την ευρωπαϊκή οικοδόμηση θα εξασθενήσει καθώς η Κοινότητα θα ßρεθεί στον κίνδυνο της εμπλοκής σε
ένα φαύλο κύκλο αλληλοενισχυόμενης απαισιοδοξίας των επιχειρήσεων και των καταναλωτών·
H. εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν επισημαίνει πως, καθώς η ενιαία
αγορά προσεγγίζει την ολοκλήρωσή της, η ανεργία παρουσιάζει σταθερή αύξηση, και ενοχλημένο από
την φραστική εκδήλωση ανησυχίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ένωσης,
χωρίς ταυτόχρονα να παρουσιάζεται καμία νέα πρόταση για την επίλυση των προβλημάτων αυτών,
Θ. εκτιμώντας ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μπορεί να ευνοηθεί με την ανάπτυξη της
προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας της ωφέλιμης από κοινωνική άποψη,

I.

εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τη σημαντική πτώση των ρυθμών πληθωρισμού στην
ΕΕ, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξήθηκαν από 6,8% τον Δεκέμβριο του 1993 σε 9,0% τον Δεκέμβριο
του 1994 και μειώθηκαν μόλις σε 7,7% τον Δεκέμβριο του 1995 , αν και τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια
εμφάνισαν έντονα πτωτική τάση και)' όλη τη διάρκεια του 1995 ,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και η έλλειψη μιας επαρκούς
στρατηγικής για την απασχόληση, όπως έχει προταθεί μεταξύ άλλων στη Λευκή Βίβλο Delors και
ειδικότερα στο κεφάλαιο 10, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ διακόπτοντας έτσι
τις πτωτικές τάσεις που είχαν αρχίσει να παρατηρούνται την άνοιξη του 1994
ΙΒ . επισημαίνοντας ότι η νομισματική αναταραχή της άνοιξης του 1995 ίσως προκάλεσε κάποια απώλεια
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας τιμών στις διεθνείς αγορές και συμπίεσε τα
περιθώρια κέρδους, αλλά τα οικονομετρικά μοντέλα της Επιτροπής που αξιολογούν τον αντίκτυπο της
νομισματικής αναταραχής στην αύξηση του ΑΕγχΠ υπερεκτίμησαν τη μείωση της παραγωγής κατά
0,5% , δεδομένου ότι οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,5% το 1995 ,
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική αντιστάθμιση συμβαδίζει με την οικονομία της αγοράς και ότι η
αποτελεσματικότητα της οικονομίας της αγοράς βασίζεται στην αποδοχή μιας οικονομικής διάρθρω
σης η οποία προϋποθέτει την κοινωνική δικαιοσύνη κατά την κατανομή του πλούτου καθώς και την
κοινωνική ευθύνη και η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος,
ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα διέπεται κυρίως από την ικανότητα καινοτομίας
της οικονομίας, από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, από την αποτελεσματική υποδομή στην έρευνα
καθώς και από την στενή και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων
και των ερευνητικών μονάδων,
ΙΕ. εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι παρέχεται ελάχιστη ή καθόλου υπεύθυνη ενημέρωση για τα
ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία στον κύριο όγκο των ατόμων που έχουν δημιουργήσει αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία μέσω της εργασίας τους, και ότι η ιδιωτικοποίηση συνταξιοδοτικών ταμείων
ενδέχεται να επεκταθεί στα διάφορα κράτη μέλη οδηγώντας στην αύξηση της εκροής κεφαλαίου από την
Ένωση,

1 . χαιρετίζει την ετήσια οικονομική έκθεση της Επιτροπής για το 1996 ως χρήσιμο και ενδελεχές
έγγραφο σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 1 996·

2. επισημαίνει ότι η έκθεση, μεταξύ πολλών παραγόντων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις —
επιχειρηματική και καταναλωτική κατήφεια που οδηγεί σε ασθενή καταναλωτική ζήτηση, οικονομικός
κύκλος, νομισματική αναταραχή και υψηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια το 1994 — ως αίτια του απογοητευ
τικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης κατά το 1995 (ήτοι 2,5%)· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός
ότι η Επιτροπή ορθώς ανεγνώρισε τις νομισματικές πολιτικές και τις νομισματικές αναταραχές ως
υπεύθυνες για την πρόσφατη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τα αρνητικά της
αποτελέσματα στην απασχόληση· προτείνει, συνεπώς, στις νομισματικές αρχές να μειώσουν περαιτέρω τα
επιτόκιά τους, στο μέτρο του δυνατού
3 . θεωρεί αδύνατη την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων μέτρων, εκτός εάν
αποτελέσει συστατικό στοιχείο όλων των πολιτικών το πρωτεύον καθήκον της καταπολέμησης της ανεργίας
και προσδιορισμοί™ τα αίτια της οικονομικής επιβράδυνσης και οι εξωτερικές αναγκαιότητες4.
αναγνωρίζει ότι οι ισχύουσες εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές διαθέτουν στενά περιθώρια ελιγμών
για την εφαρμογή μέτρων αντικυκλικής πολιτικής καθώς και το γεγονός ότι, στο μέλλον, οι επιßραδύνσεις
του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης θα παρατηρούνται συχνά σε όλη την έκταση της Κοινότητας, και κατά
συνέπεια καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα διαμόρφωσης μέσων αντικυκλικής πολιτικής σε
κοινοτικό επίπεδο και να διατυπώσει σχετικές προτάσεις
5 . υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, αν και το θέμα αυτό, παραδόξως, δεν αντιμετωπίζεται στην έκθεσή
της, η Κοινότητα θα πρέπει να θεμελιώσει την οικονομική και τη διαρθρωτική πολιτική της στη σαφή και
κατηγορηματική προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο αποτελεί ένα από τα
βασικότερα θετικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης
6.
είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε εξετάσει και άλλους παράγοντες, όπως είναι οι
μισθοί, η ελαστικότητα της αγοράς εργασίας, οι πάγιες επενδύσεις του δημοσίου, το κόστος της κοινωνικής
ασφάλισης και τα χρέη του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι καθορίζουν είτε την ανταγωνιστικότητα και
αποδοτικότητα, είτε τη συνολική ζήτηση, είτε αμφότερα- και, για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να
περιλαμβάνει, στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις της, συγκριτικά ποσοτικά στοιχεία — όποτε υπάρχουν —
για τα ανωτέρω σημεία, όσον αφορά Κάθε μία από τις ανταγωνίστριες της Ένωσης χώρες

7 . προσυπογράφει την άποψη της Επιτροπής ότι μιά υγιής αποδοτικότητα είναι αναγκαία για μιά
μεγέθυνση ωθούμενη από τις επενδύσεις, αλλά επισημαίνει ότι τα κίνητρα για επενδύσεις εντοπίζονται σε
ορισμένους σύνθετους παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι οι αναδυόμενες ή νέες αγορές αγαθών και
υπηρεσιών· από την άποψη αυτή, η ΕΕ δεν έχει ακόμη καινοτομήσει επαρκώς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και
την Ιαπωνία, όπου οι δαπάνες Ε&Α είναι περισσότερο προσανατολισμένες στην αγορά σε σύγκριση με την
ΕΕ

8.
συμμερίζεται την ανησυχία που διατυπώνεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την
Καινοτομία (CC)M(95)0688) ότι η καινοτομία στην Ευρώπη βραδυπορεί
9 . πιστεύει ότι εξακολουθεί να ισχύει το συμπέρασμα της Λευκής Βίβλου του 1994 «Ανάπτυξη,
Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση», σύμφωνα με το οποίο η ερευνητική και βιομηχανική βάση της Ευρώπης
πάσχει από σειρά αδυναμιών, όπως :
α) η ΕΚ επενδύει αναλογικά λιγότερο από τους ανταγωνιστές της στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
(Ε&Α),

β) έλλειψη συντονισμού των προγραμμάτων και στρατηγικών Ε&Α,
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γ) περιορισμένη ικανότητα μετατροπής των επιστημονικών προόδων και των τεχνολογικών επιτευγμάτων
σε βιομηχανικές και εμπορικές επιτυχίες·
δ) ανεπαρκείς επενδύσεις σε υποδομή·
ως εκ τούτου, προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις με
στόχους : την τόνωση και ενθάρρυνση της Ε&Α μέσω κατάλληλων φορολογικών πλεονεκτημάτων, ιδίως για
τις MME· τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και της διαθεσιμότητας
τέτοιων κεφαλαίων για τις MME που δραστηριοποιούνται σε τομείς Ε&Α· και την προώθηση μιας
αποτελεσματικής ερευνητικής υποδομής και μιας στενής διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων,
πανεπιστημίων και οργανισμών έρευνας·
10.
κατά συνέπεια, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν επειγόντως μέτρα για την
τόνωση των επενδύσεων, όπως η επέκταση του ρόλου της ΕΤΕπ ως εγγυητή των δανείων και ενέργειες για
τη διασφάλιση μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα, καθώς και
μεταξύ των κρατών μελών, ώστε οι αδυναμίες αυτές να αντιμετωπισθούν σθεναρά·

1 1 . υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που προωθούν την επαγγελματική κατάρτιση και)' όλη τη διάρκεια της
ζωής, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ελέγχουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διαδικασία
παραγωγής·
12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε η πρέπουσα προσοχή στον καίριο ρόλο των
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, ούτε κατά την οικονομική ανάλυση ούτε κατά τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με την
ακολουθητέα πολιτική·

13 . ζητεί, συνεπώς, ως ζωτικής σημασίας συμβολή για την επίτευξη των καίριων στόχων της
Κοινότητας, δηλαδή την ουσιαστική μείωση της ανεργίας και την επιτυχή μετάβαση προς την ΟΝΕ την 1 η
Ιανουαρίου 1999, να διευρυνθεί o ρόλος των χρηματοπιστωτικών οργάνων της Κοινότητας, όπως η ΕΤΕπ
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και να δημιουργηθούν κοινοτικά ομόλογα, για τη χρηματοδότηση
των μεγάλων κοινοτικών επενδυτικών προγραμμάτων και τη χρηματοπιστωτική υποστήριξη ιδιαίτερα των
MME, λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνες οι ιδιωτικές επενδύσεις κινδυνεύουν να αποδειχθούν ανίκανες να
εξασφαλίσουν μιαν επαρκή ανάκαμψη και μια οικονομική μεγέθυνση με χρονική διάρκεια στην Ευρώπη·
καλεί ως προς τούτο το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποκλείσουν από τις
δημοσιονομικές περικοπές τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων και να στραφούν μάλλον σ' άλλες μορφές
εξοικονόμησης πόρων, και ειδικότερα στις μη παραγωγικές και σπάταλες στρατιωτικές δαπάνες·
14.
σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση αναλύει ορθά τον μηχανισμό μετάδοσης των διακυμάνσεων του
αμερικανικού δολλαρίου και τον αντίκτυπο του στην οικονομία της ΕΕ και υπογραμμίζει ότι, για την
προστασία της οικονομίας από τέτοιου είδους οικονομικές διακυμάνσεις, ξένες προς την ίδια την
Κοινότητα, έχει εξαιρετική σημασία η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος το οποίο, ταυτοχρόνως, θα έκανε
δυνατή μιαν αποτελεσματικότερη χρήση της νομισματικής πολιτικής·

15 . υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι υποτιμήσεις, οι οποίες ίσως έχουν βραχυπρόθεσμα οφέλη, δεν
μπορούν να υποκαταστήσουν μια μακροπρόθεσμη οικονομική στρατηγική·

16. σημειώνει ότι, για να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς, οι
σχέσεις μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών των διαφόρων νομισμάτων θα πρέπει να υπακούουν σε
μια συγκεκριμένη πειθαρχία, όπως εκείνη που παρέχει o μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, και καλεί
τα κράτη μέλη των οποίων τα νομίσματα δεν συμμετέχουν στο μηχανισμό αυτό να ενταχθούν το ταχύτερο
δυνατόν·

17 . σημειώνει με ενδιαφέρον την επισήμανση της έκθεσης ότι έχει υπάρξει «στενή σχέση ανάμεσα στα
βραχυπρόθεσμα επιτόκια και τη μετέπειτα αύξηση της παραγωγής στην Κοινότητα κατά τις τελευταίες δύο
δεκαετίες» (τμήμα 1 .2. 1 ), πράγμα που συνεπάγεται ότι η νομισματική πολιτική είναι ικανή να επηρεάσει την
οικονομική δραστηριότητα και μεγέθυνση·
1 8 . επισημαίνει ότι o εκ μέρους της έκθεσης εγκωμιασμός του πρωτοφανώς χαμηλού πληθωρισμού κατά
το 1995 πρέπει να τοποθετηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του· κατά την περίοδο 1993-95 , η μείωση των τιμών
από 4,6 σε 3,1% συσχετίζεται με αύξηση του ποσοστού ανεργίας από 9,3 σε 1 1 % περίπου· κατά την ίδια
περίοδο, o μέσος ρυθμός μεγέθυνσης 1,3% συνδέεται με ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης - 1%·

19 . προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση συνάπτοντας ένα
ευρωπαϊκό αύμφωνο για την απασχόληση με πραγματική βαρύτητα, το οποίο να συνδυάζει μιαν αληθινή
δημιουργία δέσεων εργασίας με μιαν ανακατανομή των αυξήσεων της παραγωγικότητας μεταξύ κεφαλαίου
και εργασίας, μιαν ανακατανομή της αμειβόμενης απασχόλησης, καθώς και έναν αναπροσανατολισμό των
πόρων που σήμερα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση παθητικών μέτρων, όπως είναι η πρόωρη
συνταξιοδότηση και τα επιδόματα ανεργίας, προκειμένου να αμβλυνθεί o κοινωνικός αντίκτυπος της
ανεργίας·
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20. εκφράζει την ανησυχία του για τη μεταφορά παραγωγικών επενδύσεων προς κερδοσκοπικές ή
χρηματοπιστωτικές επενδύσεις, λόγω της μεγαλύτερης αποδοτικότητας του παράγοντος κεφάλαιο· φρονεί
ότι η καθιέρωση φόρου επί των κερδοσκοπικών συναλλαγών κεφαλαίων δύναται να ßοηθήσει για την
καλύτερη αποδοτικότητα του παράγοντος εργασία και να ευνοήσει την επανεπένδυση των κερδών στον
παραγωγικό τομέα, συντελώντας, επίσης, στη νομισματική σταθερότητα
21 .
επικροτεί το γεγονός ότι, παρά τη χαμηλή οικονομική μεγέθυνση, τα δημόσια ελλείμματα έχουν
μειωθεί μετά το 1993 και έχουν φθάσει ένα επίπεδο (-4,7 το 1995 ) που πλησιάζει το κριτήριο σύγκλισης·
εντούτοις, o λόγος χρέους προς ΑΕγχΠ έχει συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας το πρωτοφανές επίπεδο
του 71%·

22. συμφωνεί με την Επιτροπή η οποία επισημαίνει ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν την απόκλιση του δημοσίου ελλείμματος από τα κριτήρια σύγκλισης, σε
όσες περιπτώσεις έλαβε χώρα η απόκλιση αυτή· τονίζει επίσης την ανάγκη θέσπισης, στα κράτη μέλη,
συγκεκριμένων μεσοπρόθεσμων σχεδίων φορολογικής ενοποίησης, που θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη
δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την πολυπόθητη αύξηση των επενδύσεων και της
κατανάλωσης·

23 . υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις ολέθριες επιπτώσεις των υψηλών δημόσιων
ελλειμμάτων, των οποίων η χρηματοδότηση θα απαιτούσε αυξημένα επιτόκια, και τονίζει την ανάγκη να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την παγίωση του προϋπολογισμού·
24. αναγνωρίζει, ωστόσο ότι η μεθόδευση της διαδικασίας για τη σταθεροποίηση του προϋπολογισμού
σε Κάθε κράτος μέλος πρέπει να λάβει ως βάση την μείωση των τρεχουσών δαπανών, οι οποίες είναι
δυνατόν να συμπιεσθούν, κι όχι των επενδυτικών δαπανών, ιδίως δε για την εκπαίδευση, την επαγγελματική
κατάρτιση και τη δημιουργία υποδομών, τομείς από τους οποίους δύνανται να πηγάσουν θετικές δυνάμεις
για την ενεργοποίηση της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως δε στις
ολιγότερο ευνοημένες περιοχές, και να προωθηθεί με τον τρόπο αυτό η πραγματική σύγκλιση και η
οικονομική και κοινωνική συνοχή·
25 . αναγνωρίζει τη σημασία της συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων για την απάμßλυνση των
ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών και για την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς, που είναι αναγκαία για να
δοθούν ομοιογενείς απαντήσεις στα έξωθεν οικονομικά κτυπήματα ή στην θέσπιση νέων πολιτικών, καθώς
επίσης για την επίτευξη του στόχου της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·
26 .

είναι της γνώμης ότι οποιαδήποτε μείωση στα επίπεδα μισθών θα οδηγήσει σε μειωμένη κοινωνική

ασφάλιση, μειωμένη φορολογία και άλλες κρατικές μειώσεις, και ότι αυτή η απώλεια εσόδων ενδέχεται να
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ελλειμμάτων των προϋπολογισμών των κρατών
27 . υπογραμμίζει τη σημασία μιας αρμόζουσας ισορροπίας των οικονομικών πολιτικών που θα
βασίζεται σε δημοσιονομικές και φορολογικές στρατηγικές με στόχο τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων,
και την προαγωγή ενεργών πολιτικών της αγοράς εργασίας προκειμένου να καταπολεμηθεί o αποκλεισμός,
ευνοώντας την προσαρμογή στην εργασία και/ή την επαγγελματική κατάρτιση κατά τρόπο ώστε να
βελτιώνεται η ελαστικότητα των αγορών εργασίας και κεφαλαίων

28 . τονίζει ότι, στη σημερινή οικονομική κατάσταση, η μακροπρόθεσμη μείωση των κατά τα τελευταία 20
χρόνια εξαιρετικά αυξημένων δημόσιων ελλειμμάτων πρέπει να συνδυαστεί με την βραχυπρόθεσμη
προτεραιότητα στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση και με την μεσοπρόθεσμη πολιτική της
προώθησης των καινοτομιών και της επιλεκτικής ανάπτυξης
29 .

συμφωνεί με τους προσανατολισμούς πολιτικής που διατυπώνονται στην έκθεση γύρω από τους

ακόλουθους άξονες :

α) οι μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να είναι συμβατές με τη σταθερότητα των τιμών,

β) η κατάλληλη εξέλιξη των ονομαστικών και πραγματικών αποδοχών θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει
μια ελκυστική αποδοτικότητα των επενδύσεων συμßαδίζοντας ταυτόχρονα με τις τάσεις της
παραγωγικότητας, και να συνεκτιμά πλήρως την ανάγκη μιας βέλτιστης εξέλιξης της αγοραστικής
δύναμης ώστε να επιτευχθεί επαρκής αποταμίευση και μια επιθυμητή συμπεριφορά των καταναλωτών,
λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη της λανθάνουσας απαισιοδοξίας των καταναλωτών αυτών,
γ) o μισθολογικός διαφορισμός βάσει επιπέδου προσόντων, κατάρτισης, περιφερειακών αναγκών και
επαγγελματικής πείρας πρέπει να προωθηθεί,
δ) πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη ανακατανομή του οφέλους από την αύξηση της παραγωγικότητας μεταξύ
κεφαλαίου και εργασίας·

ε)

στα πλαίσια των διαπραγματευθέντων μέτρων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, τα διαφορικά κέρδη
που προκύπτουν από την εξέλιξη των αποδοχών σε επίπεδα κατώτερα των αυξήσεων της παραγωγι
κότητας είναι οικονομικώς και κοινωνικώς δικαιολογημένα μόνο εφόσον διοχετευθούν στη δημιουργία
θέσζων απασχόλησης και σε επενδύσεις·
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30. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον κατάλληλο
συνδυασμό πολιτικών για να επιτύχουν μιαν ανάπτυξη με βάση τις επενδύσεις, η οποία θα οδηγήσει στην
επιτυχή συρρίκνωση του μεγάλου όγκου της ανεργίας στην ΕΕ·

31 . πιστεύει ότι η προβλεπόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το 1996 θα έχει
αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση· επομένως, ενώ η οικονομική πολιτική πρέπει να εστιάζεται
πρωτίστως σε μέτρα που προωθούν την οικονομική μεγέθυνση, χρειάζεται και μια σειρά διαρθρωτικών
προσαρμογών σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν· προτεραιότητα
πρέπει να αποδοθεί:

α) στη συνολική μείωση του χρόνου εργασίας ανά εργαζόμενο, με μια διαφοροποιημένη στρατηγική, που
θα εφαρμόζεται από τους κοινωνικούς εταίρους και θα βασίζεται στη δημόσια υποστήριξη υπό τη
μορφή κατάλληλων νομικών πλαισίων και οικονομικών ενισχύσεων,
β) στη μείωση του εξωμισθολογικού εργατικού κόστους, ιδίως στην κατώτερη ßαθμίδα της μισθολογικής
κλίμακας,
γ) στη βελτίωση των στατιστικών για το εργατικό δυναμικό και για την αγορά εργασίας, από άποψη τόσο
συχνότητας όσο και συγκρισιμότητας των στοιχείων,
δ) στη χάραξη μιας ευρείας και ενεργού πολιτικής για τη στήριξη της απασχόλησης στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, και στον ελπιδοφόρο τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας·
32.

απορρίπτει την έννοια της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας ως μέσο τόνωσης της απασχόλησης·

33 . απορρίπτει την ιδέα ότι οι μειώσεις του γενικού επιπέδου της φορολογίας περιορίζουν την ανεργία,
δεδομένου ότι παρόμοια μέτρα συμβάλλουν στο να αυξηθούν τα δημόσια ελλείμματα και, συνεπώς, στο να
κινδυνεύσουν οι θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα·
34. προτρέπει εκ νέου την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επιτελέσουν τον ζωτικό τους
ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη με:
α) τη δημιουργία ενός κλίματος που να ευνοεί την αποταμίευση και τις επενδύσεις, καθώς και
επιχειρηματικών συνθηκών που να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη και στις
επενδύσεις (παραγωγικό κεφάλαιο) που έχουν προκύψει από μια συγκρατημένη πολιτική ονομαστικών
μισθών, δηλαδή από τη σύνδεσή τους με την παραγωγικότητα,
β) την προώθηση της βιομηχανικής παραγωγής στους κλάδους τεχνολογικής αιχμής,
γ) την απεμπλοκή των διευρωπαϊκών δικτύων (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες),
δ) την υποστήριξη προγραμμάτων για επενδύσεις που να είναι οικολογικά βιώσιμες και κοινωνικά
ενισχυτικές της συνοχής·

35 .
είναι της άποψης ότι το καταλληλότερο περιβάλλον για μια αξιόπιστη αναπτυξιακή στρατηγική
είναι μια κοινωνία όπου οι κοινωνικές συνθήκες είναι σταθερές και όπου υπάρχουν πλήρης απασχόληση,
ισότητα μεταξύ των διαφόρων ομάδων που την αποτελούν και μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και
περιφερειακή ισορροπία·

36. υπογραμμίζει ότι η έκθεση παραβλέπει τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της ΟΝΕ επί της
απασχόλησης και υποστηρίζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και ότι το σύνολο του σχεδίου ΟΝΕ θα τεθεί
υπό σοβαρή αμφισβήτηση εάν δεν γνωρίσει η Ευρώπη μέχρι το 1999, περίοδο ανάπτυξης που θα της
επιτρέψει να μειώσει τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και εάν δεν επιτευχθεί πραγματική πρόοδος προς την
οικονομική και κοινωνική συνοχή·

37 . συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, δηλ. ότι μακροπρόθεσμα, η οικονομική ευμάρεια εξαρτάται
από ένα υγιές περιβάλλον, και επικροτεί τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται και συνιστούν ορθότερη
ένδειξη των τιμών για τους παραγωγούς και καταναλωτές σχετικά με το συνολικό κόστος των αγαθών και
των υπηρεσιών·
38 .
τονίζει τη θετική επίδραση στην απασχόληση που μπορεί να προκύψει από τη σταδιακή μετακίνηση
της φορολογικής πίεσης μέσω της μείωσης του φόρου στα εισοδήματα εργασίας και της εισαγωγής
επιβαρύνσεων στη χρησιμοποίηση των σπανίων πρώτων υλών και των ρυπογόνων δραστηριοτήτων (π.χ.
ενεργειακός φόρος του CO2·
39 .
συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι η διατηρήσιμη ανάπτυξη απαιτεί ένα βελτιστοποιημένο
μείγμα πολιτικών — της οικονομικής, της νομισματικής, της δημοσιονομικής και της πολιτικής για την
απασχόληση — αλλά θα έπρεπε να αναγνωρισθεί ότι αυτές οι πολιτικές πάσχουν από τρία εγγενή
προβλήματα τα οποία περιορίζουν, σε σημαντικό ßαθμό, την αποτελεσματικότητά τους :
α) στερούνται αποτελεσματικού συντονισμού, ένα πρόβλημα που θα πρέπει να απασχολήσει την ΔΔ η
οποία οφείλει να λάβει μέτρα για την ισχυροποίηση του άρθρου 103 της Συνθήκης,
β) δεν συμπληρώνονται πάντοτε με διαρθρωτικές πολιτικές ,
γ) η ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής τους είναι αναγκαία περισσότερο από Κάθε άλλη φορά, λόγω της
αύξουσας παγκοσμιοποίησης·
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40. τονίζει εκ νέου ότι είναι πεπεισμένο πως το φορολογικό βάρος που πλήττει την εργασία είναι
υπερβολικό σε σύγκριση με το αντίστοιχο που αφορά το κεφάλαιο και ως εκ τούτου ζητεί από το Συμβούλιο,
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναδιαρθρώσουν το φορολογικό τους σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε

να δυνηθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Κοινότητα·

41 . είναι της γνώμης ότι μια αξιόπιστη στρατηγική οικονομικής μεγέθυνσης απαιτεί να εφαρμοσθούν
αποτελεσματικά διάφορες πολιτικές και νομοθετικά μέτρα που αφορούν την ενιαία αγορά, ιδίως δε τα εξής:
α) ελάφρυνση της επιβάρυνσης των MME από τους ρυθμιστικούς περιορισμούς, σύμφωνα με τη γνώμη
της Οικονομικής Επιτροπής,
β) μεταφορά της νομοεθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο σε σημαντικούς τομείς των κρατικών προμηθειών,
των ασφαλίσεων, της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, των υπηρεσιών του οπτικοακουστικού τομέα
και των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας·
γ) ιδιαίτερη στήριξη της βιοτεχνίας και των μικρών επιχειρήσεων,
δ) τα επανεπενδυόμενα κέρδη πρέπει να φορολογούνται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές από τα
διανεμόμενα κέρδη·

42 . εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες προτιμούν να επενδύουν
εκτός ΕΕ σε μεγαλύτερο ßαθμό απ' ό,τι στο εσωτερικό της, και ότι η εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων στην
ΕΕ εμφανίζει σημάδια κάμψης- καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αλλαγές της νομοθεσίας της ΕΕ περί
εργατικών σωματείων έτσι ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα των πολιτών της Ένωσης να ασκούν το
δικαίωμα της προώθησης των συμφερόντων τους σε επίπεδο λήψης αποφάσεων·
43 .
πιστεύει ότι o ανανεωμένος δυναμισμός του διεθνούς εμπορίου αντιπροσωπεύει μοναδική ευκαιρία
για την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αλλαγές της νομοθεσίας περί εργατικών σωματείων
προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στο
πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών·

44. θεωρεί πολύ σημαντικό να παρουσιάσει η ιρλανδική προεδρία κατά την ολομέλεια του E. K. , τον
Ιούλιο 1 996, στο Στρασβούργο τη σύσταση για τις βασικές αρχές της οικονομικής πολιτικής των κρατών
μελών και της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 103.2 της Συνθήκης Ε.Κ., όπως το έπραξε και η ισπανική
προεδρία το 1995·
45 . καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και
τη σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων βελτιώνοντας τη διαδικασία καθορισμού των βασικών κατευθύν
σεων για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών, και της Κοινότητας, θέτοντας ßραχυπρόθεσμους
στόχους για τα επί μέρους κράτη μέλη και, εάν καταστεί αναγκαίο, προχωρώντας σε συστάσεις προς αυτά,
όταν δεν επιτυγχάνουν τους στόχους που τα ίδια έχουν θέσει·

46. εν όψει της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στην
αντιπροσωπεία της Ένωσης στην ΔΟΕ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των
ΜΚΟ που δρούν στον Τρίτο Κόσμο και ασχολούνται με τις περιβαλλοντικές τιπούέσεις
47 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαδιßάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και
στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Έχουν υπογράψει :
d'Aboville, Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahlqvist, Ainardi , Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos,
d'Ancona, Andersson, Andre-Leonard, Andrews, Antony, Aparicio Sanchez, Areitio Toledo, Argyros ,
Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldi , Balfe, Bardong, Baron Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer,
Barzanti, Baudis, Bébéar, Beliere, Berend, Beres, Bernardini , Berthu, Billingham, van Bladel , Blak, Blot,
Böge, Bonde, Bontempi, Botz, Bourlanges, Bowe, Bredin, de Bremond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok,
Burenstam Linder, Burtone, Cabrol , Caccavale, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal ,
Capucho, Carlsson, Camiti, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnede, Castagnetti, Castellina, Castricum ,
Caudron, Cederschiôld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni , Colino
Salamanca, Colli Comelli , Collins Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval , Correia,

Corrie, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Danesin,
Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, David, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, Dell ' Alba, De Melo,
Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John,
Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles,
Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Valles, Fabre-Aubrespy, Falconer,
Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernandez Martin, Ferrer, Ferri , Filippi ,
Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Formentini, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Frutos Gama,
Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, Garosci, Gasòliba i Böhm, Ghilardotti , Giansily, Gillis, Girão
Pereira, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, Gonzalez Alvarez, Gonzalez Triviño, Graenitz,
Graziani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Diaz,
von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hawlicek, Heinisch,
Hendrick, Herman, Herzog, Hindley, Hlavac, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén,
Hyland, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti , Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre,
Jöns, Jové Peres, Jung, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr,
Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Koch, Konig, Kofoed, Kokkola,
Konecny, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki ,
Lambrias, Lang Cari , Lange, Langen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen,
Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Linzer, Lööw, Lomas, Lucas
Pires, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon,
McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mann Erika, Marin, Marra,
Martens, Martin David W. , Martinez, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Menrad,
Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali , Mombaur, Moniz, Montesano,
Moorhouse, Morân Lopez, Moreau, Moretti , Mosiek-Urbahn, Mulder, Murphy, Muscardini , Musumeci ,
Nassauer, Needle, Nencini , Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo,
NuBbaumer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio
Vallelersundi , Panagopoulos, Papakyriazis, Parigi, Pasty, Peijs, Pelttari , Pérez Royo, Perry, Peter,
Pettinari , Pex, Pimenta, Piquet, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering, Poggiolini , Pollack, Pompidou,
Pons Grau , Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath ,

Rapkay, Rauti, Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Ripa di Meana, Rocard, Rönnholm, de Rose, Roth,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Rusanen, Sainjon, Salafranca Sánchez-Neyra,
Samland, Sânchez Garcia, Sandbask, Sanz Fernândez , Sarlis , Schäfer, Schaffner, Schiedermeier,

Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schörling, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal ,
Secchi , Seillier, Sierra Gonzalez, Simpson, Sindal , Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith, Soltwedel-Schäfer,
Sonneveld, Sornosa Martinez, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen ,
Stenmarck, Stevens, Stirbois , Stockmann, Sturdy, Tamino, Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella,
Taubira-Delannon, Telkämper, Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley,
Tongue, Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué,
Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi , van Velzen W.G. , van
Velzen Wim, Verwaerde, Viceconte, Vieira, Vinci , Viola, Voggenhuber, van der Waal , Waddington,
Walter, Watson, Weber, Weiler, White, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von
Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann .
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Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση
(+) = Υπερ
(-) = Κατά
(O) = Αποχές

1 . Έκθεση Simpson Α4-0105/96
τροπ. 21
(+)

ARE:

Barthet-Mayer, Dary,

Leperre-Verrier,

Macartney,

Pradier,

Sainjon,

Sanchez Garcia,

Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Capucho, Cox, De Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Goerens, Gredler,
Kestelijn-Sierens, Larive, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel , Porto, Spaak, Teverson, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Dillen, Gollnisch, Lang Cari , Le Gallou, Trizza, Vanhecke
PPE : Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Corrie, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka,
Graziani , Grosch, Grossetête, Giinther, Habsburg, Hoppenstedt, Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, König, Lambrias, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling,
McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi,
Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, von Wogau

PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini, Billingham,
van Bladel , Bontempi, Botz, Bowe, Bredin, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans,
Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño, Graenitz, Green,
Guigou, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén,
Imbeni, Izquierdo Rojo, Jons, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner,
Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki , Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Nencini , Newman, Oddy, Paakkinen, Peter,
Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Samland,
Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin,
Thomas, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter,
White, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Aboville, Azzolini, Baldi, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki , Donnay, Florio, Gallagher,
Giansily, Hyland, Jacob, Kaklamanis, Killilea, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Sandbæk

ELDR: Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck
GUE/NGL: Eriksson , Sjöstedt
V: Gahrton, Holm, Schörling

27 . 5 . 96

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αριθ. C 152/77
Πέμπτη, 9 Μαΐου 1996

(O)

GUE/NGL :

Ainardi,

Gonzalez

Alvarez,

Herzog,

Mohamed

Ali,

Moreau,

Pailler,

Piquet,

Stenius-Kaukonen

NI: Jung, Linser, Lukas

2. Έκθεση Simpson A4-0105/96
τροπ. 27
(+)

ARE:

Barthet-Mayer,

Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier,

Sainjon,

Sanchez Garcia,

Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Capucho, Cars, Cox, De Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Goerens,
Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van
Gorsel, Porto, Spaak, Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

NI : Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Corrie, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis,
Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hoppenstedt, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz,
Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rusanen,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, von Wogau
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini , van Bladel ,
Bontempi , Botz, Bowe, Bredin, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni , Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Desama,
Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Duhrkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Gonzalez Triviño, Graenitz, Green, Guigou,
Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jons,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lambraki, Linkohr,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Megahy, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Murphy, Needle, Nencini , Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Rönnholm, Samland, Schlechter, Schulz,
Seal , Simpson, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Thomas, Titley , Tongue,
Truscott, Tsatsos , Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, White, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Azzolini, Baldi, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Florio, Giansily,
Hyland, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Lannoye, McKenna, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber,
Wolf

-

EDN : Sandbæk

ELDR: Järvilahti , Lindqvist

GUE/NGL : Ainardi, Eriksson, Herzog, Moreau, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez,
Stenius-Kaukonen

V : Gahrton, Holm , Lindholm
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(O

NI: Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer
PSE : Theorin, Wibe

3. Έκθεση Simpson A4-0105/96

πρόταση Επιτροπής
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dary, Dell'Alba, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Sánchez García,
Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Sandbæk
ELDR: Goerens, Gredler, Lindqvist, Nordmann

GUE/NGL: Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Mohamed Ali, Pailler, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen
NI: Dillen, Feret, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bébéar, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de
Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo , Cushnahan, Decourrière,
Deprez, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Filippi,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Günther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rusanen, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger,
Stasi, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans , Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, Viola, von
Wogau
PSE: Adam, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini , Billingham, Botz, Bowe, Bredin, Carniti,
Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti, Görlach,
Gonzalez Triviño, Graenitz, Green, Guigou, Hânsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Howitt, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jons, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Kouchner, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Mann Erika, Marinho, Megahy, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay , Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rönnholm, Samland, Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tappin,
Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Wibe, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Aboville, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob,
Kaklamanis, Killilea, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Schoedter,
Schörling, Tamino, Ullmann , Voggenhuber, Wolf
-)
EDN : van der Waal

ELDR : André-Leonard, Cars , Cox , De Melo, de Vries , Eisma, Farassino, Fassa, Järvilahti ,

Kestelijn-Sierens, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari, Pimenta, Plooij-van Gorsel, Porto,
Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE : Burenstam Linder, Carlsson, Cederschiöld, Stenmarck, van Velzen W. G.
PSE : Andersson Jan , Randzio-Plath
UPE : Baldi , Danesin, Florio, Garosci , Malerba
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ELDR: Cunha, Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Moreau, Piquet
PPE : Cassidy, Chichester, Çorrie, Ebner, Posselt, Sturdy
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel, Castricum, Dankert, Hulthen, Metten, Wiersma

4. 'Έκθεση Simpson A4-0105/96
ψήφισμα
(+)

ARE :

Barthet-Mayer, Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Sánchez García, Taubira-Delannon,

Vandemeulebroucke

EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Sandbæk
ELDR: Goerens , Nordmann, Porto

GUE/NGL: Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke

PPE : Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Camisón Asensio, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cushnahan, Decourrière, Deprez, Donnelly
Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernandez Martin, Filippi, Fontaine, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther,
Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch,
Konig, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry,
Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi , Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini, Billingham, Botz, Bowe, Carniti, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti, Görlach,
Gonzalez Triviño, Graenitz, Green, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Howitt, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jons, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Krehl ,
Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika,
Megahy, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Peter,
Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Samland,
Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Titley,
Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, White, Wibe, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann

UPE: Aboville, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob,
Kaklamanis, Killilea, Pasty, Schaffner
V : Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : van der Waal

ELDR: Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Teverson,
Watson, Wiebenga
PPE : Carlsson , Cederschiöld, Stenmarck, van Velzen W. G.
PSE : Andersson Jan

UPE : Azzolini , Baldi , Danesin, Florio, Garosci , Malerba
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(O)

ELDR: Dybkjær, Fassa, Gredler, Olsson
GUE/NGL : Moreau

ΡΡΕ: Burenstam Linder, Cassidy, Chichester, Corrie, Ebner, Sturdy
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel , Castricum, Dankert, Hulthen, Lööw, Metten, Wiersma

5. Έκθεση Oostlander A4-0135/96

αιτ. σκέψη H, 10 μέρος
(+)

ARE : Dell'Alba, Macartney, Pradier, Sánchez García, Taubira-Delannon
ELDR: Andre-Léonard, Cars, Cox, Cunha, de Vries , Dybkjær, Gredler, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI : Jung, Linser, Nußbaumer, Schreiner
PPE : Alber, Areitio Toledo, Bardong, Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Cassidy, Cederschiold, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra
Vallès, Fernandez Martin, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Grosch, Günther,
Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konig, Langen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Oomen-Ruijten ,
Oostlander, Perry , Plumb, Posselt, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi , Stenmarck, Thyssen , Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G.

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel, Bontempi , Botz,
Bowe, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer,
Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño, Graenitz, Green , Hànsch , Hallam , Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jons, Katiforis, Kindermann ,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy,
McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Rönnholm, Samland, Schulz, Simpson, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott,
Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, White, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Crowley, Donnay, Garosci , Pasty, Schaffner

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm, McKenna, Roth , Schoedter, Schörling, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber, Wolf
-

EDN: Fabre-Aubrespy
NI : Dillen, Feret, Gollnisch , Le Gallou , Vanhecke
PSE : d'Ancona

(O)
EDN : Berthu
NI : Martinez
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6. Έκθεση Oostlander Α4-01 35/96

αιτ. σκέψη H, 2ο μέρος
(+)

GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE: Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi , Botz, Bowe, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras,
David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans,
Falconer, Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño, Graenitz, Green, Hänsch, Hallam,
Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jöns, Katiforis,

Kindermann, Kinnock, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kühne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy,
McGowan, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Rönnholm, Samland, Schulz, Simpson, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott,
Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, White, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(-

ARE : Dell'Alba, Macartney , Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy

ELDR: Andre-Leonard, Cars, Cox, Cunha, de Vries, Dybkjær, Kestelijn-Sierens , Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Watson, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner, Vanhecke

PPE : Alber, Bardong, Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy,
Cederschiôld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra Vallès, Filippi, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Grosch, Habsburg, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch,
König, Langen, Lenz, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Pronk, Rack, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
UPE : Donnay, Garosci, Pasty, Schaffner
(O)
ELDR: Gredler

PPE: Gunther, Rübig
UPE: Crowley

7. 'Εκθεση Oostlander A4-0135/96

αιτ. σκέψη H, 3ο μέρος
(+)

ELDR: Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi, Botz, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David,
De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer,
Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño , Graenitz, Green , Hallam, Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jöns, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange, Lööw, McCarthy, McGowan,
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Marinho, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm,
Samland, Schulz, Simpson, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi,
Waddington, Walter, White, Wibe, Wiersma, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino,
Telkamper, Voggenhuber, Wolf
-

ARE: Dell'Alba, Macartney, Sánchez García, Taubira-Delannon
EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy
ELDR : André-Léonard

NI : Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE : Alber, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, Deprez, Donnelly
Brendan, Fabra Vallés, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Gillis, Grosch, Grossetête, Giinther,
Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, König, Langen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
PSE : Hànsch

UPE : Donnay, Garosci, Pasty, Schaffner
(O)

UPE: Crowley

8. Έκθεση Oostlander A4-01 35/96

τροπ. 37
(+)

ARE: Macartney, Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi, Botz, Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Duhrkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama,
Ghilardotti, Gonzalez Triviño, Graenitz, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt,
Hulthén, Imbeni, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, Lööw,
McCarthy, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers,
Tannert, Theorin, Titley, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Wiersma, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy
ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d Ars, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
König, Langen, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
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Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sisó Cruellas, Stasi , Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
UPE: Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

ELDR: Lindqvist

9. Έκθεση Oostlander A4-01 35/96

τροπ. 38
(+)

ARE : Pradier, Sánchez García, Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PSE : Aparicio Sanchez, van Bladel, Bontempi, Botz, Bowe, Castricum, Crawley, Crepaz, Cunningham,
Dankert, De Coene, Diez de Rivera Icaza, Jöns, Lambraki, Lange, Linkohr, Miranda de Lage, Oddy,
Rehder, Rothe , Samland, Schulz , Theorin , Van Lancker, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(-)

ARE : Macartney
EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés ,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
König, Langen, Laurila, Liese, Linzer, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sisó Cruellas, Stasi, Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Balfe, Billingham, Crampton, David, Donnelly Alan John,
Dührkop Duhrkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Gonzalez Triviño, Hallam,
Hardstaff, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny,
Kouchner, Lööw, McCarthy, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Murphy, Newman, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Roth-Behrendt, Spiers, Titley, Truscott, Vecchi, Waddington,
Wiersma

UPE: Crowley, Pasty, Schaffner
(O)
PSE : Graenitz

10. Έκθεση Oostlander A4-0135/96

τροπ. 39
W

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

Αριθ. C 152/84

| EL |

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Πέμπτη, 9 Μαΐου 1996

ΡΡΕ : Camisón Asensio, Günther, Posselt, Stasi

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, van Bladel, Bontempi , Botz,
Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti ,
Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam,Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jons,
Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan,
Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman , Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley,
Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Wiersma, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
(-

ARE : Pradier, Taubira-Delannon
EDN : Berthu

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE : Alber, Areitio Toledo, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson,
Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch, König,
Langen, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas,
Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

ARE : Macartney

11 . Έκθεση Oostlander A4-01 35/96

ψήφισμα I
(+)

ARE: Macartney, Pradier, Taubira-Delannon

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI : Linser

PPE: Alber, Areitio Toledo, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiold,
Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Gillis, Hoppenstedt, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó
Cruellas, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Tindemans , Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi, Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Donnelly Alan
John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Gonzalez Triviño,
Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jons,
Katiforis , Kinnock, Kokkola, Konecny , Lambraki , Lange , Linkohr, Lööw , McCarthy , McGowan ,
Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley,
Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
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(-)

EDN : Fabre-Aubrespy

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Cari, Le Gallou, Martinez, Schreiner, Vanhecke
PPE : Grossetête, Kellett-Bowman, Posselt

UPE: Crowley, Pasty, Schaffner
O)

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Grosch, Günther, Habsburg, Koch, König, Langen

12. 'Έκθεση Oostlander A4-0135/96

ψήφισμα II
(+)

ARE: Dell'Alba, Macartney, Pradier

ELDR: Cox, de Vries, Eisma, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PPE : Alber, Baudis, Bernard-Reymond, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiôld, Chanterie,
Colombo Svevo, Fabra Vallès, Fontaine, Fraga Estevez, Gillis, Kellett-Bowman, Laurila, Lucas Pires,
McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Pronk, Rack,
Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas, Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi, Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti,
Görlach, Gonzalez Trivino, Green, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hulthén, Imbeni , Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Lambraki, Lange, Linkohr,
Lööw, McCarthy, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Rapkay, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, Waddington, Wiersma, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
-

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Cari, Le Gallou, Martinez, Vanhecke
UPE : Schaffner

(O)
EDN : Berthu

NI : Linser, Lukas , Nußbaumer, Schreiner

PPE : de Bremond d'Ars, Grossetête, Günther, Habsburg, Koch, König, Posselt
UPE : Crowley

13. Έκθεση Cassidy A4-0131/96
παρ. 34, β
(+)

ELDR: Cox, de Vries, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Jung, Schreiner
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ΡΡΕ: Alber, Baudis, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiôld, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Günther, Kellett-Bowman, Koch, Konig, Laurila,
Maij-Weggen, Martens, Menrad, Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Rübig, Sisó Cruellas, Stenmarck,
Tindemans , Trakatellis
PSE : Castricum
-

EDN : Berthu

GUE/NGL : Pailler, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

NI : Dillen, Le Gallou

PPE : Bernard-Reymond

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Beres, Billingham, van Bladel, Bontempi, Crawley, Crepaz, David, De
Coene, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Ghilardotti, Görlach, Green, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, McCarthy, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Oddy, Paakkinen , Peter, Pollack, Rapkay, Schulz,
Spiers, Van Lancker, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Roth, Schoedter, Tamino, Wolf

14. 'Εκθεση Cassidy A4-0131/96
ψήφισμα
(+)
GUE/NGL : Stenius-Kaukonen

NI: Jung, Schreiner

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Beres, Billingham, van Bladel , Bontempi, Castricum, Crepaz, David,
De Coene, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Ghilardotti, Görlach, Green, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , McCarthy, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Oddy, Paakkinen, Peter, Pollack, Rapkay, Schulz,
Spiers, Van Lancker, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Orlando, Roth, Schoedter, Tamino, Wolf
-

EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga
GUE/NGL : Sornosa Martinez

(O)

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Pailler

NI : Dillen, Vanhecke

PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy,
Cederschiold, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Gunther, Kellett-Bowman, Koch,
Konig, Laurila, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Sisó Cruellas,
Stenmarck, Tindemans, Trakatellis

27.5.96

27.5.96
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ U
0003/96

Δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

A. έχοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 1 .000.000 πολίτες της ΕΕ είναι αυτιστικοί, υποφέρουν δηλαδή από
μια πνευματική αναπηρία. Οι αυτιστικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την
επικοινωνία, την κοινωνική επαφή και το συναισθηματικό τους κόσμο, τα οποία μπορούν να
επηρεάσουν όλες τις αισθήσεις, κυρίως την αφή, την όσφρηση και την όραση.
B. έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές
ανάγκες, σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με πνευματικές αναπηρίες και σχετικά με το
Κοινοβούλιο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες· έχοντας επίσης υπόψη τη διακήρυξη του ΟΗΕ σχετικά
με τα δικαιώματα των ανθρώπων με πνευματικές αναπηρίες, του 1971 και του 1975 , το τρίτο
πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αναπήρους, καθώς και τον Χάρτη για τους
Αυτιστικούς

1 . καλεί τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να
εφαρμόσουν τα δικαιώματα των αυτιστικών.
2. επισημαίνει ότι οι αυτιστικοί θα πρέπει να απολαύουν τα ίδια δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε
όλους τους άλλους πολίτες της ΕΕ (όποτε κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο και λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον
του αυτιστικού). Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να ενδυναμωθούν και να επιβληθούν, με την εφαρμογή της
κατάλληλης νομοθεσίας, σε όλα τα κράτη μέλη, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν :
α) το δικαίωμα ανεξάρτητης διαβίωσης,
β) το δικαίωμα εκπροσώπησης και, στο μέτρο του δυνατού, συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων που
αφορούν το μέλλον τους,
γ) το δικαίωμα σε προσβάσιμες και κατάλληλες υπηρεσίες εκπαίδευσης, στέγασης, αρωγής και
υποστήριξης,
δ) το δικαίωμα σε μια ζωή ελεύθερη από άγχος, απειλές και κακομεταχείριση.
3 . αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει τη δήλωση αυτή στα Θεσμικά Όργανα της Ένωσης και στις
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ονόματα των υπογραψάντων:
d'Aboville, Ahern , Ainardi , Alavanos , Alber, Amadeo, d'Ancona, Andersson , André-Léonard, Andrews ,

Anastassopoulos, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Balfe,
Banotti , Bardong, Barros Moura, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Berthu, Billingham, Blak, Bloch von Blottnitz, Blot, Bôge, Boniperti, Bontempi ,
Boogerd-Quaak, Bosch, Botz, Bowe, de Bremond d'Ars, Breyer, Brok, Cabezón Alonso, Caccavale,
Candal, Capucho, Carrère d'Encausse, Cars, Carlo Casini , Cassidy, Castagnetti, Caudron, Chanterie,
Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Gerard Collins, Kenneth D. Collins, Colombo
Svevo, Corrie, Correia, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crepaz, Crowley, Cunningham,
Cushnahan, Darras, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin, De Vries, Decourriere,
Dell'Alba, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dillen, Dimitrakopoulos, Alan J. Donnelly, Brendan P.
Donnelly, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis,
Eriksson, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabre-Aubrespy , Falconer, Fassa, Fayot, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi , Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fraga Estevez, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo,
Gallagher, Garcia Arias, Garosci, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis,
Glante , Glase, Goerens , Gonzalez Alvarez , Görlach , Graenitz , Gredler, Green, Groner, Grossetête,

Gutiérrez Diaz, Haarder, von Habsburg, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Howitt,
Hughes, Hyland, Imaz San Miguel, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Kirsten M.
Jensen, Jové Peres, Junker, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens,
Killilea, Kindermann, Kinnock, Koch, Kokkola, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhn, Lambrias,
Lambraki , Lang, Lange, Lannoye, Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Leopardi , Leperre-Verrier, Liese,
Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Lomas, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McCarthy, McGowan, McKenna,
McMahon, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malone, Thomas Mann, Marinho, Martens, David W.
Martin, Megahy, Meier, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mombaur,
Moorhouse, Morân Lopez, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Mulder, Müller, Muscardini,
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Nassauer, Needie, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Oddy, Oomen-Ruijten, Pailler,
Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi, Pasty, Peijs, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk,
Pimenta, Piquet, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Pollack, Porto,
Pronk, Van Putten, Randzio-Plath, Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Robles Piquer, Rosado Fernandes,
Roth-Behrendt, Roubatis, Rübig, Rusanen, Ryynänen, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schlüter, Schmidbauer, Schröder, Schwaiger, Seal, Secchi, Simpson,
Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Sornosa Martinez, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen,
Stewart-Clark, Stockmann, Tannert, Taubira-Delannon, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thyssen,
Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Valdivielso de Cué,
Vallvé, Van Lancker, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi ,
Wim van Velzen, W.G. van Velzen, Vieira, Vinci, Waddington, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler,
Wemheuer, Whitehead, Willockx, Wilson, Wolf, Wynn, Zimmermann

27 . 5 . 96

