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II

(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωμοόοτηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους
όσον αφορά τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ
για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους»(· )
(97/C 296/01 )

I XLÇ 13 Φεβρουαρίου 1997, και συμφωνά με το άρθρο 100 A της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την παραπάνω πρόταση.

Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 4 Ιουνίου 1997 με βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. Kubenz.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1997), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε με 115 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 1 αποχή την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1 . Προλογος

Τα κράτη μέλη (εξαιρέσει της Ιρλανδίας) είναι συμβαλλόμενα
μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς
Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Συμφωνία

συμφωνά με την οδηγία 7Q/156/EOK, έτσι ώστε να εξασφαλι
σθεί η ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων στην Κοινότητα με
βάση εναρμονισμένα πρότυπα κατασκευής.

ADR)(2).

1.2. H παρούσα οδηγία είναι επομένως συνοδευτική της
οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου και θεσπίζει ειδικές διατά
ξεις για:

1.1.

— τον κατάλληλο σχεδιασμό και κατασκευή των οχημάτων
οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, και

Με την οδηγία 94/55/ΕΚ (3), οι διατάξεις της Συμφωνίας

ADR μεταφέρθηκαν στο κοινοτικό δίκαιο την 1η Ιανουαρίου
1997. H σχετική οδηγία διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων και θεσπίζει τις διατάξεις για την κατασκευή
και τον εξοπλισμό οχημάτων στους κόλπους της Κοινότητας.
Ωστόσο, η οδηγία αυτή δεν εξασφαλίζει ότι τα τεχνικά χαρακτη
ριστικά των οχημάτων οδικής μεταφοράς επικίνδυνων

εμπορευμάτων θα γίνονται δεκτά από τα υπόλοιπα κράτη
μέλη. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να εκδοθεί επιμέρους
οδηγία βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας έγκρισης τύπου,

C ) ΕΕ C 29 της 30. 1 . 1997, σ. 17.
O ECE/TRANS/1 10 (Τόμοι I και II), Γενεύη 30.9. 1957.
(3) ΕΕ L 319 της 12. 12. 1994 , σ. 7 (Γνωμοδότηση της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής, ΕΕ C 195 της 18. 7. 1994, σ. 15) Παραρ
τήματα, ΕΕ L 275 της 28. 10. 1996, σ. 1 .

— τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με:

• τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
• το σύστημα πέδησης, (π.χ. ABS και επιβραδυντής),

• την πρόληψη της πυρκαγιάς, και
• τον περιορισμό της ταχύτητας.
1.3. Οι διατάξεις αυτές βασίζονται σ' εκείνες της οδηγίας
94/55/ΕΚ του Συμβουλίου (η παρούσα οδηγία παραπέμπει
απευθείας στην προαναφερθείσα οδηγία). H συμμόρφωση με
όλες τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας αυτής θα

εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων
οχημάτων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Έτσι, όταν ένας
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τύπος οχήματος έχει λάβει έγκριση τύπου βάσει της παρούσας
οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να απαγορεύουν
στους κατασκευαστές να τον διαθέτουν προς πώληση ούτε να
απορρίπτουν την ταξινόμησή του ή την κυκλοφορία του για
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των στην Ευρωπαϊκή Ένωση [οδηγία 70/156/ΕΟΚ (1) του Συμ
βουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 96/79/ΕΚ (2) του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου].

λόγους σχετιζόμενους με την κατασκευή του.
3 . Γενιχες παρατηρήσεις

1.4. Όπως όλες οι υπόλοιπες επιμερους οδηγίες σχετικά με
την έγκριση τύπου των εμπορικών οχημάτων — εξαιρέσει
εκείνων για τη ρύπανση του αέρα ή για την ηχορύπανση — η
παρούσα νέα οδηγία θα βασίζεται στην προαιρετική εναρμό
νιση. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν να
ισχύουν μόνον οι προδιαγραφές της επιμέρους οδηγίας ΕΚ.
Διαφορετικά, μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν την
εθνική τους νομοθεσία επί του θέματος, οπότε o κατασκευαστής

θα δύναται να επιλέγει μεταξύ αυτής και των εναρμονισμένων
απαιτήσεων. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν σε
ένα κατασκευαστή, o οποίος δεν επέλεξε την έγκριση ΕΚ τύπου,
να συμμορφωθεί με τις εθνικές απαιτήσεις.

3.1 . H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την
πρόταση της Επιτροπής για την εναρμόνιση των νομικών
διατάξεων σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, μέσω της τροποποίη
σης της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και της έκδοσης νέας επιμέρους
οδηγίας, η οποία αφορά την έγκριση τύπου για τα μηχανοκίνητα
οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους που προορίζονται για
τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

3.2. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο, εν τω μεταξύ, έχει εγκρίνει
περισσότερες από 36 επιμέρους οδηγίες για την έγκριση τύπου
οχημάτων της κατηγορίας N, χρειάζεται πλέον να ληφθεί υπόψη
και το θέμα της έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων
που προορίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά

1.5 . H παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το εθνικό ή το κοινο
τικό δίκαιο που έχει ως αντικείμενο τη χρήση των οχημάτων
αυτών. Οι διοικητικές διατάξεις του σχεδίου πρότασης συμβα

δίζουν με εκείνες της οδηγίας 70/156/EÔK έτσι ώστε να εξασφα
λισθεί ότι θα μπορούν να εφαρμοσθούν.

1.6.

H παρούσα οδηγία θα παραμείνει προαιρετική μέχρις

ότου καταστεί υποχρεωτική η οδηγία πλαίσιο 70/156/Ε0Κ για
τα εμπορικά οχήματα σε όλα τα κράτη μέλη. Όταν ένας
κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει ως βάση τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα επιτρέπουν την
ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές
των οποίων ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της παρούσας
οδηγίας.

των .

3.3. Με την προσέγγιση αυτή θα εφαρμόζεται πλέον η διαδι
κασία έγκρισης τύπου για τα «βασικά οχήματα» που
κατασκευάζονται εν σειρά. H υπερκατασκευή καθώς και το
πλήρες όχημα πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση από αναγνω
ρισμένο εμπειρογνώμονα πριν από τη θέση σε κυκλοφορία για
πρώτη φορά, διότι η βασική ρύθμιση σχετικά με τη χορήγηση
ειδικής αδείας (η αποκαλούμενη άδεια για την κατηγορία Β3)(3)
θα διατηρηθεί.
3.4. H σκοπιμότητα μιας ενιαίας, σε κοινοτική κλίμακα,
διαδικασίας για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημά
των είναι αυτονόητη. Οι εξαιρέσεις που εφαρμόζονται για την
κατασκευή κατά μονάδα και την κατασκευή κατά παραγγελία
είναι λογικές διότι λαμβάνουν υπόψη
— τα οχήματα που κατασκευάζονται σε πολλά στάδια,

2 . Εισαγωγή

— τις διάφορες ποικιλίες ενός βασικού μοντέλου,

— καθώς και τα οχήματα που κατασκευάζονται σε μικροσειρά.
2.1 . Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι να θεσπι
σθούν οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή μηχανο
κίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, τα οποία
προορίζονται για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά
των. H οδηγία θα συμβάλει στο να εξασφαλισθούν οι τεχνικές
προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά των επι
κίνδυνων εμπορευμάτων.

3.5 . H ΟΚΕ συμφωνεί μεν με τους στόχους της πρότασης
οδηγίας της Επιτροπής, αλλά τονίζει ότι τα πεδία εφαρμογής
των ρυθμίσεων της ΟΕΕ και της ΕΚ πρέπει κατεπειγόντως
να καταστούν ενιαία .

4 . Ειδικές παρατηρήσεις

4.1 . H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καλεί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα τη ΓΔ VII να ασκήσει

2.2. Το σχέδιο πρότασης καθορίζει τις απαιτήσεις βάσει του
άρθρου 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (αφορά μέτρα για την εναρμόνιση
των νομικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών,
τα οποία έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουρ
γία της εσωτερικής αγοράς) και προβλέπει πλήρη εναρμόνιση
των τεχνικών διατάξεων που σχετίζονται με τα οχήματα για
την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. H παρούσα

προσέγγιση συμφωνεί με εκείνη που έχει ακολουθηθεί στον
τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων με την οδηγία πλαίσιο,
η οποία ρυθμίζει την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημά

(') ΕΕ L 42 της 23.2. 1970, σ. 1 (Γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, ΕΕ C 48 της 16. 4. 1969, σ. 14).
0 ΕΕ L 18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7.
(3) H πρώτη άδεια για την κατηγορία Β3 εξακολουθεί να εκδίδεται
μόνο από τις εθνικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες και για τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Συνεπώς, δεν είναι
δυνατή η χορήγηση μιας πρώτης άδειας για την κατηγορία Β3 για
ένα «πλήρες όχημα» που έχει κατασκευασθεί στη Γερμανία, στο
μέτρο που το εν λόγω όχημα πρόκειται να τεθεί σε κυκλοφορία
στη Γαλλία.
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πίεση ώστε τα πλεονεκτήματα που απορρέουν απο την παρούσα
οδηγία, καθώς και από την οδηγία 94/55/ΕΟΚ και την οδηγία
96/86/ΕΚ( 1) για την τροποποίηση της τελευταίας, να μην υπο

νομευθουν απο άλλες διατάξεις σχετικά με την κατασκευή που
έχουν θεσπίσει οι αρμόδιες αρχές ή άλλες οργανώσεις.

(') ΕΕ L 335 της 24. 12. 1996, σ. 43.

ως ισότιμα.

4.2. Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα πεδία εφαρμογής των
ρυθμίσεων της ΟΕΕ και της οδηγίας της ΕΚ θα θεωρούνται

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1997.

O Πρόεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες και συμφωνίες σχετικά με τις οδικές μεταφορες επικίνδυνων εμπορευμάτων
1 . H Συμφωνία ADR

ADR — Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορες Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
H Συμφωνία ADR κυρώθηκε από 32 χώρες. Περιλαμβάνει λεπτομερείς προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια, οι
οποίες εφαρμόζονται στον τομέα των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών. Στις χώρες όπου η σχετική συμφωνία δεν έχει κυρωθεί ισχύει το εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με την αρχή της
εδαφικότητας. H Συμφωνία ADR κατέστησε αναγκαία τη θέσπιση αντίστοιχων διατάξεων για τις εσωτερικές μεταφορές
και οδήγησε, ταυτόχρονα, σε μια μερική εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων.

Στο γενικό μέρος της Συμφωνίας ADR ρυθμίζονται κυρίως οι νομικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
ενώ τα παραρτήματα A και B περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών
καθώς και προδιαγραφές για την κατασκευή και τη θέση σε κυκλοφορία και χρησιμοποίηση των οχημάτων και
εμπορευματοκιβωτίων που προορίζονται για τις μεταφορές. Οι επικίνδυνες ουσίες που μνημονεύονται στο παράρτημα A
ταξινομούνται σε 13 κλάσεις. Οι ουσίες των οποίων η μεταφορά έχει εγκριθεί, καθώς και οι όροι συσκευασίας και
μεταφοράς, χαρακτηρίζονται από σημειώσεις περιθωρίου.
Το παράρτημα A περιλαμβάνει 9 προσθήκες (εκ των οποίων 2 είναι ακόμη ανοικτές), τις διαδικασίες δοκιμών για
τις ουσίες και τις συσκευασίες, καθώς και διατάξεις σχετικά με τις ετικέτες κινδύνου. Οι διατάξεις του παραρτήματος A
αφορούν κυρίως τον αποστολέα των επικίνδυνων ουσιών και αντικειμένων. Το παράρτημα B περιέχει γενικές
και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη θέση σε λειτουργία των οχημάτων, των
εμπορευματοκιβωτίων, των δεξαμενών και των δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των επικίνδυνων
ουσιών και αντικειμένων δυνάμει του παραρτήματος A.

Το παράρτημα B περιλαμβάνει 8 προσθήκες στις οποίες θεσπίζονται ιδίως προδιαγραφές για την κατασκευή και τη
θέση σε λειτουργία δεξαμενών κάθε μορφής, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των οχημάτων και τα πιστοποιητικά έγκρισης.
Οι διατάξεις του παραρτήματος B αφορούν κυρίως τους μεταφορείς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
2. H οδηγία πλαίσιο ΕΚ (94/55/ΕΚ)
Με την οδηγία πλαίσιο ADR (94/55/ΕΟΚ), οι διατάξεις της Συμφωνίας ADR ενσωματώνονται στο κοινοτικό δίκαιο.
Κατ'αυτό τον τρόπο, το συνολικό περιεχόμενο της συμφωνίας συμπεριελήφθη στο κοινοτικό δίκαιο. H οδηγία πλαίσιο
ADR (94/55/ΕΟΚ) βασίζεται στο άρθρο 75 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και διέπει
επομένως τις μεταφορές εντός της Κοινότητας.

Παρατήρηση: Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η έγκριση τύπου για ένα όχημα είναι έγκυρη μόνο σε εθνική κλίμακα.
Αυτό καθιστά απαραίτητη τη θέσπιση επιμέρους οδηγίας για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η
οποία θα έχει ως βαση το άρθρο 100 A (ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών) της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚ.
Με μια επιμέρους οδηγία για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους που
χρησιμοποιούνται για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων θα λαμβανόταν υπόψη αυτή ακριβώς η
απαίτηση της οικονομίας. Για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, κρίνεται εξαιρετικά απαραίτητη μια οδηγία για τη
διαδικασία έγκρισης τύπου, η οποία θα έχει ως βάση το άρθρο 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚ. Προς

τούτο, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς τη βασική οδηγία 70/156/Ε0Κ (διαδικασία έγκρισης
της θέσης σε κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους), όπως όλες οι λοιπές οδηγίες
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σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. Κατ'αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι για ένα βασικό όχημα
θα χορηγείται μόνο μια άδεια κυκλοφορίας, την οποία θα αναγνωρίζουν και τα 15 κράτη μέλη.
3. H ΟΕΕ — Economie Commission for Europe (Οικονομική Επιτροπή τον OHE για την Ευρώπη)

H ΟΕΕ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο 1946 από τον ΟΗΕ και έχει την έδρα της στη Γενεύη. Παρόμοιες οργανώσεις του
ΟΗΕ υπάρχουν και σε άλλα μέρη της γης. H αποστολή της ΟΕΕ συνίσταται στην ανάπτυξη και το συντονισμό της
ευρωπαϊκής οικονομίας. Για θέματα που συνδέονται με τις μεταφορές υπάρχει ένα ειδικό τμήμα (WP) το οποίο
δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:
Γενική πολιτική μεταφορών, σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Τα καθήκοντα του τμήματος
μεταφορών ορίζονται από την επιτροπή για τις εσωτερικές μεταφορές. Τα θέματα σε σχέση με τις εναέριες και τις
θαλάσσιες μεταφορές τυγχάνουν χειρισμού στο μέτρο που αφορούν και τα άλλα μέσα μεταφοράς. H ΟΕΕ δεν έχει
εκτελεστικές εξουσίες. Εκπονεί συστάσεις, ψηφίσματα και συμβάσεις. Στις εργασίες της συμμετέχουν οι κυριότερες
αναγνωρισμένες διεθνείς ομάδες συμφερόντων η συμμετοχή αυτή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
4. Οι κανόνες της ΟΕΕ σχετικά με τα οχήματα

Με την πράξη περί της συμφωνίας της 20ής Μαρτίου 1958 σχετικά με τη θέσπιση κοινών προδιαγραφών για την
έγκριση του εξοπλισμού και των μερών των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αμοιβαία αναγνώριση της έγκρισης
αυτής, οι εργασίες στον τομέα ανατέθηκαν στο τμήμα WP 29. Έτσι, το τελευταίο επεξεργάζεται όλους τους κανόνες
που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή, το τμήμα WP 29 ασχολείται με μια πρόταση
κανονισμού για την θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης τύπου των οχημάτων που προορίζονται για τις οδικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.
5. H WP 15 — «Working Group on the Transport of dangerous Goods» (Ομαδα εργασίας για τη μεταφορα επικίνδυνων
εμπορευμάτων)

H ομάδα WP 15 ετοιμάζει τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά
με τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).

6. Ορισμοί σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ

Κατηγορίες οχημάτων
Κατηγορία M — Οχήματα με κινητήρα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων και έχουν τουλάχιστον
τέσσερις τροχούς
Κατηγορία N — Οχήματα με κινητήρα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών και έχουν τουλάχιστον
τέσσερις τροχούς

Κατηγορία O — Ρυμουλκούμενα (περιλαμβανομένων των ημιρυμουλκουμένων)
Οι ανωτέρω κατηγορίες διαιρούνται σε υποκατηγορίες όπως π.χ. η κατηγορία Ν1 , στην οποία ανήκουν τα οχήματα
για τη μεταφορά αγαθών με ανώτατη μάζα μέχρι 3.5 τόνους.
7. Ορισμός του βασικού οχήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 7Û/156/EOK, ως «βασικό όχημα» νοείται οποιοδήποτε ημιτελές όχημα, του
οποίου o αναγνωριστικός αριθμός οχήματος διατηρείται και κατά τη διάρκεια των επόμενων σταδίων της διαδικασίας
έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια.
8. Καταλογος ισοτιμίας

Στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ, παράρτημα IV — Κατάλογος απαιτήσεων για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχήματος —
Μέρος 2, καθορίζονται οι ρυθμίσεις της ΟΕΕ οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ως ισότιμες με εκείνες των επιμέρους
κοινοτικών οδηγιών. Οι επιμέρους οδηγίες στον τομέα των οχημάτων που θεωρούνται ως ισότιμες είναι 35 .

Στόχος των οδηγιών και των διατάξεων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων είναι να προσδιορισθούν
το πεδίο εφαρμογής καθώς και οι απαιτήσεις για την έγκριση οχημάτων και μερών οχημάτων κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να συμπεριληφθούν οι ιδιαίτερες διατάξεις στον κατάλογο ισοτιμίας.

Αυτό θα επιτευχθεί μόνο στο μέτρο που το πεδίο εφαρμογής και οι τεχνικές απαιτήσεις θα είναι δυνατό να θεωρούνται
ως όμοιες.
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Παρατήρηση: Για τον κατασκευαστή οχημάτων προκύπτει κατ'αυτό τον τρόπο το πλεονέκτημα ότι τα οχήματα θα
υποβάλλονται σε έλεγχο μόνο μια φορά όμως, μετά από το σχετικό έλεγχο, θα είναι δυνατό να χορηγηθεί έγκριση
βάσει της σχετικής κοινοτικής οδηγίας και νομοθεσίας.

Τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα οχήματα σε σχέση με το μεταφερόμενο εμπόρευμα
Τύπος οχήματος κατά το περιθωριακό 220301
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιθωριακό

— καλώδια

220512

—
—
—
—
—

220514

220515
220516

ΕΧ/ΙΙΙ

AT

FL

οχ

x

x

x

x

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

220510
220 511

220513

ΕΧ/ΙΙ

κεντρικός διακόπτης συσσωρευτή
συσσωρευτές
ταχογράφοι
μονίμως ενεργοποιημένες εγκαταστάσεις
ηλεκτρική εγκατάσταση όπισθεν κουβουκλίου

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Πέδηση

220 520

220 521

— μηχανισμός έναντι στο κλείδωμα (ABS)

x

x

x

x

220522

— αντοχή

x

x

x

x

Κίνδυνοι πυρκαγιάς

220 530
220 531

— κουβούκλιο: υλικά

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

— κουβούκλιο: θερμική προστασία

220 535

—
—
—
—

220536

— βοηθητική θέρμανση

220 532
220 533
220 534

δεξαμενές καυσίμων
δεξαμενές καυσίμων
σύστημα εξάτμισης
σύστημα πέδησης αντοχής

220540

Περιορισμός ταχύτητας

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Τύπος οχήματος σύμφωνα με τη σημείωση περιθωρίου 220 301
ΕΧ/ΙΙ

για οχήματα μεταφοράς εκρηκτικών, όπως οι μονάδες μεταφοράς ΙΙ (').

ΕΧ/ΙΙΙ

για οχήματα μεταφοράς εκρηκτικών, όπως οι μονάδες μεταφοράς ΙΙΙ (').

FL

οχήματα μεταφοράς υγρών με σημείο ανάφλεξης όχι άνω των 61 °C ή εύφλεκτων αερίων, σε βυτία χωρητικότητας άνω των 3 000 λίτρων,
μόνιμες ή κινητές δεξαμενές και ηλεκτροκίνητα οχήματα χωρητικότητας άνω των 1 000 λίτρων που προορίζονται για τη μεταφορά
εύφλεκτων αερίων.

ΟΧ

οχήματα μεταφοράς ουσιών της κλάσης 5.1 , σημείωση περιθωρίου 2501 , σημείο 1 °C (α), σε βυτία χωρητικότητας άνω των 3 000 λίτρων,
μόνιμες ή κινητές δεξαμενές.

AT

οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σε βυτία χωρητικότητας άνω των 3000 λίτρων, μόνιμες ή κινητές δεξαμενές και
ηλεκτροκίνητα οχήματα χωρητικότητας άνω των 1 000 λίτρων, διαφορετικών εκείνων της κλάσης FL ή ΟΧ.

(') Στο σημείο περιθωρίου 1 1 401 καθορίζονται οι ποσότητες μιας επικίνδυνης ουσίας που επιτρέπεται να μεταφέρονται από ένα τύπο οχήματος (Ι/ΙΙ/ΠΙ):
Τύπος I : δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι μεταφερόμενες ποσότητες είναι ελάχιστες.
Τύπος H: υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις για τη μεταφορά μέσων ποσοτήτων.
Τύπος III : μεγαλύτερες μεταφερόμενες ποσότητες, αυστηρότερες απαιτήσεις.
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Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου
σχετικά με τον μεταφορητό εξοπλισμό υπό πίεση»(1 )
(97/C 296/02)

Στις 14 Φεβρουαρίου 1997, και συμφωνά με το άρθρο 75 παρ. 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών .εργασιών υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 4 Ιουνίου 1997 με εισηγητή τον κ. Αέριο.
Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 1997), η ΟΚΕ υιοθέτησε με 71 ψήφους
υπέρ, 3 κατά και 8 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1 . Κύρια σημεία της πρότασης οδηγίας

Στοχεύει, αφενός, μεν στην ασφάλεια κατά τη μεταφορα του
«Μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση», αφετέρου δε, στην
εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτού εντός της
Κοινοτικής Αγοράς.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται δια της εισαγωγής νέων διαδικα
σιών περιοδικών επιθεωρήσεων όλου του υφιστάμενου
εξοπλισμού υπό πίεση όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρ
τημα V Μέρος II της οδηγίας, καθώς επίσης και της εισαγωγής
των διαδικασιών με τις οποίες πιστοποιείται η συμμόρφωση
προς τις ενότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα V Μέ
ρος I και αφορούν όλο το νέο εξοπλισμό υπό πίεση.

των κρατών μελών όσο και με τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές
οργανώσεις (βιομηχανία αερίων — ένωση υγραερίων — χημική
βιομηχανία — αντιπροσωπευτικούς φορείς υπηρεσιών ελέγχου
και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης).
3 . Ειδικές παρατηρήσεις

3.1 . H ΟΚΕ πιστεύει οτι κάποιες αναδιατυπώσεις ορισμέ
νων άρθρων του εγγράφου της Επιτροπής, θα διευκόλυναν
τους χρήστες της οδηγίας στην καλύτερη εφαρμογή της:
3.1.1 . Διαγράφοντας τη λέξη «επαναπληρώσιμο» από την
πρώτη σειρά του Άρθρου 2, αυτομάτως περιλαμβάνονται στην
οδηγία τα γκαζάκια (gas cartridges) τα οποία δεν είναι επα
ναπληρώσιμα, και εξασφαλίζεται έτσι η ελεύθερη κυκλοφορία
τους .

2 . Γενικές παρατηρήσεις

2.1 .

Αν και το Συμβούλιο έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο ασφα

λούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβα
νομένου του «Μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση», με τις
Οδηγίες 94/55/ΕΚ της 21/11/94 (προσέγγιση νομοθεσιών για
οδικές μεταφορές, ADR)nai 96/49/ΕΚ της 23/7/96 (προσέγγιση
νομοθεσιών για μεταφορές δια τραίνων, RID), εντούτοις δεν
έχει εξασφαλισθεί η ελεύθερη διακίνηση από χώρα σε χώρα του
υπό πίεση εξοπλισμού περιλαμβανομένης της επαναγέμισης και
της εκ νέου χρήσης, καθόσο υπάρχουν επιπρόσθετες εθνικές
απαιτήσεις αναφορικά με τα παραπάνω.
Έτσι λοιπόν οι περιορισμοί αυτοί θα εξαλείφονταν εάν υπήρχε
ένα εναρμονισμένο σύστημα εγκρίσεων του εν λόγω
εξοπλισμού κατά τη διενέργεια των περιοδικών επιθεωρήσεων
της χρήσης του και στον εν συνεχεία εφοδιασμό αυτού του
εξοπλισμού με τις κατάλληλες εγκρίσεις και σήματα που εκδί
δονται από τους κοινοποιημένους φορείς ελέγχου, ώστε να
απολαμβάνει κατ 'αυτόν τον τρόπο αναγνώρισης από όλα τα
κράτη μέλη.
2.2. Έτσι προκύπτει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς του «Μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση» απαιτεί
την ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς η ΟΚΕ
συμφωνεί στην πρόταση έκδοσης οδηγίας από το Συμβούλιο,
καθόσον η εν λόγω πρόταση οδηγίας είναι αποτέλεσμα διαβου
λεύσεων που διεξήγαγε η Επιτροπή τόσο με τις κυβερνήσεις
(') ΕΕ C 95 της 24. 3. 1997, σ. 2.

3.1.2. Στο Άρθρο 13 τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν
σε ισχύ τις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι

απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την οδηγία πριν από
την 30ή Ιουνίου 1998, καθώς επίσης να εφαρμόσουν τις εν
λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 1999. H ΟΚΕ νομίζει
ότι καθόσο οι ημερομηνίες αυτές εξαρτώνται από το πότε θα
είναι έτοιμα τα σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές, πρέπει
να επαναξετασθούν.

3.2. H ΟΚΕ θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο, όπως ορισμένες
εξειδικευμένες τεχνικές λεπτομέρειες συμπεριληφθούν είτε
στην υπό εξέταση οδηγία, είτε στην ADR, και αυτές είναι οι
ακόλουθες:

α) διαδικασίες πλήρωσης των φιαλών (κυλίνδρων) υγραερίων
και δεξαμενών υγροποιημένων αερίων, υποδεικνυόμενες
και ελεγχόμενες από κοινοποιημένους φορείς ελέγχου,
β) λειτουργικές προδιαγραφές — κατασκευή — πιστοποίηση
και σήμανση των βαλβίδων των ανωτέρω κυλίνδρων και
δεξαμενών.

3.3. Δοθέντος ότι η εφαρμογή της υπό εξέταση οδηγίας
θα επιφέρει εξοικονόμηση κόστους, δηλαδή οικονομικά
οφέλη στους κατασκευαστές εξοπλισμού υπό πίεση, καθό
σον η χορήγηση έγκρισης και σήματος θα γίνεται πλέον
μόνον σε ένα κράτος μέλος και στη συνέχεια o εξοπλισμός
θα κυκλοφορεί ελευθέρως σε όλες τις χώρες της ΕΕ, συνά
γεται ότι στα πλαίσια του ανταγωνισμού θα μειωθούν οι
τιμές του εξοπλισμού. Συνεπώς η ΟΚΕ εκφράζει την ευχή
όπως η Βιομηχανία (κατασκευαστές εξοπλισμού : δηλαδή
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κυλίνδρων, δεξαμενών και λοιπών εξαρτημάτων, και
παραγωγοί και διακινητές υγροποιημένων αερίων) μετακυ
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λίσει το προκύπτον οικονομικο οφελος στο τελικό κόστος
των προϊόντων επ 'ωφελεία της κατανάλωσης.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 1997.
O Προεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

H ακόλουθη τροπολογία, η οποία έλαβε πάνω από το 1/4 των ψήφων, απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.
Να προστεθούν δυο νεα σημεία 3.1.3 και 3.1.4

«3. 1.3. Να προστεθεί μία νέα αιτιολογική σκέψη με το εξής περιεχόμενο: Εκτιμώντας ότι οι μεταφορητοί εξοπλισμοί
υπό πίεση που κατασκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 84/527ΕΟΚ πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη την ελεύθερη
κυκλοφορία και χρήση τους στα κράτη μέλη.»
«3.1.4. Να προστεθεί ένα νέο σημείο 3 στο άρθρο 4 της πρότασης οδηγίας με την εξής διατύπωση: Οι μεταφορητικοί
εξοπλισμοί υπό πίεση που κατασκευάζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην οδηγία 84/527/ΕΟΚ με το σήμα E
θα μπορούν να έχουν εξασφαλισμένη την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση τους στην επικράτεια της Κοινότητας,
χωρίς να χρειάζεται ένα επιπλέον νέο σήμα.»
Αιτιολογία

Σήμερα υπάρχουν στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα σε ορισμένες χώρες, εκατομμύρια συσκευασίες GLP που είναι
κατασκευασμένες σύμφωνα με την οδηγία 84/527/ΕΟΚ και με ένα σύστημα επισήμανσης και ελέγχου της κατάστασης
και του βαθμού συντήρησής τους που εφαρμόζεται από τις προμηθεύτριες εταιρείες και ελέγχεται από τις αρμόδιες

εθνικές αρχές. H θέσπιση της υποχρέωσης εφαρμογής μιας διαδικασίας επιπλέον επισήμανσης συνεπάγεται δυσανάλογες
δαπάνες χωρίς εξάλλου να προκύπτουν απτά οφέλη για τον καταναλωτή.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 33, ψήφοι κατά: 44, αποχές: 8.
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Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής: H
συγκριτική αξιολόγηση των ανταγωνιστικών επιδόσεων — H θέσπιση ενός μέσου στη διάθεση των
επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών»
(97/C 296/03)

Στις 21 Απριλίου 1997, και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, η Επιτροπή απεφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω ανακοίνωση.
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάσθηκε τη γνωμοδότησή του στις 4 Ιουνίου 1997 με βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. Malosse.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1997), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε με 99 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 1 αποχή την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1 . Εισαγωγή

1.1 .

H ανακοίνωση αυτή καθώς και η ανακοίνωση για την

συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) της ανταγωνιστικότη
τας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας [έγγρ. COM(96) 463 τελικό]
προέρχονται από διάφορες προτάσεις και πρόσφατες ανακοι
νώσεις σχετικά με το θέμα της αναγωνιστικότητας, και ειδι

κότερα από την ανακοίνωση «Μία πολιτική βιομηχανικής
ανταγωνιστικότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση» [έγγρ.
COM(94) 319 τελικό], καθώς και από το πρόγραμμα δράσης
και το συμπληρωματικό χρονοδιάγραμμα [έγγρ. COM(95) 87
τελικό], το οποίο η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είχε
ήδη υποστηρίξει καταρχήν, ζητώντας ταυτόχρονα από την

Επιτροπή να καταστήσει πιο χειροπιαστές τις πρωτοβουλίες
της. Στη γνωμοδότηση που είχε υιοθετήσει κατά τη συνεδρίαση
της 22ας Νοεμβρίου 1997 (εισηγητής o κ. Petersen)('), η ΟΚΕ

εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι «δεν υφίσταται ακόμη
καμία ένδειξη σχετικά με τα στάδια που πρέπει να εφαρμοσθούν
κατά το σχετικό χρονοδιάγραμμα» Από τότε, δημοσιεύθηκαν
δύο ανακοινώσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της
χημικής βιομηχανίας και την ανταγωνιστικότητα της υπεργολα
βίας στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών
ενδύσεως. Στις σχετικές γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε η ΟΚΕ
για τις δύο αυτές ανακοινώσεις είχε ειδικότερα εκφράσει τη
λύπη της για το αφιλόδοξο περιεχόμενο τους.
1 .2. H ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής και ειδικότερα της
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
καταδεικνύεται σε δύο έγγραφα με μεγαλύτερη πολιτική
εμβέλεια τα οποία είναι το Λευκό Βιβλίο «Ανάπτυξη, αντα
γωνιστικότητα και απασχόληση» της Επιτροπής Delors του
1993 και το «Συμβόλαιο εμπιστοσύνης για την απασχόληση»
που υποβλήθηκε το 1996 από την Επιτροπή Santer. H συμβου
λευτική ομάδα για την ανταγωνιστικότητα, υπό την προεδρία
του κ. Ciampi, παρουσίασε τα πρώτα πορίσματά της κατόπιν
σχετικής αίτησης του Προέδρου Santer. H πρώτη έκθεση παρέχει
κυρίως μία γενική ανάλυση της ανταγωνιστικότητας, όπου

αλλά μέσο για τη βελτίωση της απασχόλησης και την επίτευξη
υψηλότερου επιπέδου ζωής και ευημερίας που θα αυξάνονται
χάρη στη βελτίωση των παραγόντων παραγωγικότητας, αποτε
λεσματικότητας και αποδοτικότητας.
1.3. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να υποβάλει
στα κράτη μέλη μία συγκεκριμένη πρόταση δράσης. Πρέπει να
τονισθεί ότι η Επιτροπή παρουσίασε ταυτοχρόνως δύο άλλα
έγγραφα εγρασίας επί του θέματος αυτού. Το πρώτο αφορά
την «Ευρωπαϊκή πολιτική για την προαγωγή της ποιότητας
με σκοπό τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας»
[έγγρ. SEC(96) 2000] που υποβλήθηκε ως συμπληρωματική
προσέγγιση της συγκριτικής αξιολόγησης. Το δεύτερο έγγραφο
είναι μία έκθεση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία που δημοσι
εύθηκε το 1996. Τέλος, κατά την παρουσίαση του προγράμμα
τος δράσης με σκοπό την προαγωγή της καινοτομίας στις

20 Νοεμβρίου 1996, η αρμόδια Επίτροπος κ. Edith Cresson
ανέφερε τη «συγκριτική αξιολόγηση» σε ευρωπαϊκή κλίμακα,
ειδικότερα στον τομέα της ποιότητας ως μέσον για την προα
γωγή της καινοτομίας.

1.4. H ΟΚΕ τονίζει ακόμη μια φορά την έλλειψη συντο
νισμού και ορατότητας στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής οι οποίες, οφθαλμοφανώς, πολλαπλασιάζονται και
αλληλοκαλύπτονται επί του θέματος αυτού. Προτιμότερο θα
ήταν να υπάρξει ένα πλήρες πρόγραμμα δράσης για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας που να περιέχει ακριβές χρονοδιά
γραμμα συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος περί της
ποιότητας.

1.5 .

Με την παρουσίαση συμπληρωματικής ανακοίνωσης

στις 16 Απριλίου 1997 (2), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρί
θηκε μολαταύτα στις ευχές του Συμβουλίου των υπουργών
και της ΟΚΕ. H εν λόγω ανακοίνωση παρουσιάζει πράγματι
ένα σφαιρικό κοινοτικό πλαίσιο και συγκεκριμένες προτάσεις

τονίζεται ότι η ανταγωνιστικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό,

δράσεως για τη θέσπιση μηχανισμού συγκριτικής αξιολόγησης
των επιδόσεων «Benchmarking» που θα μπορούσε να μεταφρα
σθεί κατά λέξη ως «βάσεις αναφοράς» ή «έκθεση των επιδό

(>) ΕΕ C 39 της 12.2 . 1996.

(2) Έγγρ. COM(97) 153 τελικό.

σεων ».
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2 . H ανάλυση της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστι
κότητα

2.1 . Οι κύριοι λογοι που αναφέρονται στην ανακοίνωση για
να εξηγήσουν την καθυστέρηση της οικονομίας των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα χαμηλά επίπεδα των άϋλων
επενδύσεων (κατάρτιση και έρευνα ειδικότερα) της καινοτο
μίας και των πάγιων επενδύσεων σε αγαθά εξοπλισμού. H
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μαινει την κακή λειτουργία των αγορών και την αδυναμία
στον τομέα της καινοτομίας ως τις κύριες αιτίες της χαμηλής
αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Σε ό,τι αφορά
τη ρευστότητα των αγορών, η ανακοίνωση αναφέρει «χύδην»
την έλλειψη ελευθέρωσης σε ορισμένους καίριους τομείς υπο
δομών (τηλεπικοινωνίες, μεταφορές), τις ανεπάρκειες στη λει
τουργία των κεφαλαιαγορών (ειδικότερα τα εμπόδια στη
δραστηριότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων), την έλλειψη
ευελιξίας της αγοράς εργασίας και τα εμπόδια στην επαγγελμα
τική κινητικότητα, τις ρυθμίσεις της αγοράς της εργασίας.

αλληλεπίδραση κυρίως μεταξύ των διαφόρων αυτών στοιχείων
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας. H
ανακοίνωση αναφέρει επίσης και δυσχέρειες διαρθρωτικής
τάξης όπως η έλλειψη κινητικότητας της εργασίας, το υψηλό
κόστος διαχείρισης των μεταφορικών υποδομών, τα υψηλά
δημόσια ελλείμματα καθώς και το υψηλό τμήμα των υποχρεωτι
κών εισφορών επί του ΑΕγχΠ που αυξήθηκε από 34 % σε 43 %
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το διάστημα 1970-1995.

2.2. Αναλύοντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας, η Επιτροπή
διαπιστώνει ότι το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
εξαγωγικές αγορές του ΟΟΣΑ μειώθηκε. Τα μερίδια αγοράς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν μείωση στην Ανατο
λική Ασία και τη Λατινική Αμερική που αποτελούν ζώνες
με υψηλό βαθμό ανάπτυξης. Κατά τα δέκα τελευταία έτη η
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας παρουσίασε μικρότερη
αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2,4 %) σε σύγκριση με τις
ΗΠΑ (3 %) ή την Ιαπωνία (3,8 %). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις της παραγωγικότητας στον
τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας ισοδύναμες ή υπέρτερες
μόνο στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών, του καπνού,
του ξύλου και των επιπλώσεων. Οι κλάδοι αυτοί υποστηρίχθη
καν από υψηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές

2.6. Στο ιδιο κεφαλαίο σχετικά με τους παράγοντες που
καθορίζουν την ανταγωνιστική επίδοση, η Επιτροπή αναπτύσ
σει τους ανασταλτικούς παράγοντες ως προς την καινοτομία:
ανεπαρκείς άϋλες επενδύσεις, ελλείψεις των συστημάτων

κατάρτισης και εκπαίδευσης και ειδικότερα η μη προσαρμογή
τους στις ενέργειες των οικονομικών φορέων, έλλειψη κινητι
κότητας του εργατικού δυναμικού, αδύναμη ευρωπαϊκή έρευνα
η οποία επιπλέον δεν είναι επαρκώς στραμμένη προς την
αγορά, δυσκολίες για την αξιολόγηση και διάδοση των αποτε
λεσμάτων των ερευνών, καθυστέρηση στην εφαρμογή των
συστημάτων ελέγχου της ποιότητας, ανεπάρκεια των μηχα
νισμών χρηματοδότησης της καινοτομίας (κεφάλαια κινδύνου,
κεφάλαιο έναρξης) και των MME. Από την άποψη αυτή θα
ήταν σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη στην
ανάλυση για την ανταγωνιστικότητα και μία εδαφική προσέγ
γιση με βάση τις περιφέρειες.

3. Οι προτάσεις της ΟΚΕ για τη μέτρηση της ανταγωνιστι
κότητας

τους.

2.3. Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση των δαπανών, η
ανάλυση αποδεικνύει ότι γενικότερα είναι υψηλότερες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: υψηλότερες τιμές για τις τηλεπικοινωνίες
και την ενέργεια· υψηλότερα επιτόκια κατά τα τελευταία χρόνια
σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Αντιθέτως, σε ό,τι
αφορά τις μισθολογικές δαπάνες, η ανάλυση δεν δίδει σαφή
απάντηση, αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να γίνουν
σοβαρές συγκρίσεις λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της
διάρθρωσης του μισθολογικού κόστους. Εντούτοις, η Επιτροπή
διαπιστώνει ότι το κατά μονάδα κόστος εργασίας (εξέλιξη
της μισθολογικής μάζας που συνδέεται με την παραγωγή)
παρουσιάζει ελαφρά μείωση από το 1992. Τα στοιχεία αυτά
θα άξιζε να εξηγηθούν και σχολιασθούν από την Επιτροπή.

2.4. Σε ό,τι αφορά τις υλικές και αυλές επενδύσεις, η
καθυστέρηση που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
πολύ ανησυχητική. H ανακοίνωση παρουσιάζει ειδικότερα τα
στοιχεία της έρευνας και ανάπτυξης. H ΟΚΕ κρίνει ότι και
εδώ επίσης τα εν λόγω στοιχεία θα έπρεπε να σχολιασθούν

περισσότερο, ειδικότερα στον τομέα των επενδύσεων για την

3.1 . H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει δύο βασικούς παρά
γοντες για τη μέτρηση του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας,
δηλαδή την παραγωγικότητα και το ποσοστό απασχόλησης.
Εντούτοις, η Επιτροπή αναγνωρίζει στην ανακοίνωσή της ότι
οι δύο αυτοί παράγοντες δεν μπορούν από μόνοι τους να
καλύψουν το φαινόμενο. Επιβεβαιώνοντας ότι η παραγωγικό
τητα είναι ένα μέσο για την επίτευξη καλύτερου επιπέδου
ζωής και αύξησης της ευημερίας του πληθυσμού, o βαθμός
προστασίας του περιβάλλοντος, η ορθολογική χρήση των ενερ
γειακών πόρων ή το επίπεδο της εγκληματικότητας μπορούν
επίσης να θεωρηθούν ως κριτήρια που πρέπει να ληφθούν
υπόψη, όπως επίσης o βαθμός κοινωνικής προστασίας.
3.2. Εκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι στην ανακοίνωση
δεν γίνεται καμία αναφορά στις ισοτιμίες και τις νομισματικές
διακυμάνσεις εντός και εκτός της ΕΕ. Σε πολυάριθμους βιομη
χανικούς τομείς, οι παράγοντες αυτοί αποβαίνουν καθοριστι
κοί ως προς τα περιθώρια των επιχειρήσεων και τα μερίδιά
τους στην αγορά. Πρόκειται όμως για συγκυριακό παράγοντα
που δεν εξαρτάται πραγματικά από μία επιχείρηση, έναν τομέα
ή μία εδαφική περιοχή.

ανάπτυξη και έρευνα.

2.5 .

Στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στους «παράγοντες που

καθορίζουν τις ανταγωνιστικές επιδόσεις», η Επιτροπή επιση

3.3. Κατά συνεπεία, η ΟΚΕ επισύρει την προσοχή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κίνδυνο που παρουσιάζει μία
σφαιρικότατη ανάλυση η οποία περιέχει κατά τρόπο ανάκατο
μεγάλο αριθμό παραγόντων οι οποίοι δύσκολα μπορούν να
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συγκριθούν μεταξύ τους. H ανταγωνιστικότητα, πράγματι,
είναι πάντοτε σχετική και τα αποτελέσματα της ανάλυσης

μπορούν να είναι βασικώς διαφορετικά, αναλόγως εάν η
σύγκριση γίνεται με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία ή τις αναπτυσσόμε
νες χώρες της Ασίας. Για μία επιχείρηση, η ανταγωνιστικότητα

μετράται σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, ενώ μία εδαφική
περιοχή μπορεί να αναλύεται σε σχέση με τις δυνατότητες

έλκυσης επενδύσεων ή με τις δυνατότητες δημιουργίας προστι
θέμενης αξίας και θέσεων απασχόλησης.
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ενα αυστηρότερο και μεθοδικότερο ορισμό της ανταγωνιστι
κότητας με άξονα τις τρεις καίριες αρχές:

3.6.1 . Μία καθαρή διαφοροποίηση μεταξύ των δράσεων
αξιολογικής συγκρίσεως σε επίπεδο επιχείρησης και των δρά
σεων που αφορούν τις γενικότερες συνθήκες.
3.6.2. Μια ιεράρχηση και μία διαφοροποίηση των παρα
γόντων ανταγωνιστικότητας: οι γενικότερες συνθήκες αντα
γωνιστικότητας (υποδομές, κατάρτιση), η ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων (τιμή και παράγοντες «εκτός τιμής» όπως η

3.4. Οι αναλύσεις της Επιτροπής δίδουν προτεραιότητα
στην έννοια της σφαιρικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε
σχέση με τους ανταγωνιστές της. H ΟΚΕ εντούτοις φρονεί
ότι η υιοθέτηση μιας υπερβολικά σφαιρικής και γενικευμένης

ποιότητα, η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση κ.λπ .), τα

προσέγγισης δεν ευνοεί την ανάληψη πρακτικών δράσεων
συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Σε ό,τι αφορά τις

κές περιοχές).

αποτελέσματα της ανταγωνιστικότητας (μερίδια αγορών για
τις επιχειρήσεις, δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις εδαφι

συνθήκες πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας, έχει σημασία να
επιλέγονται συγκεκριμένοι τομείς που μπορούν να αποτε

λέσουν αντικείμενο αντικειμενικής και λειτουργικής ανάλυσης.
Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να προκριθεί μια
προσέγγιση αυτού του τομέα που θα επιτρέπει την ορθή διαφο
ροποίηση της σχετικής σημασίας των διαφόρων παραγόντων,
π.χ. η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των βιοτεχνολογιών
ή το κόστος του εργατικού δυναμικού και διερεύνηση της
αγοράς στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών
ενδύσεως. Από την άλλη πλευρά, η ΟΚΕ τονίζει ότι έχει
ενδιαφέρον, στο πλαίσιο μιας εδαφικής προσέγγισης των παρα
γόντων της ανταγωνιστικότητας, να συνυπολογισθεί η περιφε
ρειακή διάσταση ή της λεκάνης θέσεων απασχόλησης που
επιτρέπει να αναλύονται πιο εμπεριστατωμένα οι γενικότερες
συνθήκες: τοπική φορολογία, υποδομές, επενδύσεις για την
έρευνα, διάδοση με βάση ένα πανεπιστημιακό πόλο, δημιουργία
θέσεων απασχόλησης και επιχειρήσεων, ξένες επενδύσεις. Μια
υπερβολικά σφαιρική συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking)
(π.χ. από κράτος σε κράτος ή από σύνολο κρατών σε σύνολο
κρατών) θα πλησίαζε πράγματι στις υφιστάμενες αναλύσεις
και θα είχε λιγότερα λειτουργικά αποτελέσματα. Σχετικά με την
εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων, π.χ. η έννοια της εδαφικής
περιοχής είναι συχνά πολύ πιο σημαντική από περιφερειακής
απόψεως παρά από κρατικής. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει
προσέγγιση του επιπέδου ανάλυσης με το κατάλληλο επίπεδο
λήψεως αποφάσεων που ενδέχεται να είναι διαφορετικά ανά
λογα με τα θέματα και τις χώρες (π.χ. στη Γερμανία αρμόδια
για την εκπαίδευση είναι τα κρατίδια).

3.5.

Πολλά από τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανάλυση

της Επιτροπής αποτελούν πράγματι παράγοντες ανάπτυξης
ή ευημερίας αλλ' όχι υποχρεωτικά και ανταγωνιστικότητας.
Πράγματι, επί παραδείγματι, η αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτι
κού συστήματος πρέπει να μετρηθεί σε σύγκριση με τις ανάγκες
και τις προσδοκίες ενός πληθυσμού. Οι ανάγκες αυτές μπορούν
να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τη μία στην άλλη χώρα
και είναι δύσκολο να καταρτισθεί μία «κλίμακα» των επιδό
σεων στον τομέα αυτό. H ευημερία των πληθυσμών είναι
επίσης, καθ'εαυτήν, παράγοντας ανταγωνιστικότητας.

3.6. H ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο μιας
μετρήσεως όπως η συγκριτική αξιολόγηση, να περιορισθεί σε

3.6.3. Μία συγκριτική αξιολόγηση διαφοροποιημένη ανά
λογα με τις επιχειρήσεις, τους τομείς ή τις περιφέρειες ή τις
χώρες με τις οποίες επιζητείται η σύγκριση: παραδείγματος
χάριν, για ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, το αντικείμενο
της συγκριτικής αξιολόγησης θα προσδιορίζεται σε σχέση με
τους κυριότερους παγκόσμιους ανταγωνιστές μας, ενώ για τις
εδαφικές περιοχές, η συγκριτική αξιολόγηση θα επιτρέπει τη
σύγκριση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων εντός και εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.7. Απο τον εν λόγω αυστηρότερο ορισμό, η ΟΚΕ επιλέγει
τους εξής δύο τομείς ανάλυσης:

3.7.1 . Σε ό,τι αφορά τα εδάφη, η ΟΚΕ θα επιθυμούσε να
δώσει προτεραιότητα στο μέτρο της ανταγωνιστικότητας των
περιφερειών ή λεκανών θέσεων απασχόλησης (ενδεχομένως
μεθοριακών) στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. O προσ
διορισμός των αιτίων επιτυχίας αυτής ή της άλλης περιφέρειας
στο εσωτερικό της ΕΕ και η εφαρμογή των μεθόδων αυτών
σε λιγότερο επιτυχημένες περιφέρειες θα είναι εποικοδομητική,
έστω και αν πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης στη μελέτη
εξωτερικές περιφέρειες ή εδάφη με κοινωνικοοικονομικές συν
θήκες συγκρίσιμες προς εκείνες της Ε.Ε. στην Ιαπωνία, στην
ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στην Νέα Ζηλανδία.

3.7.2.

H συγκριτική αξιολόγηση είναι μία μέθοδος που ήδη

χρησιμοποιείται ευρέως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, και
ειδικότερα από τις πολυθενικές. H δραστηριότητα αυτή
εμπίπτει λοιπόν στην αρμοδιότητά τους και δεν μπορεί να
είναι καθεαυτήν επιλέξιμη ως δημόσια δράση. H κοινοτική
συμβολή θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθεί σε επίπεδο ανταλλα
γής πληροφοριών και επιλεκτικής προσέγγισης ανά τομέα
δραστηριοτήτων, και να συμπληρώνεται από ειδικές αναλύσεις
για τις MME και για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Στην περί
πτωση αυτή, η προσέγγιση που θα ευνοηθεί οφείλει να παραβλέ
ψει κάθε εδαφικό περιορισμό και να συμπεριλάβει τόσο τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τις εγκαταστάσεις τους σε τρίτες
χώρες όσο και τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που έχουν
εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
εσωτερικές αναλύσεις των επιχειρήσεων, ειδικότερα των
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πολυεθνικών θα είναι ως προς τούτο εξαιρετικά εποικοδομητι
κές προκειμένου να προσδιορισθούν οι καλοί δείκτες.
3.8. Με τη διασταύρωση της εδαφικής και τομεακής προσέγ
γισης (συμπεριλαμβανομένων των MME και της δημιουργίας
επιχειρήσεων), θα μπορούσαμε να έχουμε καθοριστικούς παρά
γοντες που φωτίζουν τις καλύτερες πρακτικές και τις μεθόδους
που πρέπει να ακολουθηθούν για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας. Στο πεδίο αυτό, και προκειμένου να
αποφευχθούν οι σφαιρικές αναλύσεις που δεν επιδέχονται
άμεσης χρήσεως, η ΟΚΕ συνιστά στην Ε.Ε., και συγκεκριμένα
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, να αναλύσει τους τομείς
στους οποίους σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Στον
τομέα της φορολογίας ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
των πρωτοβουλιών της Κοινότητας στον τομέα της περιφερεια
κής έρευνας και ανάπτυξης, η συγκριτική αξιολόγηση των
επιδόσεων της Ε.Ε. και των κρατών, σε σχέση με άλλες περιοχές
του κόσμου, θα μπορούσε να προσφέρει εξαίρετη βοήθεια στη
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συναίνεση των ενδιαφερομένων φορέων και εν ανάγκη της
κοινής γνώμης. Στο επίπεδο της επιχείρησης θα πρέπει
να συμμετέχουν στενά οι μισθωτοί και στο επίπεδο των
περιφερειών όλες οι κοινωνικοοικονομικές δυνάμεις. Μόνο
με αντικειμενικά στοιχεία και με συναίνεση για τη μέθοδο,

θα μπορέσει η συγκριτική αξιολόγηση να φέρει αποτελέσματα.
Πράγματι δεν είναι δυνατή η μεταφορά των καλών πρακτικών
χωρίς τη συγκατάθεση εκείνων που θα τις θέσουν σε
εφαρμογή. Εάν τα κοινοτικά πρότυπα προγράμματα
μεριμνήσουν για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και
της συναίνεσης, θα συμβάλουν πραγματικά στη γενικότερη
συνειδητοποίηση σχετικά με τους παράγοντες και τα μέσα
της ανταγωνιστικότητας.

λήψη σχετικής αποφάσεως.

4. H

συγκριτική

αξιολογηση

των

επιδόσεων

ή

«Benchmarking»

4.1 . H συγκριτική αξιολογηση των επιδόσεων ή
«Benchmarking» είναι μία μέθοδος που συνίσταται, μετά από
ανάλυση που επιτρέπει να εντοπισθούν οι αποκλίσεις επιδό
σεων και τα αίτιά τους, στην αξιοποίηση των μεθόδων που
φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα και στη διάδοσή τους. H
μέθοδος αυτή συγγενεύει όντως με ένα μόνιμο μηχανισμό
μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανταλλαγής των καλύτερων
πρακτικών με βάση την οικονομική ανάλυση των όρων και
κριτηρίων της ανταγωνιστικότητας.
4.2. H ΟΚΕ τονίζει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η μέθο
δος αυτή ως αντικειμενική βοήθεια για τη λήψη σχετικής
αποφάσεως. H συγκριτική αξιολόγηση επιτρέπει πράγματι την
εδραίωση αντικειμενικών στοιχείων, οι δε ενδιαφερόμενοι

4.6. Όταν εφαρμόζεται απευθείας στην επιχείρηση, η μέθο
δος «Benchmarking» εμπίπτει αποκλειστικώς στην αρμοδιό
τητά της. Εντούτοις ένας ορισμένος αριθμός προγραμμάτων
δημοσίων και ιδιωτικών, επιζητούν να προαγάγουν τη συγκρι
τική αξιολόγηση των επιδόσεων σε επίπεδο μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ειδικότερα το τμήμα εμπορίου και βιομηχανίας
στο ΗΒ). H κοινοτική δράση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
να έγκειται στην οργάνωση ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ
κρατών μελών και στη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού δικτύου
πληροφόρησης». H ΟΚΕ προτείνει να εγκαινιασθεί ένα πρό
τυπο σχέδιο στον τομέα της αρωγής και της ενίσχυσης για τη
δημιουργία επιχειρήσεων με βάση την ανάλυση των εργασιών
που πραγματοποίησε η ΓΔ XXIII στο πλαίσιο των συντονισμέ
νων δράσεων ανταλλαγής καλών πρακτικών. Εκτός των κοινο
τικών περιφερειών που έχουν ήδη μελετηθεί, ένας ορισμένος
αριθμός χωρών ή περιφερειών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιλεγεί, όπου θα
εφαρμοσθούν πρότυπες δράσεις μεταφοράς των καλύτερων
πρακτικών.

φορείς πρέπει να εξαγάγουν τα σχετικά συμπεράσματα. H
μέθοδος αυτή πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσει στη λήψη λει
τουργικών αποφάσεων.
4.3.

H ΟΚΕ στηρίζει, συνεπώς, την πρωτοβουλία της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό πρό
γραμμα συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων επί τη βάσει
εταιρικής σχέσης με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη. Το
πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή βάσει πρό
τυπων σχεδίων πάνω στα οποία θα δοκιμασθεί η εγκυρότητα
της μεθόδου.

4.4. H συγκριτική αξιολόγηση ή «Benchmarking» πρέπει να
είναι μία συνεχής και εξελικτική διαδικασία διότι η αριστεία
και η επίδοση είναι έννοιες σχετικές και βρίσκονται σε συνεχή
εξέλιξη. Συνεπώς, δεν έχει νόημα παρά μόνο στη χρονική
διάρκεια, στο πλαίσιο πολυετών πρότυπων σχεδίων.

4.7. H Επιτροπή προτείνει επίσης τη χρησιμοποίηση της
μεθόδου αυτής για την ανάλυση και ανάπτυξη των παραγόντων
ανταγωνιστικότητας σε συγκεριμένους τομείς σε όλη την
Κοινότητα. H χημική βιομηχανία, η βιοτεχνολογία, o τομέας
της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ενδύσεως, και η αυτο
κινητοβιομηχανία, δεδομένου ότι έχουν ήδη αποτελέσει αντι
κείμενο αναλύσεων σε κοινοτικό επίπεδο, θα μπορούσαν να
αποτελέσουν τους πρώτους ενδιαφερόμενους τομείς. Χρειάζε
ται λοιπόν να επιλεχθούν με προσοχή οι τομείς και οι όροι
σύγκρισης διότι η συγκριτική αξιολόγηση, ως αντικειμενική

βοήθεια για τη λήψη σχετικής αποφάσεως, δεν μπορεί να
αγνοήσει τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές πραγματι
κότητες που δικαιολογούν την ύπαρξη διαφορών στις συνθή

4.5 . Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η συγκριτική αξιολό
γηση είναι η επίτευξη ορισμένης αντικειμενικότητας. Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητο να επιλέγονται μόνο γεγονότα

και πραγματικότητες (αντικειμενικά δεδομένα) με στήριγμα τη

κες-πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας, ιδίως στο κοινωνικό

επίπεδο. H μέθοδος αυτή θα πρέπει επίσης να αναλύσει την
αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων με
πολυεθνική στρατηγική, πράγμα που θα επέτρεπε έτσι να
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μελετώνται επίσης και οι αντίστοιχες στρατηγικές οσον αφορά
τη διεθνοποίηση και την αποδοτικότητά τους καθώς και την
ελκυστικότητα ορισμένων χωρών ή περιφερειών.

4.8. Σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες, η ΟΚΕ προτείνει κατα
πρώτο λόγο να εκπονηθεί μία μελέτη για τους σημαντικότερους
δείκτες σχετικά με την επίδοση μιας περιφέρειας (με τη βοήθεια
επίσης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των μεγάλων επι
χειρήσεων). Το δεύτερο στάδιο θα πρέπει να είναι η επιλογή των

περιφερειών ή διαμεθοριακών περιφερειών όπου υφίσταται
πολιτική, οικονομική και κοινωνική συναίνεση σχετικά με το

πείραμα αυτό. Στις περιφέρειες της ΕΕ θα μπορούσαν να
προστεθούν συγκρίσιμες περιφέρειες τρίτων χωρών. H μέτρηση
των παραγόντων επίδοσης στις περιφέρειες αυτές, επί τη βάσει
δεικτών που θα προέλθουν από τη μελέτη, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί σε στενή εταιρική σχέση με τους ενδιαφερόμε
νους κοινωνικοοικονομικούς φορείς. Επί τη βάσει των σχε
τικών αποτελεσμάτων, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δοκι
μαστικά σχέδια μεταφοράς τεχνογνωσίας με τη βοήθεια των
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων (άρθρο 10 του ΕΤΠΑ).
4.9. Σε ό,τι αφορά τη συγκριτική αξιολογηση των γενικό
τερων οικονομικών συνθηκών που υπερισχύουν στο εσωτερικό
της ΕΕ (κόστος και ποιότητα των ουσιαστικών υπηρεσιών —
μεταφορά, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες — πληροφόρηση και διοί
κηση, γενικότεροι παράγοντες της παραγωγικότητας — κόστος

της εργασίας, κόστος του κεφαλαίου, φορολογία — επίπεδο
αρμοδιοτήτων και προσόντων, ανάπτυξη της καινοτομίας,
αποτελεσματικότητα στον τομέα του περιβάλλοντος), η ΟΚΕ
για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως θα δίδει την
προτεραιότητα σε πρότυπες μελέτες για συγκεκριμένους τομείς
για τους οποίους οι μελέτες θα επέτρεπαν να βοηθηθεί η λήψη
αποφάσεως, σε κοινοτικό επίπεδο, όπως π.χ. στο επίπεδο της
αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευ
νας και ανάπτυξης, και των δράσεων περιφερειακής ανάπτυ
ξης, στο επίπεδο των συστημάτων φορολογίας που εφαρμό
ζονται στις επιχειρήσεις ή στο επίπεδο της αποτελεσματικό
τητας της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, στο επίπεδο της
κινητικότητας της εργασίας. Για μια σφαιρικότερη ανάλυση,
θα ήταν ασφαλώς φρόνιμο να λαμβάνονται ως αναφορά εργα
σίες του είδους «έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστι
κότητα».

4.10. Στα συμπεράσματα της παρούσας ανακοίνωσης, γίνε
ται αναφορά εξίσου στην ευρωπαϊκή πολιτική για την προα
γωγή της ποιότητας που αποτελεί το αντικείμενο ξεχωριστού
εγγράφου εργασίας. Προτείνονται πέντε ειδικές δράσεις στο

ευρωπαϊκό επίπεδο: ένα ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας, η
συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας, μία ευρωπαϊκή εβδο
μάδα ποιότητας, ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ποιότητας,
ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα για τους επαγγελματίες
της ποιότητας. H ΟΚΕ επιθυμεί να λάβει λεπτομερέστερες
πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό (προϋπολογισμός, πρό
γραμμα, συνοχή με τη συγκριτική αξιολόγηση).
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σης των ανταγωνιστικών επιδόσεων (Benchmarking). H ΟΚΕ
κρίνει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί μεγάλη συνοχή
μεταξύ της πρωτοβουλίας αυτής και της εφαρμογής των λοιπών
κοινοτικών πολιτικών, και ειδικότερα της έρευνας και ανάπτυ
ξης, της καινοτομίας, της πολιτικής για την οικονομική και
κοινωνική συνοχή και της πολιτικής για τις επιχειρήσεις.

5 .2. H ΟΚΕ επικροτεί την ιδέα της συγκριτικής αξιολόγησης
ή «Benchmarking» υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται όντως
για τον εγκαινιασμό μιας συνεχούς διαδικασίας βάσει αντικει

μενικών στοιχείων που αφορά καλώς προσδιορισμένους τομείς
κατά τρόπον ώστε να επιβοηθείται η λήψη σχετικής αποφάσεως
σε συγκεκριμένους τομείς ή βάσει λειτουργικών προοπτικών
που να επιτρέπουν τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών:

5.2.1 . βοήθεια για τη λήψη σχετικής αποφάσεως αναφορικά
με τις συνθήκες-πλαίσιο, σε τομείς προτεραιότητας που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της ΕΕ
(φορολογία επιχειρήσεων, έρευνα και ανάπτυξη, λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, περιφερειακή πολιτική, υιοθέτηση
πολιτικών υπέρ της απασχόλησης και της δημιουργίας επιχει
ρήσεων, κινητικότητα της εργασίας μέσα στην ΕΕ)·
5.2.2 .

βοήθεια για τη λήψη σχετικής αποφάσεως για τους

επικεφαλής επιχειρήσεως στο επίπεδο των τομέων όσον αφορά
τις βιομηχανικές στρατηγικές, τις εμπορικές στρατηγικές, τον
εντοπισμό επενδύσεων·

5.2.3. εφαρμογή πρότυπων σχεδίων για τη μεταφορά των
καλύτερων πρακτικών ειδικώς στο επίπεδο των εδαφικών
περιοχών, όσον αφορά τη βοήθεια για τη δημιουργία
δραστηριοτήτων, για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης, την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατάρτισης και έρευνας, κατά
τρόπο που να ευνοείται η οικονομική ανάπτυξη, και η καινοτο
μία.

5.3. H ΟΚΕ εμμενει στην άποψη οτι οι προτάσεις αυτές
πρέπει να φέρουν αποτελέσματα τάχιστα. Προτείνει συγκεκρι
μένα την εφαρμογή δοκιμαστικών πρότυπων σχεδίων των
οποίων οι στόχοι και οι λεπτομέρειες λειτουργίας θα προσδιο

ρισθούν κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών
φορέων. H ΟΚΕ εκφράζει ικανοποίηση για τη συμπληρωματική
ανακοίνωση της Επιτροπής που ανταποκρίνεται στις ευχές
τις δικές της και του Συμβουλίου, και η οποία ανακοίνωση

προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

5 .4. H ΟΚΕ ζητεί στο πλαίσιο αυτό να συμμετάσχει ενεργώς
στην επισήμανση των θεμάτων που επιλέγησαν χάρη στον
πειραματισμό, στη μελέτη των κριτηρίων αναφοράς, στην
έναρξη και την παρακολούθηση των προτύπων σχεδίων του
προγράμματος αυτού. H ΟΚΕ θα μορούσε να συγκατευθύνει
ορισμένες δοκιμαστικές ενέργειες συγκριτικής αξιολόγησης.
Τονίζει εδώ την πρωταρχική σημασία που έχει μία πραγματική

5 . Συμπεράσματα

διασύνδεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών και κοινωνικών
φορέων ήδη από το αρχικό στάδιο της συγκριτικής αξιολόγη
σης, με την επιλογή των θεμάτων και τη διαδικασία υλοποίησης,
έτσι ώστε να εξασφαλισθούν οι όροι επιτυχίας του εγχειρήμα

5.1 . Οι δύο ανακοινώσεις που υποβλήθηκαν στην Οικονο
μική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελούν μια ενδεδειγμένη
βάση εργασίας για τη θέσπιση μηχανισμού σύγκρισης αξιολόγη

5.5 . H ΟΚΕ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ενωση να υποβάλει
τις πολιτικές της σε συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
προκειμένου να καταμετρηθεί η αποτελεσματικότητά τους

τος αυτού.
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(εσωτερική αγορά, περιφερειακή πολιτική, ερευνά και
ανάπτυξη).

5.6. H ΟΚΕ προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαί
σιο των εργασιών μέτρησης της ανταγωνιστικότητας των συν-
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θηκών-πλαισιο, να ενσωματώσει και την περιφερειακή διά
σταση που επιτρέπει τον καλύτερο εντοπισμό των παραγόντων
επίδοσης σε πολλούς τομείς: υποστήριξη της καινοτομίας,
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, διάδοση και χρήση των
τεχνολογιών πληροφόρησης...»

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1997.
O Προεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS

Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την «Ανακοίνωση της Επιτροπής
στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα: "H Ευρώπη πρωτοπόρος της Παγκόσμιας Κοινωνίας των Πληροφο
ριών: Κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης"»
(97/C 296/04)

Στις 29 Νοεμβρίου 1996, και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά με την παραπάνω ανακοίνωση.
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 4 Ιουνίου 1997 με βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. Pellarini .

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας της 9ης Ιουλίου 1997 (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1997), η Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, με 119 ψήφους υπέρ και μία κατά την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1 . Εισαγωγή

1 . 1 . H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εκλήθη να εκφέ
ρει γνώμη σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία
προβαίνει σε απολογισμό της στρατηγικής που υιοθέτησε η
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ιούλιο του 1994, για την έμπρακτη
υλοποίηση της κοινωνίας των πληροφοριών στην Ευρώπη (').

1 .2. H παρούσα ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της ανακοί
νωσης του Ιουλίου 1996 σχετικά με τις προτεραιότητες (2),
στην οποία αναγγέλθηκε η παρουσίαση τροποποιημένου και
χρονικά ενημερωμένου κυλιόμενου προγράμματος δράσης
όσον αφορά το δεύτερο στάδιο της στρατηγικής της ΕΕ για
την υλοποίηση της κοινωνίας των πληροφοριών.
(>) «Ευρώπη και κοινωνία των πληροφοριών: η συνέχιση της πορείαςπρόγραμμα δράσης» [COM(94) 347, 19 Ιουλίου 1994],
ί2) «H κοινωνία των πληροφοριών: Από την Κέρκυρα στο Δουβλίνο —
νέες αναφαινόμενες προτεραιότητες» [COM(94) 395 τελικό].

1.3. Το κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης είναι αποτέλεσμα
«ευρείας διαδικασίας προβληματισμού σχετικά με την κοινω
νία των πληροφοριών που οδήγησε στον εντοπισμό τεσσάρων
νέων περιοχών προτεραιότητας» (βλ. Κεφάλαιο II):

— βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος σε ένα απελευθε
ρωμένο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, με νέες δράσεις
υπέρ των MME
— επένδυση στο μέλλον, δίδοντας έμφαση στο σχολείο και
στους νέους

— εστίαση στον άνθρωπο, προάγοντας τη συνοχή και την
απασχόληση

— συνεκτίμηση της σημασίας της παγκόσμιας συνεργασίας,
πρόβλεψη παγκόσμιων κανόνων για την πρόσβαση στην
αγορά, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη διαφύ
λαξη της ιδιωτικής ζωής, την προστασία από παράνομες
χρήσεις, κ.λπ .
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1.4. Στόχος του κυλιόμενου προγράμματος δράσης είναι
«να παρουσιάσει κατάλογο των πάσης φύσεως σημαντικών
δράσεων, ιδιαίτερα των νομικών μέτρων, που απαιτούνται για
την περαιτέρω υλοποίηση της κοινωνίας των πληροφοριών
στην Ευρώπη» (βλ. Κεφάλαιο III). Για το σκοπό αυτό, το
παράρτημα της ανακοίνωσης περιλαμβάνει τα κυριότερα κοι
νοτικά μέτρα για την κοινωνία των πληροφοριών.
1.5 .

Συνεπώς, το έγγραφο:

— αποτελεί πυξίδα για τα κράτη μέλη και τα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά όργανα·
— συνιστά οδηγό επενδυτικών αποφάσεων για τις επιχει
ρήσεις·

— προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες σε όλους τους κοινωνι
κούς εταίρους προκειμένου να προβούν σε παρατηρήσεις
και υποδείξεις

— αποτελεί χρήσιμο εργαλείο εσωτερικής διαχείρισης για την
Επιτροπή.
2 . Γενικές παρατηρήσεις

2.1 . Το έγγραφο της Επιτροπής συνιστά αναμφίβολα εξαιρε
τικά ενδιαφέρον μέσο στρατηγικής σημασίας, δεδομένου ότι
η κοινωνία των πληροφοριών αντιπροσωπεύει το μέλλον των
οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών τόσο για το σύνολο
των κρατών μελών όσο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.2. Όπως έχει ήδη πράξει κατ'επανάληψη στο παρελθόν ('),
η ΟΚΕ επαναλαμβάνει την πεποίθησή της ότι η υλοποίηση της
κοινωνίας των πληροφοριών αποτελεί πολυσύνθετη πρόκληση
και επικροτεί την πρωτοβουλία περί αναθεώρησης του προ
γράμματος δράσης.

29. 9. 97

2.5 . Όπως δήλωσε και η ίδια η Επιτροπή στο «Πράσινο
Βιβλίο: Ζωή και εργασία στην κοινωνία των πληροφοριών —
πρώτα o άνθρωπος» (2), o ανθρώπινος παράγοντας συνιστά
αδιαφιλονίκητη προτεραιότητα. Προκειμένου τούτο να μην
παραμείνει απλώς μια «δήλωση προθέσεων» χωρίς απτά αποτε
λέσματα, πρέπει η στρατηγική και οι λειτουργικές επιλογές
για την κοινωνία των πληροφοριών να ανταποκρίνονται απο
τελεσματικά στις πραγματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων,
των ατόμων, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτιστικών
φορέων.

2.6. Το σύνολο των δράσεων που εκτίθενται στο κυλιόμενο
πρόγραμμα, μαζί με ορισμένους στόχους εξαιρετικής σημασίας
που έχουν ήδη επιτευχθεί, με άλλες παρεμβάσεις στο στάδιο
της υλοποίησης και με το μελλοντικό πρόγραμμα, συνιστούν
ασφαλώς οργανική απάντηση στις εν λόγω απαιτήσεις.
2.7. Ωστόσο, η πληθώρα των συμφερόντων που διακυβεύο
νται και, κυρίως, η κεφαλαιώδης σημασία της πρόκλησης που
αντιπροσωπεύει η κοινωνία των πληροφοριών τόσο για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όσο και για τον πολιτικό
ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόν καθεαυτόν, επιβάλλουν
σε όλους τους θεσμικούς φορείς να επιδείξουν τη μέγιστη
δυνατή κριτική ικανότητα κατά την εξέταση στρατηγικών και
προγραμμάτων.
3. Παρατηρήσεις

3.1 . Το κυλιομενο πρόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με όσα
δήλωσε η Επιτροπή «πρέπει να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα
ευρείας διαδικασίας προβληματισμού σχετικά με την κοινωνία
των πληροφοριών» (βλ. Κεφάλαιο 2, 5η παράγραφος), παρέχει
επίσης την ευκαιρία να γίνει όχι μόνον έλεγχος της προόδου
των διαφόρων προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών για την
κοινωνία των πληροφοριών, αλλά και συνολική αξιολόγηση
και από πολιτική άποψη .

2.3. Οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και
η Ευρωπαϊκή Ένωση από πολιτική και οικονομική άποψη
πρέπει να αποβλέπουν στον εντοπισμό και στην καθιέρωση
ενός «ευρωπαϊκού προτύπου» της κοινωνίας των πληροφο
ριών.

3.2. Με την παρούσα γνωμοδότηση, η ΟΚΕ προτίθεται να
εκφράσει την άποψή της σχετικά με τη στρατηγική που ακολου
θήθηκε μέχρι σήμερα, να προσδιορίσει κάποιες προτεραιότητες
και να επιβεβαιώσει ορισμένες παρατηρήσεις που διατυπώθη
καν σε πιο πρόσφατες γνωμοδοτήσεις για την κοινωνία των
πληροφοριών, σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί συνέχεια σε

2.4. Το πρότυπο αυτό δεν είναι δυνατόν να επιδιώκει απλώς
την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού τεχνολογικού επιπέδου
και να ασχολείται μόνον με τις σημαντικές πτυχές των νομοθε
τικών ρυθμίσεων και των οικονομικών, δημοσιονομικών και

αυτές.

εμπορικών επιπτώσεων.

2.4.1 . Το ευρωπαϊκό πρότυπο της κοινωνίας των πληροφο
ριών οφείλει να είναι σε θέσει να διασφαλίζει την υψηλότερη
δυνατή ανταγωνιστικότητα και την πληρέστερη ολοκλήρωση
στην παγκόσμια αγορά, αλλά και να λαμβάνει εξίσου υπόψη
τις συνέπειες για την κοινωνία, την απασχόληση, τη συνοχή, την
εξασφάλιση ισότιμων συνθηκών για όλους και τις πολιτισμικές
επιρροές.
(>) Γνωμοδότηση σχετικά με την ανακοίνωση «H κοινωνία των πλη
ροφοριών: από την Κέρκυρα στο Δουβλίνο — νέες αναφαινόμενες
προτεραιότητες» και την ανακοίνωση «Επιπτώσεις της κοινωνίας
των πληροφοριών για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης —
προετοιμασία των επόμενων βημάτων» (ΕΕ C 66 της 3. 3. 1997,
σ. 70).

3.3. Πράγματι, έπειτα από προσεκτική εξέταση των σχεδίων
που περιλαμβάνονται στο κυλιόμενο πρόγραμμα, ανακύπτουν
ορισμένοι εξαιρετικά σημαντικοί προβληματισμοί.
3.4. Τίθεται κατ'αρχήν θέμα όσον αφορά τις προβλεπόμενες
προθεσμίες, κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και την
πορεία που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση
της κοινωνίας των πληροφοριών.
3.5 . Εξετάζοντας το σύνολο των δράσεων που εφαρμόζονται
ακόμη και εκείνων που απομένει να αναληφθούν, διαπιστώνε
ται ότι υπάρχει κίνδυνος να φτάσει η 1η Ιανουαρίου 1998
χωρίς να έχουν θεσπισθεί οι ελάχιστες κανονιστικές ρυθμίσεις
που είναι απαραίτητες κατά τη στιγμή της ελευθέρωσης των
τηλεπικοινωνιών.

(2) -Εγγρ. COM(94) 389 τελικό.
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Επ'αυτού αξίζει να υπενθυμισθεί οτι η ΟΚΕ εξεδήλωσε

πρόσφατα την έκπληξή της για το γεγονός ότι «η Επιτροπή,
παρότι θεωρεί ότι ένα επακριβές και σταθερό κανονιστικό

πλαίσιο είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της
κοινωνίας των πληροφοριών, ακολουθεί πιστά το προβλεπό
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4.2. Ωστοσο, για να αποφερει η ελευθερωση πραγματικά
οφέλη θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4-5 χρόνια: ακόμη
κι αν η συμφωνία τεθεί επισήμως σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
1998, σημαντικός αριθμός χωρών από τις 69 που την έχουν

υπογράψει θα προβεί στις πιο ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις

μενο χρονοδιάγραμμα» ί1).

κατά την επόμενη πενταετία.

3.7. Κατά την προσεκτική εξέταση των ειδικών μέτρων για
τα οποία η διαδικασία λήψεως αποφάσεων πρέπει ακόμη είτε
να ολοκληρωθεί είτε να ξεκινήσει (βλ. Πίνακα στο Παράρτη
μα I), διαπιστώνεται ότι απομένουν προς έγκριση μερικές
οδηγίες και ορισμένες σημαντικές αποφάσεις 0, χωρίς τις
οποίες θα υπήρχε κίνδυνος η διαδικασία ελευθέρωσης των

4.3. Απο την ελευθερωση θα επωφεληθούν κυρίως οι μεγάλοι
όμιλοι επιχειρήσεων και οι ισχυρότερες από τεχνολογική και
βιομηχανική άποψη χώρες. O πραγματικός ανταγωνισμός απο
μένει να δοκιμασθεί στο σύνολο του. H British Telecom 10 χρό
νια μετά την ελευθέρωση κατέχει ακόμη πλέον του 80% της
αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ
σε άλλες χώρες (παραδείγματος χάρη στην Ιταλία) την εν λόγω
αγορά διαχειρίζεται ακόμη κατά 100% μια μόνον εταιρεία.

τηλεπικοινωνιών και η οικοδόμηση της κοινωνίας των πλη

ροφοριών να αναπτύξουν μόνον μερικώς τις δυνατότητες τους

και να επιτείνουν οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.
3.8.

Τούτο δεν σημαίνει φυσικά οτι η ημερομηνία ελευθε

ρωσης πρέπει να τεθεί υπό συζήτηση, αλλά τα κοινοτικά όργανα
πρέπει να δεσμευθούν εξ ολοκλήρου κατά τρόπο ώστε, έως
την 1η Ιανουαρίου 1998, να έχουν καθορισθεί όσο το δυνατόν
περισσότεροι κανόνες, οι οποίοι εν συνεχεία θα καταστήσουν
την ελευθέρωση επωφελή τόσο για τους πολίτες όσο και για
τις επιχειρήσεις.

3.9. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να δεσμευθούν για την
επίτευξη, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, σύγκλισης
των κανόνων που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και τα οπτικοα
κουστικά μέσα, ειδικότερα.

4. Προβλήματα προτεραιότητας

4.1 . Υφίσταται ένα πρώτο πρόβλημα γενικού και πολιτικού
χαρακτήρα. Οι συμφωνίες της Γενεύης σχετικά με την ελευθέ
ρωση της βασικής τηλεφωνίας, καθώς και η συμφωνία που
πρόκειται να συναφθεί σύντομα όσον αφορά την «τεχνολογία
των πληροφοριών» (3), διανοίγουν προοπτικές οι οποίες πρέπει

μεν να διερευνηθούν ακόμη στο σύνολο τους, αλλά είναι βέβαιο
ότι αντιπροσωπεύουν μεγάλες ευκαιρίες. Οι τηλεπικοινωνίες
χαρακτηρίστηκαν ως «το πετρέλαιο του 2000»: τα αριθμητικά
στοιχεία είναι σαφή και δεικνύουν ότι από το 1995 πωλήθηκαν
50 εκατομμύρια υπολογιστές και λιγότερο από 35 εκατομμύρια
αυτοκίνητα.

(') Γνωμοδότηση σχετικά με την ανακοίνωση «H κοινωνία των πλη
ροφοριών: από την Κέρκυρα στο Δουβλίνο — νέες αναφαινόμενες
προτεραιότητες» και την ανακοίνωση «Επιπτώσεις της κοινωνίας
των πληροφοριών για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης —
προετοιμασία των επόμενων βημάτων» (ΕΕ C 66 της 3. 3. 1997,
σ. 70, σημείο 3.2).

ί2) Πρόκειται , ειδικότερα, για τα μέτρα που προβλέπονται από την
Επιτροπή με αριθμό 109-1 10-1 1 1-1 12-1 13-120-200-201-202-203
204-205-207-208-209-210-211 .

(3) H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τους όρους μιας συμφωνίας την
οποία θα εισηγηθεί στο Συμβούλιο: η ΕΕ θα μειώσει τα τέλη
επί των ημιαγωγών σε τρία στάδια ως το 1999, και οι ΗΠΑ θα
καταργήσουν τους δασμούς επί εξαγωγών της ΕΕ αξίας 2,3 δισ.
Ecinov Ιούλιο του 1997. Σαν αποτέλεσμα, η βιομηχανία ημιαγωγών
της ΕΕ θα συμμετάσχει πλήρως στη Συμφωνία που συνομολογήθηκε
μεταξύ των εταιρειών ημιαγωγών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

4.4. Υπάρχει κίνδυνος τα προβλήματα ζωτικής σημασίας
να επιλυθούν προς όφελος εκείνου που θα είναι σε θέση
να ασκήσει τις ισχυρότερες πολιτικές πιέσεις. H διαρκώς
στενότερη και συχνότερη διαπλοκή μεταξύ τηλεπικοινωνιακών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επικοινωνίας σε διάφορες
χώρες συνιστά παράγοντα εξάρτησης o οποίος θα πρέπει να
περιορισθεί, δια του πολλαπλασιασμού των ελέγχων και της
τήρησης των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού.
4.5 .

H ΟΚΕ επαναλαμβάνει για άλλη μία φορά — όπως

έχει ήδη πράξει κατ'επανάληψη (4) — ότι o καθορισμός της
δυνατότητας ιδιόκτητης πρόσβασης τόσο στον τομέα των τηλε
πικοινωνιών όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (μέτρα

αριθ. 106 και 111 της ανακοίνωσης) και η εξέταση των
επιπτώσεων των σχετικών διαπλοκών (που στο Πράσινο
Βιβλίο προβλέπεται ως μέτρο αριθ. 1 14) συνιστούν απόλυτη

προτεραιότητα, προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή της
ελευθέρωσης, παραδόξως, σε μια διαδικασία συγκέντρωσης
και περιορισμού της πολυφωνίας.
4.6. Επιπλέον, με την ελευθέρωση θα πολλαπλασιασθούν
σημαντικότατα οι προτεινόμενες υπηρεσίες: το πρόβλημα της
κατανομής του κόστους μεταξύ ιδιοκτητών και φορέων εκμε
τάλλευσης των καλωδιώσεων, προμηθευτών προγραμμάτων
και χρηστών θα πρέπει να επιλυθεί κατά τρόπο επικερδή και
δίκαιο.

4.7.

Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει ακόμη επιλυθεί πλήρως

αφορά τις καθολικές υπηρεσίες. Δεν τίθεται απλώς ζήτημα να

προσδοθεί περιεχόμενο και ορισμός στις καθολικές υπηρεσίες,
πράγμα που έχει ήδη γίνει, αλλά και να προσδιορισθεί ποιός
πληρώνει τι, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισότιμες προϋπο
θέσεις, αφενός, στο σύνολο των ήδη ενεργών φορέων και,
αφετέρου, σε εκείνους που θα θελήσουν να ασχοληθούν με την
παροχή υπηρεσιών μετά από την ελευθέρωση.
4.8. Ένα πρόσθετο ζήτημα συνίσταται στο ποιός θα επιβα
ρυνθεί με τις δαπάνες πρόσβασης στα δίκτυα κοινωνικού
χαρακτήρα, όπως εκείνα των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων

και των σχολείων, και ποιός θα διασφαλίσει τη μη επικερδή
περιφερειακή κάλυψη.
(4) ΕΕ C 66 της 3. 3. 1997, σ. 70, σημείο 3.3, οπου υπενθυμίζονται
και προγενέστερες θέσεις της ΟΚΕ.

EL
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Είναι σκόπιμο να διασαφηνισθεί το εν λογω

σημαντικό πρόβλημα πριν από το 1998, μέσω του καθορισμού
των αρχών χρηματοδότησης των δαπανών κοινωνικού
χαρακτήρα που θα μπορούσαν να καταλογισθούν στις καθολι
κές υπηρεσίες.
4.8.2. H επίλυση του προβλήματος αυτού μετά την ελευθέ
ρωση θα μπορούσε να παρουσιάσει μεγαλύτερες δυσκολίες.
4.9. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των προσεχών ετών θα
πρέπει να τελειοποιηθούν τρία μέτρα απόλυτης προτεραιότη
τας για μια πραγματική ελευθέρωση: οι οδηγίες που προβλέ
πονται από τα μέτρα αριθ. 203-204-205 και δεν έχουν ακόμη
ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων,
οι οποίες αφορούν τη διασύνδεση και τις καθολικές υπηρεσίες.
4.10.

Ένα άλλο λεπτό θέμα το οποίο απαιτεί την ταχεία λήψη

αποφάσεως αφορά τις προστατευόμενες κρυπτογραφημένες
υπηρεσίες (μέτρο αριθ. 113) και είναι κεφαλαιώδους σημασίας
για την εμπιστευτικότητα που δικαιούνται οι πολίτες. Και σε
αυτόν τον τομέα, κρίνεται επιθυμητό να αναπτύξει η Ευρώπη
καινοτόμες και πρωτότυπες τεχνολογίες.
4.11 . Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, υφίσταται
ακόμη μεγάλη αβεβαιότητα στον τηλεοπτικό τομέα, κυρίως
σχετικά με τις οθόνες μεγάλου πλάτους και τις προηγμένες
υπηρεσίες (μέτρα αριθ. 109 και 201 ). Υπάρχει κίνδυνος καθυ
στερήσεων οι οποίες θα επιβάρυναν σημαντικά την ευρωπαϊκή
βιομηχανία.
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6. Προς ενα ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνίας των πληροφοριών

6.1 . H ΟΚΕ επιβεβαιώνει την πεποίθησή της, η οποία έχει
ήδη εκφρασθεί στη γνωμοδότησή της για το Πράσινο Βιβλίο
«Ζωή και εργασία στην κοινωνία των πληροφοριών — προ
τεραιότητα στον άνθρωπο» ('), ότι η κοινωνία των πληροφο
ριών πρέπει να υλοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δια της
συνεκτικής ανάπτυξης «ευρωπαϊκού προτύπου». Σε αυτό το
πλαίσιο, η ΟΚΕ προσδιορίζει τη στρατηγική που πρέπει να
αναπτυχθεί μέσω τόσο του Προγράμματος στο σύνολο του
όσο και μεμονωμένων μέτρων.
6.2 .

Με τον όρο «ευρωπαϊκό προτυπο» εννοούμε όχι μόνον

λύσεις τεχνολογικού και βιομηχανικού χαρακτήρα αλλά και
λύσεις που άπτονται της ποιότητας ζωής, της συνοχής, της

δημοκρατικής συμμετοχής, της ισότητας ευκαιριών και της
πολιτισμικής πολυφωνίας.

6.3. H σχεδίαση και η υλοποίηση του εν λογω «ευρωπα'ικου
προτύπου» της κοινωνίας των πληροφοριών καθίστανται
ακόμη περισσότερο αναγκαίες από τη στιγμή που στα διάφορα
κράτη μέλη — και πολλώ δε μάλλον στις χώρες που έχουν
ζητήσει τη σύνδεσή τους με την Ένωση, όπως οι ΧΚΑΕ —
τα επίπεδα οικοδόμησης της κοινωνίας των πληροφοριών
παρουσίαζουν εξαιρετική ανομοιογένοια. Κατά συνέπεια, απο
μένει να αναληφθεί μεγάλη προσπάθεια όχι μόνο για να δη
μιουργηθούν τα καινούρια στοιχεία που απουσιάζουν αλλά
και για να καταστούν συμβατά και ομοιογενή τα υπάρχοντα
δεδομένα.

5 . Στρατηγική σημασία της Δημοσίας Διοίκησης

5.1 . Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα συνίσταται στις
αξιοσημείωτες καθυστηρήσεις και στις αντιστάσεις της Δημό
σιας Διοίκησης.
5.2.

H ίδια η Επιτροπή, εκθέτοντας τα κυριότερα εμπόδια

που παρακωλύουν την κοινωνία των πληροφοριών, τοποθετεί
στην πρώτη θέση την «οργανωτική αδράνεια» (βλ. Κεφάλαιο II,
4η παράγραφος).

5.3. Το ζήτημα αυτό λαμβάνει γενικό και προδικαστικό
χαρακτήρα, δεδομένου ότι πολλές βασικές υπηρεσίες για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις εμπίπτουν στη διαχείριση της
Δημόσιας Διοίκησης. Το εν λόγω ζήτημα έχει βαρύνουσα σημα
σία μεταξύ των εμποδίων που τροχοπέδησαν την εδραίωση
της κοινωνίας των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή
της κοινωνίας των πληροφοριών στη Δημόσια Διοίκηση είναι
σημαντικό να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες για τις
οποίες τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να
διαθέσουν πόρους.

5.4. Όσον αφορά τις επενδύσεις για την τεχνολογική προ
σαρμογή των Δημοσίων Διοικήσεων, είναι επίσης κεφα
λαιώδους σημασίας το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού
που απασχολείται στις δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει, επομένως,
να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν τα προγράμματα που
αποσκοπούν στην κατάρτιση και στον επαγγελματικό επα
ναπροσανατολισμό των δημοσίων υπαλλήλων.

6.4. Πρεπει να αποφευχθεί o βασικός κίνδυνος που συνίστα
ται στη δημιουργία μιας ελευθερωμένης αλλά εντελώς ανομοιο
γενούς κοινωνίας των πληροφοριών είτε κάθετα, ανά κοινωνι
κές κατηγορίες, είτε οριζόντια, ανά γεωγραφικές περιοχές και
χώρες.

6.5 . Κρίνεται σκοπιμο να εστιασθεί η προσοχή της Επιτρο
πής σε τουλάχιστον τρία προβλήματα που άπτονται της υλο
ποίησης μιας κοινωνίας των πληροφοριών με ευρωπαϊκό πρό
τυπο: στην προστασία των ανηλίκων, στην κατάρτιση και
ενημέρωση όχι μόνον των νέων αλλά και των ενηλίκων και
στη συνοχή .

6.6. H στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων και
την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο Internet
απαιτείται να ενισχυθεί με ταχείες λειτουργικές αποφάσεις και
ουσιαστικές δράσεις. H Επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει

εξαίρετο έργο με μια ανακοίνωση και ένα Πράσινο Βιβλίο 0,
επί των οποίων διενεργεί ευρεία διαβούλευση.

(') Γνωμοδοτηση για τη «Ζωή και εργασία στην κοινωνία των πληροφο
ριών — προτεραιότητα στον άνθρωπο» (ΕΕ C 203 της 7. 7. 1997).
(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Πληροφορίες για το παρά
νομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο Internet» [COM(96)487 τελικό]
και «Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες
και στις υπηρεσίες πληροφοριών [COM(96) 483 τελικό]».
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6.6. 1 . Τον Ιούλιο του 1 997 πραγματοποιήθηκε και η Διεθνής
Διάσκεψη σχετικά με τα εν λόγω λεπτά ζητήματα, που προτά
θηκε από τη Γερμανία (και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Βιομη
χανίας στις 8 Οκτωβρίου 1996), στην οποία κλήθηκαν να
συμμετάσχουν οι ειδικευμένες οργανώσεις του ΟΗΕ. Αν και
δεν καθορίζεται σαφώς, η ΟΚΕ θεωρεί ότι αυτός είναι o
στόχος του μέτρου 131 .
6.7. Όσον αφορά την κατάρτιση, τα όσα αναφέρονται στο
σημείο ΙΙ.2) της ανακοίνωσης για το Κυλιόμενο Πρόγραμμα
Δράσης φαίνονται τουλάχιστον ελλιπή και συζητήσιμα: «Σε
γενικές γραμμές, η κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί επίσης
φαινόμενο γενεάς. Μόνο με την καθιέρωση ειδικών δράσεων
επικεντρωμένων στη νεότερη γενεά θα διαμορφωθούν οι
καλύτερες συνθήκες για την πρόσβαση και την αποδοχή της
κοινωνίας των πληροφοριών από τον ευρύτερο πληθυσμό».
6.7.1 .

Τούτο επιτείνεται από το γεγονός ότι στην ίδια

παράγραφο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εκμάθηση στην
κοινωνία των πληροφοριών», γίνεται αντιθέτως αναφορά στη
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7. Συμπεράσματα

7.1 .

H ΟΚΕ εχει επίγνωση του γεγονοτος οτι η υλοποίηση

της κοινωνίας των πληροφοριών συνιστά μακρά και πολυσύν
θετη διαδικασία, η οποία θα παρουσιάζει διαρκώς καινούριες
εξελίξεις, με μεγάλες ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης. H διαδικασία αυτή θα εμπεριέχει επιλογές οι οποίες
δεν θα είναι δυνατόν να αποφασίζονται ξεχωριστά, αλλά θα
πρέπει να εντάσσονται στα πλαίσια του γενικού σχεδιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές, οργανωτικές, οικονομικές,
κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις.
7.2 .

H ΟΚΕ επιβεβαιώνει την άποψη που εχει ήδη διατυ

πώσει επανειλημμένως όσον αφορά την ανάγκη διαμόρφωσης
ενός «ευρωπαϊκού προτύπου» για την κοινωνία των πληροφο
ριών, συνυπολογίζοντας εξίσου την ολοκλήρωση και την αντα
γωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά, αφενός, και τις κοινωνι
κές και πολιτισμικές συνέπειες, αφετέρου.

«συνεχή κατάρτιση».

6.7.2.

Κατά συνέπεια δεν αρκεί η συμμετοχή των νέων,

αλλά απαιτείται να αποτελέσουν και οι ενήλικες αντικείμενο

πρωτοβουλιών ενημέρωσης και κατάρτισης, επικεντρωμένων
σε συνειδητή και επωφελή αξιοποίηση των ευκαιριών που
παρέχει η κοινωνία των πληροφοριών.
6.7.3. Τέλος, θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή,
αφενός, στους εκπαιδευτές και, αφετέρου, σε όλους τους φορείς
του κλάδου της επικοινωνίας, προκειμένου οι αποφασισθείσες
δράσεις να επιφέρουν πολλαπλασιαστικά και διαρκή αποτε
λέσματα.

6.8. Όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική συνοχή,
στην κοινωνία των πληροφοριών υφίστανται μεν μεγάλες
δυνατότητες ενδυνάμωσής της, αλλά εγκυμονούν και νέοι
σημαντικοί κίνδυνοι.

6.8.1 .

Πράγματι, ήδη επί του παρόντος, o συνδυασμός του

κόστους με το οποίο πρέπει να επιβαρυνθεί κανείς και των
γνώσεων που οφείλει να διαθέτει δεν ευνοεί την πρόσβαση και

ενέχει έτσι τον κίνδυνο αποκλεισμού σημαντικών κοινωνικών
ομάδων από την κάρπωση των πολυτιμότερων υπηρεσιών από
άποψη περιεχομένου και τεχνολογίας. Υφίστανται φόβοι ότι
η περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών θα
θέσει ακόμη περισσότερο στο περιθώριο όσους δεν εργάζονται,
τους ηλικιωμένους, τα στρώματα του πληθυσμού με χαμηλά
εισοδήματα.

6.8.2. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό
και αξιόλογο το μέτρο που αφορά την ανακοίνωση σχετικά
με τη «Συνοχή και την κοινωνία των πληροφοριών» ('), το
οποίο εστιάζεται στον ενδεχόμενο ρόλο των διαρθρωτικών
ταμείων στον εν λόγω τομέα.

7.2.1 . Αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο για την κοινωνία των
πληροφοριών πρέπει να ανταποκρίνεται όχι μόνον στα δίκαια
αιτήματα περί τεχνολογικής ανάπτυξης και οικονομικής από
δοσης, αλλά και στις αξιώσεις για δημοκρατία, πολυφωνία,
συνοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής.
7.3. H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το ευρύ έργο
που έχει αναληφθεί τόσο από την Επιτροπή όσο και από το
σύνολο των κοινοτικών οργανισμών όσον αφορά το κυλιόμενο
πρόγραμμα δράσης και — παρότι διατηρεί σοβαρές επιφυλά
ξεις λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων — ελπίζει ότι,
ενόψει της προθεσμίας της 1ης Ιανουαρίου 1998, θα καθορισθεί
σαφές κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει την ελευθέρωση
διασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό και την πολυφωνία.
7.3. 1 . H ΟΚΕ θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή την
προσπάθεια της Επιτροπής όσον αφορά την εκπλήρωση των
κανονιστικών υποχρεώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη
μιας ελευθέρωσης η οποία να παρέχει σημαντική ώθηση στην
αγορά των τηλεπικοινωνιών και να ανταποκρίνεται στις απαι
τήσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων.

7.3.2. Ειδικότερα, η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβεί
στην υλοποίηση όλων των μέτρων που προβλέπονται από το
κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης, τα οποία αποσκοπούν στην
ορθή διαχείριση των καθολικών υπηρεσιών, στη χορήγηση
αδειών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.
7.4. H ΟΚΕ ανησυχεί μήπως αποκλεισθεί η πρόσβαση σε
αυτές τις δυνατότητες λιγότερο ευνοημένων μεγάλων κοινω
νικών ομάδων, όπως οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες
με χαμηλά εισοδήματα.

7.4. 1 .
(i ) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών — Συνοχή και κοινωνία των πληροφο
ριών [έγγρ. COM(97) 7 τελικό].

H ΕΕ και τα κράτη μελη οφείλουν να δεσμευθούν για

την αποτροπή της δημιουργίας μιας απολύτως ελευθερωμένης
αλλά εντελώς ανομοιογενούς κοινωνίας των πληροφοριών είτε
κάθετα, ανά κοινωνικές ομάδες, είτε οριζόντια, ανά περιφέ

ρειες λίγο έως πολύ μειονεκτούσες.
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μιας γενικευμένης και συνειδητής χρήσεως των ευκαιριών που
παρέχει η κοινωνία των πληροφοριών.

κοινωνία των πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να
ενισχυθούν και να αρχίσουν εκ νέου τα προγράμματα για τον
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και να
υλοποιηθεί ένα ευρύ πρόγραμμα για την κατάρτιση των δημο

7.7. Μεγάλη προσοχή πρέπει, επίσης, να επιδειχθεί όσον
αφορά την προστασία των ανηλίκων τόσο σχετικά με το περιε
χόμενο των οπτικοακουστικών μέσων όσο και με τη χρήση
του Internet. H ΟΚΕ επιθυμεί να ενημερώνεται ως προς τις
πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην επίλυση αυτού του λεπτού
ζητήματος και εύχεται, ειδικότερα, να καθορίσει η Διεθνής
Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία αποτελεσμα
τικά μέσα ικανά να βοηθήσουν τις οικογένειες στην προσπάθειά

σίων υπαλλήλων.

7.6. H ΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο πρό
βλημα της ενημέρωσης και κατάρτισης όχι μόνον των νέων
αλλά και των ενηλίκων, για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα

τους να ελέγχουν και να προσανατολίζουν τους ανηλίκους

όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1997.
O Προεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προβλεπόμενα μέτρα για την Κοινωνία των Πληροφοριών
Χρονο
Τομέας

Αριθ.

διά-

γραμ

Δια

Αριθ.

Ανακοι

Αποφά

νώσεις

σεις

Οδηγίες

Συστά
σεις

Πράσινα Λευκά
Βιβλία Βιβλία

μα (')

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρή

47
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3
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2
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6

1
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C = δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
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A = μελλοντικές δράσεις.
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3
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Γνωμοδοτηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με το «Πράσινο Βιβλίο για τους
κάθετους περιορισμούς στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ»
(97/C 296/05 )

Στις 28 Ιανουαρίου 1997, και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω Πράσινο Βιβλίο.

Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 4 Ιουνίου 1997 με βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. Regaldo.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1997), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε, με 120 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 2 αποχές, την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1 . Εισαγωγή

— η ισχύς των κανονισμών που διέπουν τους κάθετους περιο
ρισμούς παύει εντός ολίγου·

1.1 . Το Πράσινο Βιβλίο για τους κάθετους περιορισμούς
στην κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να τύχει ευνοϊ
κής υποδοχής, δεδομένου ότι εκθέτει — βάσει προσεκτικής
ανάλυσης του οικονομικού και νομικού πλαισίου στο οποίο
εντάσσονται οι περιορισμοί αυτοί και σύμφωνα με τις
επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την εφαρμογή
τους — μια σειρά προβληματισμών (επιλογών) επί των οποίων
ζητείται η υποβολή παρατηρήσεων, με στόχο να μπορέσει η
Επιτροπή να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
προκειμένου να καθορίσει τον προσανατολισμό και τη μορφή
της μελλοντικής κοινοτικής πολιτικής στον εν λόγω τομέα.

— υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στις μεθόδους διανομής που
μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην πολιτική ανταγωνισμού-

1.2. H σημασία της προαναφερθείσας πολιτικής επιτείνεται
από το γεγονός ότι οι συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και
διανομέων (δηλαδή οι κάθετοι περιορισμοί) — οι οποίες
αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της
διανομής μεταξύ των επιχειρήσεων και στο να διευκολύνουν
τη διείσδυση σε νέες αγορές — συμβάλλουν σημαντικά στην
υλοποίηση δύο θεμελιωδών στόχων της πολιτικής ανταγωνι
σμού: στην προαγωγή της ολοκλήρωσης των οικονομιών των
κρατών μελών σε μια ενιαία εσωτερική αγορά και στη διατή
ρηση πραγματικού ανταγωνισμού σε όλη την κοινοτική επικρά
τεια. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν προϋποθέσεις καθοριστικής
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονο
μίας, για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και

— η υφιστάμενη οικονομική θεωρία τονίζει τη σημασία της
διάρθρωσης της αγοράς για τον καθορισμό των επιπτώσεων
των κάθετων περιορισμών.
1.5 . Το Πράσινο Βιβλίο — παρότι εξετάζει το σύνολο των
κάθετων περιορισμών στην αλυσίδα παραγωγής — λαμβάνει
ιδιαίτερα υπόψη τέσσερις κατηγορίες συμφωνιών, για κάθε
μια εκ των οποίων η Επιτροπή ανέπτυξε με την πάροδο του
χρόνου μια ειδική πολιτική που εκφράζεται είτε με Κανο
νισμούς, είτε με μεμονωμένες αποφάσεις, είτε στο πλαίσιο
αυτών καθεαυτών των πρακτικών της Επιτροπής:
Συμφωνίες αποκλειστικής πώλησης :

Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορίες 1983/83 με ημερομη
νία λήξεως στις 31 . 12 . 1997.

Συμφωνίες αποκλειστικής προμήθειας (συμπεριλαμβανομένων
των ειδικών καθεστώτων για το ζύθο και τη διανομή βενζίνης):
Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορίες 1984/83 με ημερομη
νία λήξεως στις 31 . 12 . 1997.

για την προαγωγή της ευημερίας των καταναλωτών.

Συμφωνίες δικαιοχρησης (franchising):

1.3. Οι κάθετοι περιορισμοί συνιστούν μεν δράσεις που
αποβλέπουν στην προαγωγή της αποδοτικότητας και της
ολοκλήρωσης των αγορών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και κατά αντίθετο τρόπο* ως εκ τούτου, λόγω της σημαντικής —
θετικής ή αρνητικής — επίδρασής τους απετέλεσαν, στη διάρ
κεια μιας τριακονταετίας και πλέον, αντικείμενο ιδιαίτερης
προσοχής στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνι
σμού: o απολογισμός που προκύπτει είναι κατ'ουσίαν θετικός.

νία λήξεως στις 31 . 12 . 1999.

1.4 Παρά το γεγονός ότι η κοινοτική πολιτική στον τομέα
των κάθετων περιορισμών εξελίχθηκε κατά τρόπο ώστε να
προσαρμοσθεί στις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές, η
Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να προτείνει την αναθεώρηση της
εν λόγω πολιτικής για τους εξής λόγους:

— η νομοθεσία της ενιαίας αγοράς για την ελεύθερη κυκλοφο
ρία των προϊόντων έχει πλέον θεσπισθεί σε μεγάλο βαθμό·

Κανονισμος απαλλαγής κατά κατηγορίες 4087/88 με ημερομη
Συμφωνίες επιλεκτικής διανομής:
Μεμονωμένες αποφάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΚΕ τονίζει ότι είναι απολύτως

αναγκαίο να παραταθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999 οι
κανονισμοί αποκλειστικής πώλησης (κανονισμός 1983/83) και
αποκλειστικής προμήθειας (κανονισμός 1984/83), οι οποίοι
εκπνέουν στο τέλος του 1997, προκειμένου να καταστεί δυνατό

να αναθεωρηθούν ταυτόχρονα με τις συμφωνίες δικαιόχρησης
(franchising), η λήξη των οποίων προβλέπεται για την 31η Δε
κεμβρίου 1999.
1.6.

H Επιτροπή με το Πράσινο Βιβλίο καλεί, συνεπώς, την

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να καταρτίσει γνωμοδό
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2.6. Υπο το πρίσμα του ανταγωνισμού, έχει εξαιρετική
σημασία να γίνει αντιληπτή η διαρθρωτική μεταβολή που

γου o οποίος προβλέπει τις εξής τέσσερις επιλογές:

συντελείται στον τομέα της διανομής — η οποία καθορίζεται
από μια αγορά ολοένα και πιο ανταγωνιστική, διαρκώς και

— Επιλογή I: Διατήρηση του ισχύοντος συστήματος

πιο ανοικτή, με μια ζήτηση σε συνεχή εξέλιξη — προκειμένου
να επέλθουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στην υφιστάμενη
πολιτική όσον αφορά τους κάθετους περιορισμούς.

— Επιλογή II: Ευρύτερες απαλλαγές κατά κατηγορίες
— Επιλογή III: Πιο περιορισμένες απαλλαγές κατά κατηγορίες

— Επιλογή IV: Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του
άρθρου 85 , παράγραφος 1 .

2. Γενικές παρατηρήσεις

2.1 . Το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για τους κάθετους
περιορισμούς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής
ανταγωνισμού, επί της οποίας η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή είχε πρόσφατα τη δυνατότητα να εκφέρει άποψη με
τη γνωμοδότησή της σχετικά με την XXV Έκθεση για την

πολιτική ανταγωνισμού^1).

2.2. Στην προαναφερθείσα γνωμοδοτηση, η ΟΚΕ επεσημαινε
μια σειρά σημείων τα οποία αξίζει να υπενθυμισθούν στην
παρούσα γνωμοδότηση, λόγω τόσο της εγκυρότητάς τους όσο
και των επιπτώσεών τους στους κάθετους περιορισμούς: τον
ολοένα και πιο πολυσύνθετο χαρακτήρα των οικονομικών
φαινομένων τη νομική ασφάλεια ως θετικού παράγοντα για
μια ορθή πολιτική ανταγωνισμού· την ανάγκη εξέτασης των
συνεταιρισμών με την απαιτούμενη ευελιξία και υπό το φως
του άρθρου 85/3· τον ρόλο των τεχνολογιών της ενημέρωσης
και την επίδρασή τους στις συμφωνίες. H ΟΚΕ, αναφερόμενη
συγκεκριμένα στην κάθετη συνεργασία, ζητούσε από την
Επιτροπή να επανεξετάσει με την αναγκαία ευελιξία τις κάθετες
συνεργασίες, οι οποίες δεν πρέπει να εμπίπτουν απαραιτήτως
στην απαγόρευση που θέτει το άρθρο 85 της Συνθήκης της
Ρώμης.

2.3. H ΟΚΕ επικροτεί το Πράσινο Βιβλίο δεδομένου οτι,
εκτός από το να ανταποκρίνεται στις εν λόγω απαιτήσεις,
αρχίζει μια διαδικασία αναθεώρησης σε έναν ευαίσθητο τομέα
για την πολιτική ανταγωνισμού, για την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων και για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.
2.4. Το ζήτημα της διανομής είναι πράγματι εξαιρετικής
σημασίας και αφορά άμεσα τους παραγωγικούς οικονομικούς
κύκλους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
2.5 . H ανάλυση στην οποία προβαίνει η Επιτροπή στο Πρά
σινο Βιβλίο όσον αφορά τη διάρθρωση της διανομής είναι
σαφώς ισορροπημένη και λαμβάνει καταλλήλως υπόψη τις
τρέχουσες μεταβολές, παρότι διαπιστώνει δυσκολίες κατά τον
εντοπισμό αμιγών τάσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι, αφενός,
η αγορά δεν είναι ομοιογενής και, αφετέρου, παρατηρούνται
γλωσσικές, πολιτισμικές και οικονομικές διαφορές στα
μεμονωμένα κράτη μέλη οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρ
φωση διαφορετικών διαρθρώσεων διανομής.
C ) ΕΕ C 75 της 10. 3 . 1997.

2.7. Εξαλλου, το νέο σενάριο στον τομέα του ανταγωνισμού
προς το οποίο κατευθύνονται οι επιχειρήσεις ενόψει του 21ου
αιώνα είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο στο πλαίσιο του
οποίου υιοθετήθηκαν, κατά τη δεκαετία του '60, οι κανονισμοί
βάσεως για την εφαρμογή του άρθρου 85 της Συνθήκης της
Ρώμης και απαιτεί τη μερική υπέρβαση των οικονομικών και
νομικών θεωριών που βασίζονταν στην προηγούμενη ερμηνεία
του άρθρου 85 , ιδιαίτερα στην περίπτωση των κανονισμών
απαλλαγής κατά κατηγορίες.
2.8. Το Πράσινο Βιβλίο προβάλλει την εμφάνιση νέων απαι
τήσεων, όσον αφορά τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση,
οι οποίες — χάρη στην αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών
της πληροφορικής — εμπεριέχουν νέες μορφές σχέσεων, πιο
σταθερών και ολοκληρωμένων από ό,τι κατά το παρελθόν,
μεταξύ προμηθευτών, παραγωγών και διανομέων και παρέχουν
τη δυνατότητα σε αυτούς τους τελευταίους να συγκεντρώνουν
τις πληροφορίες της αγοράς και να προσανατολίζουν τους
προμηθευτές στη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών.

2.9. Άλλες σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές αφορούν τη
συγκέντρωση και την ανάπτυξη του ελεύθερου εμπορίου που
διαμορφώνεται και συγκροτείται από MME με τη μορφή εμπο
ρικής συνεργασίας (συνεταιρισμοί εμπόρων — ομάδες
καταστημάτων με ενιαία επωνυμία). Επιπλέον, στο Πράσινο
Βιβλίο, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συχνές αλλαγές των
σχέσεων ισχύος μεταξύ προμηθευτών, παραγωγών και διανο
μέων, λόγω των συνεπειών που δύνανται να προκαλέσουν
στην αγορά οι νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των προανα
φερθέντων.
2.10. H ΟΚΕ συμμερίζεται τη θεση που λαμβάνει η Επιτροπή
στο Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την ανάγκη προαγωγής και
διατήρησης ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών αγορών και
την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ανταγωνισμού,
με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών
και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
κυρίως δε των MME.

2.11 . Σε αυτο το πλαίσιο, η Επιτροπή θα πρέπει ωστόσο
να μεριμνήσει, κατά την αναθεώρηση της κάθετης πολιτικής
ανταγωνισμού, προκειμένου η εμπορική συνεργασία (συνεται
ρισμοί εμπόρων — αλυσίδες καταστημάτων) μεταξύ ανεξάρτη
των MME να μην προκαλέσει — τόσο σε οριζόντιο όσο και σε
κάθετο επίπεδο — φαινόμενα ανταγωνισμού και στρεβλώσεις
στην αγορά διάφορα εκείνων που απαντώνται σε ένα σύνηθες
σύστημα δικαιόχρησης.
2.12 . Εν κατακλείδι, η ΟΚΕ εκτιμά οτι απαιτείται να εξετά
ζονται κατά τον ίδιο τρόπο παρεμφερή οικονομικά φαινόμενα
τα οποία προκαλούν συγκρίσιμα, κάθετα ή οριζόντια, αποτε
λέσματα στην αγορά, ακόμη και σε περίπτωση που οι νομικές

διαρθρώσεις τους διαφέρουν ως προς ορισμένες παραμέτρους.
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2.13. Συνεπώς, η ΟΚΕ επιθυμεί γενικότερα για τις MME
την εξεύρεση λύσεων οι οποίες να καθιστούν ευχερώς δυνατή

με τις συμφωνιες ήσσονος σημασίας [«de minimis», COM(96)

την εκ νέου συμπερίληψή τους στο πεδίο εφαρμογής των
κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορίες, κατά τρόπο ώστε
να ενθαρρυνθούν για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της διε
θνοποίησης των αγορών.

Βιβλίο, ιδίως της επιλογής IV, η οποία προβλέπει ένα αμφισβη
τήσιμο τεκμήριο συμβατότητας με το άρθρο 85 ( 1 ) μέχρι
κατωφλίου που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς ανερχόμενο σε
20%. Κατά την άποψη της ΟΚΕ η σχέση αυτή πρέπει να
ερμηνευθεί ως εξής:

2.14. H ΟΚΕ συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχε
τικά με την ουσιαστική ισχύ της πολιτικής που ακολουθήθηκε
μέχρι σήμερα στον τομέα των κάθετων περιορισμών.
2.15 . Εξάλλου, η εμπειρία φαίνεται να καταδεικνύει ότι
o ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά επέδρασε τόσο στη
διαμόρφωση των τιμών και στην εξέλιξη των παράλληλων
συναλλαγών και της διαιτησίας όσο και στην πρόσβαση νέων
παραγωγών και διανομέων στην αγορά.
2.16. Το Πράσινο Βιβλίο αφήνει να διαφανεί σαφώς η
ανάγκη και η σκοπιμότητα μιας σημαντικής τροποποίησης,
εντός των προσεχών ετών, της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνι
σμού στον τομέα των κάθετων περιορισμών.
2.17. H ΟΚΕ διαπιστώνει εντούτοις ότι η προαναφερθείσα
ανάγκη, η οποία πρέπει να καθορισθεί υπό το φως των προβλε
πόμενων επιλογών, οφείλει να αντιμετωπισθεί σε ένα πλαίσιο
χρονικής αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού του υφιστάμε
νου κανονιστικού και ρυθμιστικού συστήματος χωρίς να απαι
τείται η κατάργησή του.
2.18 . Οι ισχύοντες κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγο
ρίες — οι οποίοι είναι σαφώς υπερβολικά αυστηροί και παρου
σιάζουν συχνά δυσκολίες ως προς την ερμηνεία τους — θα
πρέπει να αναθεωρηθούν και να προσαρμοσθούν κατά τρόπο
ευέλικτο, με στόχο να καταστούν συμβατοί προς τις απαιτήσεις
μιας νέας αγωγής για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων,
να είναι σε θέση να προσφέρουν επαρκή περιθώρια για την
ανάπτυξη νέων μορφών διανομής και να παρέχουν την ανα
γκαία νομική ασφάλεια στις συμφωνίες που θα συναφθούν.

2.19. Όσον αφορά την οικονομική ανάλυση των κάθετων
περιορισμών, τα συμπεράσματα που εκτίθενται στο Πράσινο
Βιβλίο επιβεβαιώνουν τους προσανατολισμούς που είχε διατυ

πώσει προγενέστερα η ΟΚΕ. Ειδικότερα, πρέπει να παγιωθεί
η σημασία της διάρθρωσης της αγοράς για την αξιολόγηση
των συνεπειών των κάθετων περιορισμών και να επισημανθεί
η ανάγκη επικέντρωσης της προσοχής περισσότερο στις
επιπτώσεις για την αγορά παρά στο τυπικό περιεχόμενο των
συμφωνιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκοπιμότητα
ευνοϊκότερης αντιμετώπισης των κάθετων περιορισμών που
συνοδεύονται από σημαντικές υλικές και άυλες επενδύσεις.
2.20.

O κατάλογος των κριτηρίων που αναφέρονται στα

συμπεράσματα της οικονομικής ανάλυσης της παραγράφου 85
του Πράσινου Βιβλίου αποτελεί, κατά την άποψη της ΟΚΕ,
χρήσιμη βάση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη για την αξιολό
γηση της αποτελεσματικότητας της διανομής και για τον καθο
ρισμό των πολιτικών προσανατολισμών και των γενικών
κανόνων της πολιτικής ανταγωνισμού επί του θέματος, με
σεβασμό προς την ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι επιχει
ρήσεις.
2.21 .

H ΟΚΕ επισημαίνει την ανάγκη αποσαφήνισης και

συντονισμού τόσο των ανακοινώσεων της Επιτροπής σχετικά

722 τελικό] όσο και των επιλογών που εκτίθενται στο Πράσινο

α) H ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες
«de minimis» θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μόλις
εγκριθεί, ενώ το τεκμήριο συμβατότητας της επιλογής IV
προβλέπεται να ισχύσει για τους κανονισμούς που
αφορούν τις απαλλαγές κατά κατηγορίες ή για όσες ανακοι
νώσεις προκύψουν εν καιρώ από τη διάβουλευση σχετικά
με το Πράσινο Βιβλίο.

β) Το αμφισβητήσιμο τεκμήριο συμβατότητας με το άρθρο 85
( 1 ) της επιλογής IV πρόκειται να εφαρμοσθεί σε όλους
τους κάθετους περιορισμούς και όχι μόνον σε εκείνους
που αφορούν τις απαλλαγές κατά κατηγορίες. Τούτο
συνιστά μια μορφή αρνητικής πιστοποίησης η οποία είναι
παρεμφερής με εκείνη που προβλέπεται από την ανακοί
νωση σχετικά με τις συμφωνίες «de minimis» [μη εφαρμογή
του άρθρου 85 ( 1 ) σε μερίδιο ανερχόμενο έως το 10% της
αγοράς], με τη διαφορά ότι για μερίδιο αγοράς κυμαινό
μενο μεταξύ 10-20% ενδέχεται ακόμη να υπάρξει συμφω
νία η οποία να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 85 ( 1 ), σε περίπτωση που — βάσει ποιοτικής ανάλυ
σης — θεωρηθεί ότι περιορίζει τον ανταγωνισμό.

3. Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές

3.1 . Επιλογή I — Διατήρηση τον ισχύοντος συστήματος

Στο Κεφάλαιο V, η Επιτροπή επεσήμανε τα πλεονεκτήματα
του ισχύοντος συστήματος. Ωστόσο, το ισχύον σύστημα
παρουσιάζει και αναμφισβήτητα μειονεκτήματα. Ενδεικτικά
παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

3.1.1 . Το σύστημα των απαλλαγών κατά κατηγορίες που
βασίζεται στις μορφές διανομής, είναι υπερβολικά άκαμπτο
και δεν κατορθώνει να καθορίσει μορφές διανομής προσαρ
μοσμένες κατά δυναμικό τρόπο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες
της αγοράς.
3.1.2. Στην περίπτωση κάθετων συμφωνιών διανομής
μεταξύ εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε εξαιρε
τικά ανταγωνιστικές αγορές προϊόντων δεν θα πρέπει να απαι
τούνται κοινοποιήσεις σχετικά με τις μεμονωμένες απαλλαγές,
εφόσον δεν υφίστανται σοβαρές ανησυχίες για την ύπαρξη
συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού.
3.1.3. Απαιτείται να αναγνωρισθεί ευρύτερα το γεγονός ότι
οι οριζόντιες μορφές συνεργασίας μεταξύ MME δεν συνιστούν
απαραίτητα περιορισμούς του ανταγωνισμού δυνάμει του
άρθρου 85 ( 1 ) (πρβλ. Gottrup Κ1ίπι)και θα πρέπει να διευθετού
νται βάσει είτε ανασκευάσιμου τεκμηρίου πιστοποίησης είτε
απαλλαγής κατά κατηγορίες — οπότε εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 85 ( 1 ).
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3.1.4. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΟΚΕ δεν
υποστηρίζει τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.

3.2. Επιλογή II — Ευρύτερες απαλλαγές κατά κατηγορίες
Κατ'αρχήν, η ΟΚΕ δεν αντιτίθεται στην επεκταση των απαλλα
γών κατά κατηγορία.
3.2.1 . H ΟΚΕ εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα γενικού
χαρακτήρα που αποσκοπούν σε αύξηση της ευελιξίας:
— οι απαλλαγές κατά κατηγορίες θα καλύπτουν όχι μόνο τις
ρήτρες που αναφέρονται λεπτομερώς στον κατάλογο, αλλά
και άλλες παρόμοιες ή λιγότερο περιοριστικές ρήτρες·

— η συμπερίληψη απαγορευμένων ρητρών δεν αίρει το ευεργέ
τημα της απαλλαγής κατά κατηγορίες για το υπόλοιπο της
συμφωνίας. Το ισχύον σύστημα, το οποίο ενισχύεται από
την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Delimitis επι
βάλλει υπερβολική ποινή σε περίπτωση κακής διατύπωσης
ή εσφαλμένου υπολογισμού των αντιανταγωνιστικών
επιπτώσεων των συμφωνιών

— η απαλλαγή κατά κατηγορίες θα ισχύει για συμφωνίες στις
οποίες συμμετέχουν πάνω από δύο μέρη·
— η ΟΚΕ δεν είναι βέβαιη όσον αφορά τα πλεονεκτήματα
της απαλλαγής κατά κατηγορίες για την επιλεκτική διανομή.
Υφίσταται ήδη σημαντική καθοδήγηση με τη μορφή αποφά
σεων του Δικαστηρίου ή της Επιτροπής. Οι αποφάσεις
αυτές θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε μια ανακοίνωση,
αλλά επί του παρόντος η απαλλαγή κατά κατηγορίες δεν
φαίνεται σκόπιμη.

H ΟΚΕ θα επικροτούσε, επίσης, την προσθήκη μιας διαδικα
σίας μη ανακοπής όσον αφορά τους κανονισμούς περί διανο
μής, πέραν του κανονισμού για τη δικαιόχρηση (franchising).
Οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες
για τις επιχειρήσεις σε δύσκολες και ασυνήθιστες υποθέσεις
και θα πρέπει να καθιερωθούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση αδικαιολόγητης έντα
σης στα μέσα που διαθέτει η Επιτροπή.
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— η απαλλαγή κατα κατηγορίες για συμφωνίες αποκλειστικής
προμήθειας θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να καλύπτει
τόσο τη μερική όσο και την αποκλειστική προμήθεια·

— η απαλλαγή κατά κατηγορίες για συμφωνίες δικαιόχρησης
θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τις προκαθο
ρισμένες ανώτατες τιμές μεταπώλησης, ως εξαίρεση στο
γενικό κανόνα της μη απαλλαγής των προκαθορισμένων
τιμών μεταπώλησης. Τούτο θα έδιδε τη δυνατότητα στους
οργανισμούς δικαιόχρησης να συνδυάζουν τις διευκολύν
σεις που παρέχονται στους καταναλωτές από μεγάλους
επιχειρησιακούς ομίλους με ολοκληρωμένες ενέργειες·

— θα μπορούσε να επιτραπεί στις ενώσεις ανεξάρτητων λιανο
πωλητών να επωφελούνται των κανονισμών απαλλαγής
κατά κατηγορίες, εάν αυτοί οι ανεξάρτητοι λιανοπωλητές
είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εάν το μερίδιο
αγοράς της ένωσης παραμένει χαμηλότερο ενός συγκεκριμέ
νου ορίου·

— η ΟΚΕ δεν είναι βέβαιη ότι είναι σκόπιμο να θεσπισθεί
μια διαδικασία διαιτησίας για διανομείς στους οποίους
δεν επιτρέπεται η είσοδος σε δίκτυο επιλεκτικής διανομής,
δυνάμει των κανόνων ανταγωνισμού. Το ζήτημα αυτό φαί
νεται να εμπίπτει περισσότερο στο αστικό δίκαιο παρά στη
νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Επιπλέον, όπως κατέστη
σαφές από την απόφαση που ελήφθη στην υπόθεση
Galec/Centres Leclerc ('), εναπόκειται στους εθνικούς

δικαστές να αποφασίσουν εάν και κατά πόσον τα κριτήρια
επιλογής που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή εφαρμόσθηκαν
σε μια δεδομένη περίπτωση άρνησης της εισόδου κατά
τρόπο o οποίος συνιστά διακριτική ή δυσανάλογη μεταχεί
ριση και να επιβάλουν, εν προκειμένω, την ενδεδειγμένη
αντιμετώπιση στα πλαίσια της εθνικής έννομης τάξης (2).

Επιπλέον, η ΟΚΕ επιθυμεί να ενθαρρύνει την Επιτροπή να
επεκτείνει την εφαρμογή των απαλλαγών κατά κατηγορίες και
στην περίπτωση των προηγούμενων συνδετικών κρίκων της
αλυσίδας εφοδιασμού μεταξύ εκείνων που παράγουν και εκεί

νων που εφοδιάζουν με τις απαραίτητες εισροές. Όσο ευρύτερη
θα είναι η κάλυψη που θα παρέχουν οι απαλλαγές κατά
κατηγορίες τόσο λιγότερο θα απαιτούνται μεμονωμένες
γνωστοποιήσεις κάθετων περιορισμών οι οποίοι δεν παρουσιά
ζουν κίνδυνο αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων.

3.3. Επιλογή III — Πιο περιορισμένες απαλλαγές κατά
κατηγορίες

3.2.2. H ΟΚΕ προτίθεται, επίσης, να υποστηρίξει τα ακό
λουθα συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της
ευελιξίας και εκτίθενται στην παράγραφο 284 του Πράσινου

3.3.1 .

Κατά την εξέταση της Επιλογής III θα πρέπει να

επισημανθεί η αντίθεση που είχε εκφράσει η ΟΚΕ στη γνωμοδό

Βιβλίου:

τησή της σχετικά με τις Κατηγορίες Συμφωνιών Μεταφοράς
Τεχνολογίας (3), όσον αφορά τον συνυπολογισμό των μεριδίων

— οι απαλλαγές κατά κατηγορίες για αποκλειστική διανομή
και αποκλειστικές προμήθειες θα μπορούσαν να επεκτα
θούν στον τομέα των υπηρεσιών ή να επιτρέπουν στον
διανομέα να μεταποιεί ή να επεξεργάζεται τα υπό σύμβαση
αγαθά. Θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στους διανο
μείς να προσθέτουν σημαντική αξία αλλάζοντας την οικονο
μική ταυτότητα των αγαθών, χωρίς να χάνουν το ευεργέ
τημα της απαλλαγής κατά κατηγορίες. Τούτο θα παρείχε
τη δυνατότητα σε συμφωνίες που αφορούν το σύστημα

αγοράς ως προαπαιτούμενου για τις απαλλαγές κατά κατηγο
ρίες, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών όπως η μεταφορά τεχνο

ενοποιημένης βιομηχανικής παρουσίας (industrial franchise)

αριθ. 1475/95 — Γνωμοδότηση ΟΚΕ, ΕΕ C 133 της 31.5 . 1995).
Ωστόσο, οι διαδικασίες διαιτησίας δεν άπτονται του δικαιώματος

ή τη χορήγηση αδείας επί εμπορικού σήματος, οι οποίες
συνιστούν σημαντικές μορφές διανομής, να επωφελούνται
της απαλλαγής κατά κατηγορίες·

λογίας. Το να προστεθεί o υπολογισμός των μεριδίων αγοράς
στην υποχρέωση περί συμμόρφωσης της συμφωνίας στις λεπτο
ί 1) Απόφαση του Πρωτοδικείου της 12. 12. 1996, υπόθεση αριθ. T 19/22.
(2) Πρέπει να σημειωθεί ότι το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο
(ECOSOC) έλαβε ευνοϊκή θέση όσον αφορά την καθιέρωση διαδικα
σίας διαιτησίας στον τομέα των οχημάτων (Κανονισμός (ΕΚ)
εισόδου στο δίκτυο.

(3) ΕΕ C 102 της 24. 4. 1995 .
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μερείς απαιτήσεις της απαλλαγής κατα κατηγορίες, θα συντε
λούσε σε αύξηση του κόστους της εν λόγω διαδικασίας και σε
μείωση της αποτελεσματικότητας της ως συστήματος ρυθμί
σεως. Επίσης, η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι το πρόβλημα της δεσπό

ζουσας θέσης στις αγορές μπορεί να ρυθμισθεί δυνάμει του
άρθρου 86. Επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να διατηρήσει
τη δυνατότητα να αίρει το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά
κατηγορία σε περιπτώσεις αντιανταγωνιστικών συμφωνιών
που συνάπτονται από συμβαλλόμενα μέρη τα οποία διαθέτουν
μερίδιο αγοράς υψηλότερο του 40 %. Αυτό το σύστημα συμφω
νήθηκε όσον αφορά την απαλλαγή κατά κατηγορίες στον τομέα
της μεταφοράς τεχνολογίας.
3.3.2. Είναι γεγονός ότι στην περίπτωση της διανομής δεν
απαντάται το πρόβλημα της ύπαρξης μεριδίων ανερχόμενων
σχεδόν στο 100 %, το οποίο εμφανίζεται σε ορισμένες καινοτό
μους αγορές. Εντούτοις, η επιλογή III θα επέτεινε τις κανονιστι
κές επιβαρύνσεις της διανομής. Δεν είναι σαφές για την ΟΚΕ
εάν και κατά πόσον η καθιέρωση των ευέλικτων μέτρων που
αναφέρονται στην παράγραφο 284, δηλαδή οι προτάσεις που
διατυπώθηκαν στην Επιλογή II, θα αποτελέσει ενδεδειγμένη
αντιστάθμιση. Φαίνεται ότι υφίστανται εγγενείς περιορισμοί

όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο δύναται να εφαρμοσθεί η
ευελιξία στην περίπτωση των απαλλαγών κατά κατηγορίες.
3.4. Επιλογή IV — Απαλλαγές κατά κατηγορίες με προσδιο
ρισμό των οικονομικών συνθηκών υπό τις οποίες ισχύει
το άρθρο 85, παράγραφος 1
3.4.1 . H ΟΚΕ αναγνωρίζει τη στρατηγική ευκαιρία που
εκτίθεται στην Επιλογή IV. Θεωρεί, δε, ότι απαιτείται μεγαλύ
τερη ευελιξία σε περιπτώσεις συμφωνιών που συνάπτονται
μεταξύ συμβαλλομένων μερών τα οποία δεν διαθέτουν
σημαντικό μερίδιο αγοράς. Το σύστημα της νομοθεσίας περί
ανταγωνισμού επιβάλλει επί του παρόντος ανώφελες δαπάνες
σε αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη. H ΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις
της Επιτροπής σχετικά με νέα ανακοίνωση για τις συμφωνίες
ήσσονος σημασίας.

3.4.2. H ΟΚΕ κρίνει επιθυμητή την εφαρμογή του αμφισβη
τήσιμου τεκμηρίου συμβατότητας σε ορισμένες μορφές τόσο
οριζόντιας όσο και κάθετης συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό,
η ΟΚΕ θεωρεί ότι o καλύτερος δυνατός τρόπος συνίσταται
στην επιλογή αμφισβητήσιμου τεκμηρίου συμβατότητας με το
άρθρο 85 ( 1 ) — τεκμήριο αρνητικής πιστοποίησης — σε

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη διαθέτουν
μερίδιο αγοράς χαμηλότερο ενός δεδομένου ορίου στην επικρά
τεια εφαρμογής της σύμβασης.
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3.5 . Επιλογή IV — Παραλλαγή I
3.5.1 . H ΟΚΕ διαπιστώνει ότι η νέα ανακοίνωση για τις
συμφωνίες ήσσονος σημασίας θα προσδώσει ούτως ή άλλως
αρνητική πιστοποίηση σε κάθετες συμφωνίες μεταξύ συμβαλλο

μένων μερών που διαθέτουν μερίδιο αγοράς χαμηλότερο
του 10% .

3.5 . 1 . 1 . H ΟΚΕ συνιστά ενθέρμως την Επιλογή IV, Παραλ
λαγή I, η οποία θα προσφέρει αμφισβητήσιμο τεκμήριο συμβα
τότητας με το άρθρο 85 ( 1 ) σε κάθετες συμφωνίες διανομής
μεταξύ συμβαλλομένων μερών με μερίδιο αγοράς μικρότερο
του 20% .

3.5.2. Κατ'αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή παρέχει «ασφαλές
λιμάνι» για τους κάθετους περιορισμούς, πέραν των ελάχιστων
τιμών μεταπώλησης, των φραγμών του παράλληλου εμπορίου,
των παθητικών πωλήσεων ή των πωλήσεων που περιλαμβά
νονται στις συμφωνίες διανομής μεταξύ ανταγωνιστών.
3.5.3.

H ΟΚΕ επισημαίνει ότι το «λιμάνι» είναι «ασφαλές»

μόνον από την πλευρά της Επιτροπής, διότι δεν είναι βέβαιο
κατά ποιον τρόπο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια το άρθρο 85
( 1 ) σε περίπτωση τέτοιας συμφωνίας.
3.5.4 .

H ΟΚΕ εκτιμά, επίσης, ότι απαιτείται η εκπόνηση

οικονομικής ανάλυσης. Το τεκμήριο αρνητικής πιστοποίησης
θα μπορούσε να αμφισβητηθεί λόγω συνθηκών που επικρατούν
στην αγορά (πρβλ. Σημείο 296 του εγγράφου της Επιτροπής).
3.5.5 .

H ΟΚΕ πιστεύει, εντούτοις, ότι η επιλογή αυτή

συνιστά μια προσπάθεια η οποία αξίζει τον κόπο να αναληφθεί,
δεδομένου ότι θα συντελέσει σε περιορισμό της κανονιστικής
επιβάρυνσης των συμβαλλομένων μερών, κυρίως δε των MME,
στο πλαίσιο των κάθετων συμφωνιών διανομής. Επιπλέον, η

ΟΚΕ επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα προτείνει προσεχώς
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό των αγορών,
οι οποίες θα βοηθήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά
τον υπολογισμό των μεριδίων της αγοράς.
3.6. Επιλογή IV — Παραλλαγή II

Για λόγους οι οποίοι εκτέθηκαν προηγουμένως στο σημείο 3.3,
η ΟΚΕ διατυπώνει επιφυλάξεις σχετικά με την Παραλλαγή II.
Εντούτοις, εάν η Επιτροπή ήταν σε θέση να εισαγάγει την
Επιλογή IV, Παραλλαγή I, σε συνδυασμό με εξαιρετικά ευρείες
απαλλαγές κατά κατηγορία — όπως βάσει της Παραλλα
γής II — τότε η ΟΚΕ θα μπορούσε ενδεχομένως να στηρίξει
έναν μηχανισμό διαδικασιών για την παρακολούθηση των
κάθετων συμφωνιών διανομής με υψηλό μερίδιο αγοράς. Ως
εναλλακτική δυνατότητα θα μπορούσε να απαιτηθεί η χρήση
της διαδικασίας μη ανακοπής από επιχειρήσεις με μερίδιο
αγοράς υψηλότερο του 40% .

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1997.
O Προεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS
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Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις «Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και

άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1996»
(97/C 296/06)

Στις 13 Φεβρουαρίου 1997 και βάσει του άρθρου 198 της ΕΚ, η Επιτροπή αποφασισε να ζητήσει τη
γνωμοδότηση της ΟΚΕ για την ετήσια έκθεση : «Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση — 1996».

Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του, στις 26 Ιουνίου 1997. Εισηγήτρια
ήταν η κ. Drijfhout-Zweijtzer.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1997), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε με 113 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1 . Εισαγωγή

1.1 . Στο Τέταρτο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινότητας για
τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ ( 1996-2000)
προβλήθηκε η ιδέα για μία ετήσια έκθεση σχετικά με την ίση
μεταχείριση ανδρών και γυναικών. H ΟΚΕ υποστήριξε την εν
λόγω πρωτοβουλία στη γνωμοδότηση της 22ας Νοεμβρίου 1995 .
Στις 12 Φεβρουαρίου 1997, η Επιτροπή υιοθέτησε την πρώτη
ετήσια έκθεση, για το έτος 1996.

μελη, χάρη, εν μερει, στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστη
ρίου. H υιοθέτηση αυτής της πρώτης περιεκτικής έκθεσης
σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τις γυναίκες και
τους άνδρες στην ΕΕ αποτελεί όχι μόνο ένα ευπρόσδεκτο
συμπλήρωμά της, μέχρι σήμερα, κοινοτικής πολιτικής, αλλά
κυρίως, ένα νέο, εποικοδομητικό βήμα στην ανάπτυξη μίας
γενικής και συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ στο πεδίο της ισότη
τας. Κατά συνέπεια, αποτελεί μία ιδιαίτερα αξιόλογη πρωτο

βουλία, για την οποία η ΟΚΕ είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη.
Το εν λόγω έγγραφο αξίζει ευρύτατης διάδοσης.

1.2. Όπως φαίνεται από τον πρόλογο, η Επιτροπή, με τη
δημοσίευση της εν λόγω πρώτης έκθεσης, επιδιώκει τρεις βασι
κούς στόχους: να καταστήσει διαφανή την κοινοτική πολιτική
σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τις γυναίκες και
τους άνδρες, να εντείνει τη συζήτηση όσον αφορά την πρόοδο
που πρέπει να πραγματοποιηθεί και την πολιτική «στρατηγική»
που πρέπει να αναπτυχθεί και να παράσχει ένα σημείο αναφο
ράς για την ίδια, καθώς και για τη «σύγκλιση» των (υποψήφιων)
κρατών μελών.

2.2. Όπως παρατηρήθηκε ήδη κατά την υποβολή του Τέταρ
του Προγράμματος Δράσης, o σκοπός δεν έχει επιτευχθεί
ακόμη. Σχετικά επισημαίνεται η σημασία της παρατήρησης
στην εν λόγω έκθεση ότι η δράση για τη βελτίωση της ίσης
μεταχείρισης απαιτεί μία φιλόδοξη προσέγγιση, η οποία «δεν
περιλαμβάνει περιορισμένες προσπάθειες για την εφαρμογή
ειδικών μέτρων για την παροχή βοήθειας προς τις γυναίκες,

1 .3. Στη συνέχεια, η έκθεση περιγράφει με κατάλληλο τρόπο
την πορεία και τις τάσεις, τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και σε
εθνική κλίμακα. Με τον τρόπο αυτό, η έκθεση αποτελεί και
μέσο εποπτείας για την ισότητα των ευκαιριών. O πρώτος
στόχος της έκθεσης συμφωνεί περαιτέρω με τη δομή του Τέταρ
του Προγράμματος Δράσης. O δεύτερος στόχος αποβλέπει στη
διασαφήνιση ενός ειδικού θέματος, βάσει της συζήτησης για
την ισότητα των ευκαιριών.
2. Γενικές παρατηρήσεις

Το γεγονός ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική δεν έχει (ακόμη)
γενικά τις προσδοκώμενες επιπτώσεις και ότι δεν απέφερε
πάντοτε ευνοϊκά αποτελέσματα, φαίνεται και από τις υφιστά
μενες, πραγματικές και ιδιαίτερα πρόσφατες, στατιστικές πλη
ροφορίες, τις οποίες η ετήσια έκθεση παραθέτει σε σχέση με
τις πολλαπλές πτυχές της θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας, καθώς και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.
Από την άποψη αυτή, οι εν λόγω επίκαιρες πληροφορίες
προσθέτουν ελάχιστα νέα στοιχεία σχετικά με όσα δεν ήταν
γνωστά μέχρι σήμερα. Οπωσδήποτε, η συγκέντρωση των στοι
χείων αυτών σε ένα και μοναδικό έγγραφο είναι βέβαια πολύ
αξιόλογη, και ιδιαίτερα για εκείνους, οι οποίοι δεν είναι

2.1 . Στο παρελθόν, η Επιτροπή διαδραμάτισε ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη μορφή μίας κοινοτικής πολιτι
κής σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τις γυναίκες
και τους άνδρες, ιδιαίτερα μέσω των προτάσεών της για τη
θέσπιση νομοθεσίας, οι οποίες οδήγησαν στην υιοθέτηση των
οδηγιών περί ίσης μεταχείρισης, καθώς και μέσω της υλοποίη
σης πενταετών προγραμμάτων δράσης. Τα εν λόγω προγράμ
ματα δράσης έδωσαν την ώθηση για τη διεξαγωγή μίας ευρύ

αλλά, στην πράξη, ασχολούνται με το θέμα. H μεγάλη επιμονή
στην κατάσταση των πραγμάτων και το γεγονός ότι οι πλη
ροφορίες ανάγονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο απώτερο
παρελθόν θέτει το ερώτημα κατά πόσο το, επί του παρόντος,
εξεταζόμενο κείμενο πρέπει να καλείται «ετήσια έκθεση».
Εντούτοις, η εν λόγω μορφή είναι δικαιολογημένη, καθώς
πρόκειται για μία πρώτη έκθεση, αλλά, στο μέλλον, η ΟΚΕ
θα επιθυμούσε μία διαφορετική μορφή. Σχετικές ενδείξεις

αλλά και όλα τα μέτρα και πολιτικές με ειδικό στόχο την
επίτευξη της ισότητας.» (σ. 10).

ειδικώς επιφορτισμένοι με την πολιτική για τις ίσες ευκαιρίες,

τερης νέας συζήτησης όσον αφορά τη θέση των γυναικών. H

παρατίθενται στο κεφάλαιο 4 : προτάσεις και συστάσεις.

πολιτική αυτή έχει συμβάλει ώστε να δίδεται περισσότερη
προσοχή στο θέμα της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και
ανδρών και, πράγματι, έχει επιτευχθεί πρόοδος στα κράτη

2.3 .

Στο σημείο αυτό, σημασία έχει και ποιοί σκοποί επιδιώ

κονται με μία παρόμοια ετήσια έκθεση. Από τον πρόλογο
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φαίνεται οτι οι στοχοι είναι αρκετοί και μπορεί να τεθεί το
ερώτημα κατά πόσο οι στόχοι αυτοί δεν είναι ευρύτατοι και
ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Από διάφορες πτυχές μπορεί, ιδιαίτερα,
να διπιστωθεί ότι η έκθεση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
που δημιουργούν οι προαναφερθέντες στόχοι.
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δημιουργείται από το γεγονός οτι δίδεται ελάχιστη βαρύτητα

οφείλεται στη μη ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ορισμένους τομείς

στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με την υιοθέτηση μίας γενικής
αρχής για ίση μεταχείριση στη Συνθήκη ΕΚ (βλ. επίσης τη
γνωμοδότηση Kalanke της ΟΚΕ)(1). H απουσία παρόμοιας
αναφοράς προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, αν και στο κεφάλαιο 4
της ετήσιας έκθεσης παρατίθεται το κείμενο του Χάρτη της
Ρώμης «Οι γυναίκες για την ανανέωση της πολιτικής και της
κοινωνίας», της 18ης Μαΐου 1996, στο οποίο αναφέρεται:
«Εμείς (δλδ. οι γυναίκες υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ)

σε κοινοτικό επίπεδο, επιβάλλεται να τονισθεί ότι η επιδίωξη
ισορροπίας δεν διαφαίνεται πάντοτε. Και ασφαλώς όχι στην
περιγραφή των εθνικών και ευρωπαϊκών εξελίξεων σε ορισμέ
νους τομείς. Ούτως, σε ορισμένες περιπτώσεις, δίδεται ιδιαί

της για το Τέταρτο Πρόγραμμα Δράσης (2)όσο και στη γνωμοδό
τησή της για την πρόταση της Επιτροπής για την οδηγία

2.4.

Αν και η ΟΚΕ εχει επίγνωση του γεγονοτος ότι αυτο

τερη σημασία στην εξέλιξη των εθνικών πολιτικών και πολύ
περιορισμένη στην κοινοτική πολιτική (βλ. κεφάλαιο 2, και
κυρίως σημείο 2.2. όσον αφορά τις στρατηγικές απασχόλησης)
ή αντιστρόφως (βλ. κεφάλαιο 5 , όπου εξετάζονται μόνο οι
κοινοτικές εξελίξεις). Περαιτέρω γίνεται λόγος και για έλλειψη
ισορροπίας σε σχέση με τη σημασία που δίδεται στα διάφορα
θέματα/κεφάλαια (ή υποκεφάλαια). Με τον τρόπο αυτό,
ορισμένα θέματα δεν εκτίθενται επαρκώς (βλ. κεφάλαιο 5 : o
σεβασμός των δικαιωμάτων).

2.5. H Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λογω εκθεση θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εποπτείας της πολιτικής για την
ισότητα των ευκαιριών. Υποτίθεται ότι πρόθεση αποτελεί η
προσφορά της δυνατότητας για την εξακρίβωση της επιρροής
που είχε η κοινοτική πολιτική στα κράτη μέλη. H Επιτροπή
πράττει το ίδιο και όσον αφορά ορισμένους τομείς. Όσον
αφορά, ιδιαίτερα, τη διαρθρωτική πολιτική της ΕΚ και την
προσαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων, η έκθεση αποτελεί
μία επιτυχή άσκηση. Σε άλλους τομείς, η προσπάθεια αυτή
απαιτεί σημαντικές βελτιώσεις (υπηρεσίες για τα παιδιά,
σεβασμός των δικαιωμάτων). Πιθανόν, το γεγονός ότι γίνεται

ελάχιστη αναφορά σε μία περιορισμένη (κριτική) αξιολόγηση
της (ίδιας) πολιτικής να οφείλεται στη φύση και τη μορφή της
έκθεσης. Εν προκειμένω, οι διαφορετικές μορφές ανάπτυξης
της έκθεσης, τις οποίες επιθυμεί η ΟΚΕ, παρέχουν περισσό
τερες δυνατότητες (βλ. 4.1 ).
Ένα σημείο διαφορετικής φύσεως αποτελεί o τροπος με τον
οποίο η Κοινότητα θέτει προτεραιότητες στην πολιτική της, και
ιδιαίτερα τώρα, όταν τα κονδύλια για το Τέταρτο πρόγραμμα
Δράσης είναι περιορισμένα.

2.6. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, παρατηρείται οτι η έκθεση
έχει ως κύριο στόχο την ισότητα των ευκαιριών, πράγμα που
αποτελεί μία προσέγγιση περιορισμένης εμβέλειας. Δημιουργεί
ται, κυρίως, η εντύπωση ότι, όσον αφορά τα δικαιώματα, οι
γυναίκες βρίσκονται ήδη σε ισότιμη θέση. Αμφότερα έχουν
μεγάλη σημασία· τη βάση αποτελεί η ισότητα των δικαιωμάτων
ενώ το δεύτερο στάδιο η ισότητα των ευκαιριών. Υπάρχει o
κίνδυνος η εστίαση στην ισότητα των ευκαιριών και η ιδέα
της σύμπραξης και του mainstreaming να επισκιάσουν την
αντίληψη ότι η διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων πρέπει να παρα
μείνει το κέντρο βάρους. Ότι o κίνδυνος αυτός δεν είναι
θεωρητικός καταδεικνύεται ήδη από το γεγονός ότι η έκθεση
δίδει περιορισμένη βαρύτητα στην εφαρμογή των οδηγιών για
την ίση μεταχείριση στα κράτη μέλη, καθώς και στα προβλήματα
τα σχετικά με τον αποτελεσματικό σεβασμό των διακιωμάτων,
τα οποία αποκτούν οι γυναίκες, βάσει της (κοινοτικής και

εθνικής) νομοθεσίας για ίση μεταχείριση . Αυτή η εντύπωση

υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά στην ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Συνθήκη ΕΕ». H ΟΚΕ
συνηγορεί υπέρ αυτού του αιτήματος τόσο στη γνωμοδότησή
76/207/ΕΟΚ (3).

2.7. Ένα τελευταίο αξιοπρόσεκτο σημείο είναι ότι η Κοινό
τητα προσφεύγει, σε αυξανόμενο βαθμό, σε διάφορα μη
δεσμευτικά μέσα για να διαμορφώσει την κοινοτική πολιτική.
Φαίνεται ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι π.χ. και οι συστάσεις
δημιουργούν υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη (βλ. σ. 97). Αυτό
δεν αναφέρεται άμεσα, αλλά μέσω της αρχής για την κοινή
εμπιστοσύνη, η οποία παρατίθεται στο άρθρο 5 . Ως εκ τούτου,
το θέμα είναι με ποιο τρόπο αυτές οι πράξεις/έγγραφα φθάνουν
μέχρι τα μέρη, τα οποία θα πρέπει να τις εφαρμόσουν (βλ.
π.χ. κώδικας συμπεριφοράς για την ισότητα των αμοιβών) και
πως ορίζεται o έλεγχος για την τήρησή τους. H έκθεση δεν
δίδει σχετικά καμία πληροφορία.

3 . Ειδικές παρατηρήσεις

3.1 . Κεφαλαίο 1: Συνεργασία σε μία μεταβαλλόμενη κοινωνία

3.1.1 . O γενικός και ολοκληρωμένος χαρακτήρας της νέας
πολιτικής για την ισότητα των ευκαιριών, όπως εκφράζεται
ιδιαίτερα με την καθιέρωση της αρχής του mainstreaming,
αποτελεί θετικό γεγονός. Το mainstreaming προσδιορίζεται
στην ετήσια έκθεση ως o «συστηματικός συνυπολογισμός των
προτεραιοτήτων και αναγκών των γυναικών και ανδρών σε
όλες τις πολιτικές και σε όλα τα μέτρα». Δικαίως παρατηρείται
σχετικά ότι οι νομικές πράξεις, οι οικονομικοί πόροι και η
αναλυτική και οργανωτική ικανότητα της Κοινότητας για την
εφαρμογή της αρχής του mainstreaming πρέπει να κινητοποιη
θούν ταυτοχρόνως. Επισημαίνεται και η ανάγκη μίας υγιούς
στατιστικής ανάλυσης, στην οποία μπορεί να στηριχθεί η πολι

C ) ΕΕ C 30 της 30. 1 . 1997- «Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για

την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/Ε0Κ σχετικά με την τήρηση

της αρχής για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον

αφορά την πρόσβαση στην εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση
και τη σταδιοδρομία, καθώς και τους όρους εργασίας».
(2) ΕΕ C 39 της 12. 2. 1996 .
(3) ΕΕ C 204 της 15 . 7. 1996.
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τική για την ισότητα των ευκαιριών. H ανάπτυξη της πολιτικής
για την ισότητα των ευκαιριών είναι τόσο περίπλοκη και
εξελίσσεται με τέτοια καθυστέρηση, ώστε, πέραν του
mainstreaming, να εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για την
παράλληλη ανάληψη ειδικών δράσεων, δηλαδή δράσεων που
ενισχύουν τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και
οικονομικής ανεξαρτησίας.

Δυστυχώς, η εκθεση περιορίζεται να αναφερει ποσο περίπλοκη
είναι η εφαρμογή της αρχής του mainstreaming στην πράξη και
ποιά προβλήματα ανακύπτουν. Αν και παρέχεται μία βραχεία
επισκόπηση των ενδεχόμενων στρατηγικών mainstreaming σε
διάφορες πολιτικές βαθμίδες, λείπει μία περαιτέρω ανάλυση
και ματαίως αναζητούνται μέτρα, τα οποία η Κοινότητα έχει
ή προτίθεται να λάβει, ώστε η αρχή του mainstreaming να
υλοποιηθεί στην πράξη. Ούτε δίδονται πληροφορίες για τον
τρόπο εφαρμογής της αρχής στα κράτη μέλη (με την ευκαιρία
της καθιέρωσης της αρχής μέσω της Κοινότητας) με την εξαί
ρεση της Ολλανδίας.

H κατάσταση στην Ολλανδία, όπως περιγράφεται στην ετήσια
έκθεση, χαρακτηρίζεται κυρίως από δύο ενδιαφέροντα στοι
χεία, στα οποία αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε κοινοτική
κλίμακα. Στη χώρα αυτή, πρώτο στόχο αποτελεί η χρησιμο
ποίηση ενός οργάνου, ονομαζόμενου Emancipatie
Effectrapportage, ως μέσου για την επαλήθευση της ανωτέρω
πολιτικής. Πιθανόν, ένα παρόμοιο όργανο να ήταν χρήσιμο
και για την επαλήθευση και της κοινοτικής πολιτικής, στην

οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν και όργανα από άλλες
χώρες που δραστηριοποιούνται σΧαυτόν τον τομέα. Επιπλέον,
μία πρόσφατη εξέλιξη στην Ολλανδία καταδεικνύει ότι είναι
δυνατόν να υποκρύπτεται ένας κίνδυνος στην πολιτική
mainstreaming, καθώς αυτή έχει, για παράδειγμα, ως συνέπεια
την κατάργηση ειδικών οργάνων για την χειραφέτηση (όπως
συνέβη στην Ολλανδία με το Emancipatieraad)^iv να καταστεί
σαφές ότι τα θέματα για τη χειραφέτηση ή την ισότητα των
ευκαιριών εντάσσονται και ανατίθενται σε άλλα (συμβουλευ
τικά) όργανα.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενσωμάτωση των
ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναικές σε όλες τις κοινοτικές
πολιτικές και δράσης» συνάγεται το συμπέρασμα ότι το 1996
και σε σχέση με την καθιέρωση/εφαρμογή της αρχής
mainstreaming έπρεπε να είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος.
Ιδιαίτερα, έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα για τη δυνατότητα
συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της ανωτέρω δρά
σης και, βάσει των σχετικών δεδομένων, να είχαν εγκαθιδρυθεί
κατάλληλοι και αναλυτικοί δείκτες και διαδικασίες. Περαι
τέρω, αναφερόταν ότι η πολιτική και τα μέτρα των κρατών
μελών, καθώς και η δράση που αναλαμβάνεται σε κοινοτικό
επίπεδο στον τομέα αυτό θα περιγράφονταν στην πρώτη ετήσια
έκθεση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε απ ' αυτά
στην έκθεση, αφήνει να νοηθεί ότι η πρόοδος που σημειώθηκε
στα κράτη μέλη είναι ανεπαρκής, πράγμα λυπηρό.

3.1.2. H προοδευτική αύξηση της εφαρμογής της αρχής των
ίσων ευκαιριών στην κοινοτική διαρθρωτική πολιτική και,
κατά συνέπεια, σε όλα; επί του παρόντος, τα διαρθρωτικά
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ταμεία, καθώς και η θετική επίδραση που είχε, κυρίως, η
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων μέσων για την καταπολέμηση
της μακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών, αποτελούν μία

ενθαρρυντική εξέλιξη. Παρά τη βελτίωση αυτή, παραμένει η
εντύπωση ότι μόνο ένα ιδιαίτερα περιορισμένο μέρος των
μέσων των διαρθρωτικών ταμείων καταλήγει απευθείας στις
γυναίκες. Αυτό ισχύει, κατά κύριο λόγο, και για σχέδια, τα

οποία χρηματοδοτούνται βάσει προγραμμάτων, όπως το
Σωκράτης και το Leonardo. Εάν τα ταμεία και τα προγράμματα
επιθυμούν την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, τότε
απαιτείται διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση όσον
αφορά το φύλο των δικαιούχων. Αυτό ισχύει για όλους τους
τομείς, οι οποίοι αποτελούν εμπόδιο για την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών.

3.1.3. Ακριβώς επειδή η έκθεση απευθύνεται σε ένα ευρύ
κοινό, με λύπη παρατηρείται ότι πρόκειται για απωλεσθείσα
ευκαιρία το γεγονός ότι στην παράγραφο σχετικά με τον
κοινωνικό διάλογο και τους κοινωνικούς εταίρους δεν γίνεται
εκτενέστερη αναφορά στο θέμα που συζητήθηκε από τους
κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Κοινωνικού Πρωτοκόλ
λου. Ούτως για παράδειγμα, ελάχιστη σημασία δίδεται στα
αποτελέσματα της πρώτης φάσης των διαβουλεύσεων, βάσει
του Πρωτοκόλλου, για την αξιοπρέπεια ανδρών και γυναικών
στην εργασία .

H ΟΚΕ επιθυμεί να επισημάνει με έμφαση ότι η δυνατότητα,
την οποία παραχωρεί το Πρωτόκολλο για τη θέσπιση κανόνων
από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, δεν απαλλάσσει
την Επιτροπή από την ευθύνη της, και κυρίως όταν πρόκειται
για «δύσκολα θέματα», όσον αφορά την ανάπτυξη δικών της
μέσων στον τομέα της ίσης μεταχείρισης.

3.2. Κεφάλαιο 2: Άνδρες και γυναίκες σε μία μεταβαλλόμενη
οικονομία

3.2.1 . Περισσοτερο από το μισό του εν λόγω κεφαλαίου
αποτελεί μία καταγραφή των πολλών πτυχών της θέσης και
της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μία
από τις σπουδαιότερες γενικές διαπιστώσεις είναι ότι γίνεται
πάντοτε λόγος για μία σημαντική διαφορά μισθών μεταξύ
ανδρών και γυναικών και αναφέρονται ως αποφασιστικοί
παράγοντες η συγκέντρωση γυναικών στις χαμηλόμισθες θέσεις
απασχόλησης και o κατακερματισμός της αγοράς εργασίας.
Όπως αναφέρθηκε, οι εν λόγω πληροφορίες σε μικρό βαθμό
αποτελούν νέα στοιχεία θεαματικού χαρακτήρα. Εντούτοις,

αποτελούν ευκαιρία για να επισημανθεί, για άλλη μία φορά,
ότι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της πολιτικής
για την ισότητα των ευκαιριών είναι το δικαίωμα στην εργασία
και στην οικονομική ανεξαρτησία. O καταφανής κατακερμα
τισμός της αγοράς εργασίας αποτελεί, αφενός, εμπόδιο για ίσες
ευκαιρίες και, αφετέρου, ποιοτικό πρόβλημα σε ορισμένους
τομείς. Επομένως, η χρησιμότητα της πληροφόρησης συνίστα
ται στα αποτελέσματα της συνειδητοποίησης του προβλήματος
που μπορεί να έχει στους εργοδότες και στα λοιπά ενδιαφε
ρόμενα μέρη. Δυστυχώς, η έκθεση παραβλέπει και το πρόβλημα
της εκτίμησης των εκτελούμενων καθηκόντων. H χαμηλή ταξι
νόμηση των συστημάτων εκτίμησης των εκτελούμενων
καθηκόντων και αμοιβής της εργασίας των γυναικών εξακολου

θεί να αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για τις (ιδιαίτερα)
χαμηλές αποδοχές των γυναικών.
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3.2.2. Οι αλλαγές, επίσης, στον τομέα της εκπαίδευσης έχουν
ιδιαίτερη σημασία για την ανατροπή αυτών των δεδομένων.
Στη γνωμοδότηση της ΟΚΕ για την ισότιμη συμμετοχή γυναι
κών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (') αναφέ
ρεται σχετικά, μεταξύ άλλων, ότι οι νέοι και οι άνδρες ενθαρρύ
νονται να επιλέγουν περισσότερα παραδοσιακά γυναικεία
επαγγέλματα. Στον τομέα της παιδαγωγικής, απαιτούνται έρευ
νες και εξελίξεις, προκειμένου να δοθεί στις γυναίκες μεγαλύ

τερη ελευθερία όσον αφορά τις σπουδές, και να αυξηθεί η
αυτοεπίγνοοσή τους, με απώτερο στόχο να επιλέγουν περισσό
τερο ποικίλα και νέα επαγγέλματα, και παράλληλα να υποστη
ριχθεί η ανάπτυξη ανεξάρτητων επαγγελματικών δραστηριοτή
των. Επίσης, έχει καταδειχθεί η ανάγκη για συστήματα κατάρτι
σης και υποτροφιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
τακτική προσαρμογή των γνώσεων και των ικανοτήτων όλων
των εργαζομένων.
3.2.3. Το κεφάλαιο σχετικά με τις διάφορες στους μισθούς
είναι, τόσο όσον αφορά την ανάλυση όσο και τα συμπεράσματα,

ιδιαίτερα σύντομο. Σύμφωνα με τα υπερβολικά περιορισμένα

στοιχεία του Eurostat, οι μισθοί των γυναικών στην Ευρώπη
είναι, κατά μέσο όρο, 20 % χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους

μισθούς των ανδρών συναδέλφων τους. H βάση του εν λόγω
ποσοστού είναι περιορισμένη και φαίνεται ότι αφορά μόνο
τις χειρωνακτικές εργασίες. H ΟΚΕ αναμένει με μεγάλο ενδια
φέρον τα αποτελέσματα της έρευνας που ανέθεσε η Επιτροπή
στο Eurostat σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ
ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με ένα νέο σύστημα, τα οποία
θα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο του 1997.
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ζονται από τα κράτη μέλη σε σχέση με την καθιέρωση των πέντε
προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Έσσης. Στις
προτεραιότητες αυτές ζητείται ρητώς να ληφθεί υπόψη η δυσχε
ρής κατάσταση των άνεργων γυναικών. Αν και τα περισσότερα
κράτη μέλη έχουν βεβαίως υιοθετήσει μέτρα που ευνοούν ή
απευθύνονται ειδικώς προς τις γυναίκες, είναι λυπηρό το
γεγονός ότι το θέμα «ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες»
στο σύνολο του διαδραματίζει μόνο συμπληρωματικό ρόλο
κατά τη θέσπιση των πολυετών προγραμμάτων. Και σε σχέση
με τα προγράμματα της δεύτερης σειράς ( 1996) διαπιστώνεται
ότι αυτά δεν περιλαμβάνουν μία προοπτική όσον αφορά τα
φύλα στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής, με την εξαίρεση της
Σουηδίας.

H μη ικανοποιητική κατασταση των εργαζόμενων γυναικών
στην ΕΕ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στα πολυετή προγράμ
ματα για τη βελτίωση της απασχόλησης, στις περισσότερες
περιπτώσεις, δεν περιλαμβάνεται μία προοπτική όσον αφορά
τα φύλα, αν και αυτό αποτελεί ακριβώς ένα από τα σημαντι
κότερα σημεία της σύγχρονης κοινοτικής πολιτικής για την
ισότητα των ευκαιριών, απαιτεί τη δραστηριοποίηση της
Κοινότητας. Αν και (μεταξύ άλλων) τα κοινοτικά μέτρα έχουν
αποφασιστική σημασία, είναι προφανές ότι η Κοινότητα δεν
προχωρεί πέραν της διατύπωσης πολιτικών δηλώσεων σε σχέση
με την προαγωγή των ίσων ευκαιριών (όπως η έκθεση προς
το Συμβούλιο της Μαδρίτης). Θα πρέπει, επίσης, να διαπιστω

θεί ότι η δράση που αναλήφθηκε μέχρι σήμερα σε επίπεδο ΕΕ
(εξαιρουμένων των διαρθρωτικών ταμείων) είναι πολύ γενική
και ελάχιστα συγκεκριμένη για την υλοποίηση της αρχής του
mainstreaming και τη εισαγωγή μίας προοπτικής όσον αφορά
τα φύλα στο πλαίσιο της υιοθετηθείσας πολιτικής.

3.2.4. Μία ορθή διαπίστωση στο εν λόγω κεφάλαιο είναι
ότι παράλληλα αυξάνονται και οι μισθολογικές διαφορές
μεταξύ των γυναικών. Είναι, εντούτοις, ιδιαίτερα λυπηρό το
γεγονός ότι η θέση των πλέον ευάλωτων ή αδύναμων κατηγο
ριών γυναικών, όπως των γυναικών μεταναστών, των γυανι
κών εθνικών μειονοτήτων, των μεγαλύτερων σε ηλικία γυναι
κών, των γυναικών σε μονογονικές οικογένειες, των γυναικών
οικιακών βοηθών, των γυναικών που ξαναρχίζουν να εργά
ζονται και των γυναικών με ειδικές ανάγκες, δεν εκτίθεται

καθόλου ή εκτίθεται εν μέρει, στο σημείο αυτό. Και αυτό
αφορά όχι μόνο τις γυναίκες, οι οποίες επιθυμούν και μπορούν
να εργασθούν, αλλά και τις γυναίκες, οι οποίες, λόγω προσωπι
κών καταστάσεων, δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην
εργασιακή διαδικασία. H εισοδηματική κατάσταση της τελευ
ταίας κατηγορίας των γυναικών είναι, στο μεγαλύτερο μέρος,
κακή. H ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι δεν είναι αρκετή η απλή
διαπίστωση ότι οι διαφορές μεταξύ των γυναικών αυξάνουν,
αλλά ότι η εν λόγω κατάσταση των ευάλωτων κατηγοριών
γυναικών απαιτεί περαιτέρω προσοχή και μία περισσότερο

δραστήρια αντιμετώπιση εκ μέρους της Κοινότητας. Αποτελεί
επείγουσα ανάγκη η συγκέντρωση εκ μέρους του Eurostat περισ
σότερων στοιχείων για αυτές τις κατηγορίες. Εξάλλου, η ΟΚΕ
διαπιστώνει με λύπη ότι και από γεωγραφικής απόψεως
υφίστανται σημαντικές διαφορές όσον αφορά την κατάσταση
των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.3. Κεφάλαιο 3: Εργασία και οικογενειακή ζωή

3.3.1 . H ύπαρξη παιδιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στο
συνδυασμό εργασία-οικογενειακή ζωή, το γεγονός αυτό ασκεί
έντονη επιρροή. H ΟΚΕ ανησυχεί επειδή, στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών περικοπών, σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν
περικοπεί κονδύλια για τις δυνατότητες υποδοχής των παι
διών, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την πολιτική των ίσων
ευκαιριών. H απουσία διατάξεων για οικογενειακές ευκολίες,
θα μπορούσε γενικά να έχει ως συνέπεια την απασχόληση των

γυναικών σε μη τυπικές μορφές εργασίας, σε θέσεις εργασίας
υποδεέστερες των προσόντων τους ή τη μη απασχόλησή τους.
Πέραν των παιδιών, o συνδυασμός εργασία-οικογενειακή ζωή
μπορεί να καταστεί ακόμη πιο περίπλοκος, εξαιτίας της

3.2.5 . Θετική εξέλιξη αποτελούν τα πολυετή προγράμματα
για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, τα οποία θεσπί

φροντίδας γονέων/ηλικιωμένων ή ενός ασθενούς συντρόφου.
Το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται εκτενώς στην έκθεση
και, έτσι, οι φροντίδες αυτού του είδους παραμένουν πλήρως
εκτός εξέτασης. Επίσης δεν εξετάζονται στην έκθεση οι συνέ
πειες του συνδυασμού οικογενειακή μέριμνα/εργασία, καθώς
και η έλλειψη επαρκούς κοινωνικής κάλυψης σχετικά.

(') ΕΕ C 204 της 15. 7. 1996.

Περαιτερω, στην εκθεση περιγράφεται ως ενα βαθμό η
κατάσταση στα κράτη μέλη όσον αφορά τις προσφερόμενες
υπηρεσίες υποδοχής παιδιών, αλλά η Επιτροπή καταλήγει στο
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συμπέρασμα ότι είναι δύσκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων απο
τις διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά το βαθμό στον οποίο
οι υπηρεσίες υποδοχής παιδιών ανταποκρίνονται στις αρχές
που θεσπίζονται στη σύσταση για την υποδοχή παιδιών (λογι
κές τιμές, διαθεσιμότητα, αξιόπιστες φροντίδες, κ.λπ.). Απου
σιάζει ένα ομοιόμορφο σύστημα για τη συγκέντρωση στατιστι
κών δεδομένων και τη σχετική ερμηνεία τους. H ΟΚΕ είναι

της γνώμης ότι η Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει πρωτοβουλίες
για την υλοποίηση ενός παρόμοιου συστήματος.

Στο πλαίσιο του δευτερου και του τρίτου προγράμματος δρά
σης για ίσες ευκαιρίες, εγκαθιδρύθηκε το Childcare Network
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω δίκτυο αντιμετωπίζει
μία σειρά προβλημάτων, τα οποία επηρεάζουν τις δυνατότητες
συνδυασμού εργασίας και οικογενειακής ζωής και μεταξύ
αυτών την υποδοχή παιδιών, την ισότητα των δικαιωμάτων
για τη συμμετοχή στην απασχόληση των γονέων και το μέρος

της φροντίδας των παιδιών που αναλαμβάνουν οι άνδρες. Το
δίκτυο χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίδεται
στην ποιοτική προσέγγιση. Μετά τη θέσπιση του τέταρτου
προγράμματος δράσης για την ισότητα των ευκαιριών, το
δίκτυο αυτό καταργήθηκε. H υποδοχή παιδιών (καθώς και η
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συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είχε συνέπειες
για όλους τους εργαζόμενους, αλλά φαίνεται ότι επλήγησαν
(όσον αφορά την είσπραξη των επιδομάτων λόγω ασθένειας)
οι εργαζόμενοι με ελαστικό ωράριο και οι οικιακοί βοηθοί,
οι οποίοι, ως γνωστό, είναι κυρίως γυναίκες. Το ίδιο πρέπει
ακόμη να συμβεί σε σχέση με το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις για
την κοινωνική ασφάλιση συνήθως δεν είναι προσαρμοσμένες
στις αποκαλούμενες μη τυπικές μορφές εργασίας (δεν πρόκει
ται για πλήρη απασχόληση αορίστου διάρκειας), ενώ οι γυναί
κες, είναι εκείνες κυρίως, που εκτελούν μη τυπικές μορφές
εργασίας. Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ, το θέμα των ιδιωτικοποιή
σεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ενδείκνυται η εμπεριστα
τωμένη εξέτασή του σε μία προσεχή έκθεση της Επιτροπής,
στην οποία θα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνέπειες αυτών
επί των γυναικών.

Κατ'επέκταση των ανωτέρω, συνιστάται η περαιτέρω θεώρηση,
στην προσεχή έκθεση, του προβλήματος της κοινωνικής ασφά
λισης σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες οδηγίες (79/7, 86/378,
αλλά και 86/613, η οποία αφορά τους εργαζόμενους για ίδιο
λογαριασμό), καθώς και την πρόταση τρίτης οδηγίας όσον
αφορά τη συμπλήρωση της ίσης μεταχείρισης από πλευράς
κοινωνικής ασφάλισης.

εξωσχολική υποδοχή) αποτελούν ένα πεδίο στο οποίο δίδεται

ελάχιστη βαρύτητα, αν και έχει αρνητικές συνέπειες για την
ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. H ΟΚΕ
υποστηρίζει ότι, εφόσον δεν αναπτύσσονται κατάλληλες κοινο
τικές πρωτοβουλίες για την επίλυση αυτού του προβλήματος,
το εν λόγω δίκτυο θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί εκ νέου.

Σ 'αυτό το αρνητικό γεγονος θα μπορούσε να προστεθεί και
το θέμα της υγείας των γυναικών. Πρόσφατες έρευνες στη
Σουηδία και τη Νορβηγία κατέδειξαν ότι το διπλό βάρος της
πλήρους απασχόλησης και της (άνισα καταμερισμένης) άμισθης
οικιακής εργασίας έχει αυξανόμενα σοβαρές επιπτώσεις επί
της υγείας των γυναικών.

3.4. Κεφάλαιο 4: Ισορροπία των δύο φύλων στα κέντρα
αποφάσεων

3.4.1 . H πραγματοποιούμενη περιγραφή της τρέχουσας
κατάστασης στην εν λόγω έκθεση υπογραμμίζει, για άλλη μία
φορά, την καθυστέρηση που παρατηρείται εις βάρος των γυναι
κών. Στα τέλη του 1997, θα καταστούν φανερές οι επιπτώσεις
της σύστασης για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την οποία θέσπισε το
Συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου 1996, για την κάλυψη αυτής της
καθυστέρησης. Το γεγονός ότι η Επιτροπή περιέλαβε αυτό το
στόχο στην πολιτική που ακολουθεί έναντι του προσωπικού
της είναι θετικό, αλλά φαίνεται, δυστυχώς, ότι ακόμη δεν
έχουν σημειωθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αν εφαρμοσθεί
πραγματικά, η εν λόγω πολιτική μπορεί να αποτελέσει παρά

δειγμα για τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, τις
3.3.2. Είναι θετική η εξεταση της φορολογικής και κοινω
νικής πολιτικής για ενδεχόμενες διακρίσεις που πιθανόν
παρακωλύουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργα
σίας, και σε σχέση μ' αυτό, η αυξανόμενη προσοχή στο θέμα
της εξατομίκευσης των κοινωνικών, ασφαλιστικών και
φορολογικών συστημάτων. Τα εν λόγω συστήματα είναι σκό
πιμο να βασίζονται στο άτομο. Όμως εν προκειμένω, είναι

ΜΚΟ, κ.λπ.

Βάσει της συνεχούς αξιολόγησης και συζήτησης και για την
προώθηση αυτής της συμμετοχής, έχει ιδιαίτερη σημασία o
καθορισμός, στο κατάλληλο επίπεδο, στόχων και χρονοδια
γραμμάτων.

εξακριβωτέο σε ποιό βαθμό η κατάργηση παρασχεθέντων
δικαιωμάτων επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση των
(πλέον ευάλωτων κατηγοριών) γυναικών, εάν ταυτόχρονα δεν
λαμβάνεται μέριμνα για επαρκή αντιστάθμιση (το πρόβλημα
της καταπολέμησης της ένδειας). Οι συγκρίσιμες μελέτες, οι

οποίες πραγματοποιούνται εν τω μεταξύ στα κράτη μέλη,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μελλοντικές προτά
σεις στον εν λόγω τομέα.

3.5 . Κεφαλαίο 5: Διευκόλυνση των γυναικών στην άσκηση
των δικαιωμάτων τους

3.5 . 1 . Μία πρώτη παρατήρηση για το παρόν κεφάλαιο είναι
ότι το θέμα δεν καλύπτεται πλήρως. Μόνο ένα μικρό μέρος
του κεφαλαίου αφιερώνεται στην πράξη στα θέματα της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών στο κοινοτικό
(και στο εθνικό) δίκαιο περί ίσης μεταχείρισης.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή, κατ'αρχην,
στις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης στον τομέα της κοινωνικής
ασφάλισης, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάζουν τη θέση των
γυναικών στην αγορά εργασίας και την ίση μεταχείριση ανδρών
και γυναικών. Ούτως, στην Ολλανδία η ιδιωτικοποίηση του

Κατ ' αρχήν, σκιαγραφείται το κοινοτικό νομικό σύστημα και
οι εξελίξεις που πραγματοποιούνται σχετικά. H σκιαγράφηση
αυτή είναι πράγματι ιδιαίτερα περιορισμένη και ελλιπής για
τους παρακάτω λόγους. Μόνο οι εξελίξεις που σημειώθηκαν
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σε κοινοτική κλίμακα αναφέρονται (απο πλευράς νομολογίας
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και νομοθεσίας). Στην εφαρμογή
και τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας και στην πολιτική στα
κράτη μέλη δεν δίδεται, συνολικά, καμία σημασία, αν και θα

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να καταστεί γνωστό σε ποιό τομέα
υστερούν (βλ. για παράδειγμα, σε σχέση με την εφαρμογή
της έννοιας της έμμεσης διάκρισης). 'Εχει μικρή σημασία να
μνημονεύονται ποιές εξελίξεις παρατηρούνται, μεταξύ άλλων,
σε κοινοτική βαθμίδα, όταν παραλείπεται η περιγραφή της
εφαρμογής και της τήρησης της αρχής στα κράτη μέλη (πράγμα
που αποτελεί και τον κύριο στόχο). Ούτως, προκαλεί έκπληξη
για ποιό λόγο οι πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί
εγκυμοσύνης περιορίζονται στην παρουσίαση του σχετικού
περιεχομένου. Αν και η Επιτροπή δεν διαθέτει ακόμη τις
απαραίτητες επίσημες πληροφορίες εκ μέρους των εθνικών
αρχών σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας (τελευταία
προθεσμία για την εφαρμογή της ήταν o Οκτώβριος του 1994),
μία έκθεση του Νομικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προσφέρει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αυτή
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.
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αποφυγή εκ μέρους των εργαζόμενων της κίνησης μιας δικαστι
κής διαδικασίας κατά τον εργοδότη. Κατά συνέπεια, φαίνεται
ότι το βάρος της απόδειξης αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά
προβλήματα. Αν και η έκθεση καταδεικνύει ποιές προϋποθέσεις
διαμορφώνονται από την Κοινότητα (π.χ. μέσω του Ευρωπαϊ
κού Δικαστηρίου) για να εξασφαλισθεί μία αποτελεσματική
προστασία, δεν αναφέρει καμία ενέργεια που θα μπορούσε να
αναληφθεί σε σχέση με τα διαπιστωθέντα εμπόδια. Φαίνεται,
βέβαια, ότι, σε σχέση με τα θέματα αυτά, η Κοινότητα
(Επιτροπή) είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική.
3.5.3. Επ 'ευκαιρία της ιδιαίτερης σημασίας που δίδεται στην
πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας
76/207, η ΟΚΕ υπενθυμίζει ότι, στη γνωμοδότηση της 25ης Σε
πτεμβρίου 1996, δεν συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.
3.6. Κεφάλαιο 6: H πρόοδος στο Πεκίνο
3.6.1 . H ΟΚΕ επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, τη σημασία
της βάσης που τέθηκε κατά τη Διάσκεψη του Πεκίνου, η οποία

Εκτός αυτού, η έκθεση περιορίζεται στην παραθεση, σε υπερβο
λικό βαθμό, διαπιστώσεων για τις εξελίξεις, χωρίς να δίνει
συνέχεια σ'αυτές. Έτσι, αναφέρεται ότι, σε υποθέσεις σχετικά
με την κοινωνική ασφάλιση, το Δικαστήριο υιοθετεί μία διαρ
κώς ελαστικότερη στάση όσον αφορά την αντικειμενική δικαιο
λόγηση της έμμεσης εισαγωγής διακρίσεων (διατήρηση της
οικονομικής ισορροπίας, στόχοι νόμιμης κοινωνικής πολιτι
κής), γεγονός που είναι ανησυχητικό.

αφορά τα ίδια κεφαλαιώδη θέματα και προτεραιότητες μ'αυτά
που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη βάση αυτή, η
οποία τέθηκε με την παγκόσμια συνεργασία, πρέπει να δοθεί
υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο των ενεργειών που αναλαμ
βάνονται στην ΕΕ στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Όσον αφορά το παρόν κεφάλαιο, διαπιστώνεται, κυρίως, ότι
το 1996 αναλήφθηκε περιορισμένη δράση και σημειώθηκε ελά
χιστη πρόοδος.

4. Προτάσεις και υποδείξεις

3.5.2. Σε σχέση με την τήρηση του κοινοτικού δικαίου για
ίση μεταχείριση, η Επιτροπή ασκεί περιορισμένη κριτική όσον
αφορά τις δραστηριότητες της. H ΟΚΕ γνωρίζει ότι το Νομικό
Δίκτυο κατ 'επανάληψη ανέφερε ότι η Επιτροπή οφείλει να
είναι περισσότερο δραστήρια για την εξακρίβωση παραβάσεων
όσον αφορά την εφαρμογή και τήρηση εκ μέρους των κρατών
μελών και ότι το εν λόγω Δίκτυο έχει προτείνει σχετικά μία
στρατηγική, βάσει του άρθρου 169. Εντούτοις, μέχρι σήμερα
έχει τεθεί σε κίνηση μόνο 1 1 φορές η διαδικασία για παράβαση.

Επίσης, περιορισμένη βαρύτητα δίδεται στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για την ικανοποίηση των δικαιω
μάτων τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. H έκθεση
αναφέρει μόνο περιληπτικά ότι, με την υποστήριξη της Επιτρο

πής, πραγματοποιήθηκε μία διάσκεψη σχετικά με το θέμα,
χωρίς να ανακοινώνεται η λεπτομερής έρευνα που διεξάγεται
σε όλα τα κράτη μέλη. Από την έρευνα αυτή, όμως, έχουν
αποκαλυφθεί πολλά εμπόδια, όπως η έλλειψη σχετικής γνώσης,
το κόστος και η διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, καθώς
και η συγκέντρωση αποδείξεων και η κατανομή του βάρους
αποδείξεως. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη και o φόβος
των εργαζομένων, οι οποίοι θεωρούν ότι υφίστανται διακρι
τική μεταχείριση, ότι τελικά θα καταστούν θύματα της ίδιας
της προσφυγής τους. O φόβος αυτός προκαλεί συχνά την

4.1 . Θα ήταν, πιθανόν, προτιμοτερο, κάθε τριετία, επ'ευκαι
ρία της αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος και στη
φάση του σχεδιασμού του επομένου προγράμματος, να πραγμα
τοποιείται ένας γενικός απολογισμός. Δηλαδή μία «έκθεση για
την πορεία του θέματος», στην οποία, κατ 'αρχήν και βάσει
πραγματικών και στατιστικών πληροφοριών, να διαπιστώνε

ται εάν η θέση των γυναικών βελτιώθηκε με τρόπο συγκεκριμένο
και, στη συνέχεια, να απομονώνονται τα σημεία, όπου η

αναληφθείσα δράση προφανώς απέτυχε. Οι (περιληπτικές)
ετήσιες εκθέσεις θα μπορούσαν να χρησιμεύουν ως βάσεις
προσανατολισμού, ιδίως, ως προς τα ιδιαίτερα αποτελέσματα
που είχαν συγκεκριμένες κοινοτικές ή εθνικές δράσεις ή μέτρα
υπέρ της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ
ανδρών και γυναικών. Κατνεπέκταση, φαίνεται να έχει σημασία
ότι η έκθεση, αφενός, επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της
κοινοτικής πολιτικής/νομοθεσίας στα κράτη μέλη, ενώ, αφετέ
ρου, δεν μνημονεύει ποιά συμπληρωματική/νέα κοινοτική πολι
τική/νομοθεσία κρίνεται αναγκαία.

O πρόλογος αφήνει να νοηθεί εμμέσως ότι στην προσεχή ετήσια
έκθεση θα ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος, δλδ, η συνέχεια της
διάρθρωσης του Τέταρτου Προγράμματος Δράσης. Το ερώτημα
είναι κατά πόσο αυτό είναι επιθυμητό. Καταρχήν, φαίνεται
ότι αυτή η ταξινόμηση είναι αρκετά τεχνητή, διότι αρκετές
υποθέσεις εμπίπτουν σε περισσότερους τίτλους και προβάλ
λονται σε διάφορα κεφάλαια, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται
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περιττές επαναλήψεις. Επίσης, οι εξελίξεις όσον αφορά την
κοινοτική νομοθεσία για την ισότητα των ευκαιριών θα
μπορούσαν να ενσωματωθούν καλύτερα στα αντίστοιχα κεφά
λαια, διότι δεν είναι δυνατόν να εξετάζονται ξεχωριστά η
πολιτική και η νομοθεσία.

Ακόμη σημαντικότερο είναι όμως οι παρατιθέμενες πληροφο
ρίες, βάσει της ακολουθούμενης διάρθρωσης, να εξακολουθούν
να εξαρτώνται από ένα γενικότερο επίπεδο. Πιθανόν, πρέπει
να γίνουν συστάσεις, ώστε να τονισθεί μία σειρά αρχών και
σημείων δράσης και να εξετασθεί o τρόπος με τον οποίο αυτά
εισήχθησαν ή εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς. Κατ'αυτόν
τον τρόπο, θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η τήρηση και o
αντίκτυπος της αρχής του mainstreaming σε συγκεκριμένους
τομείς πολιτικής (π.χ. μεταφορές, γεωργία).

4.2. Στο κεφάλαιο 3 ιδιαίτερα της παρούσας γνωμοδότησης
διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις. Στο παρόν σημείο, οι
προτάσεις αυτές εκτίθενται συνοπτικά και προστίθενται σ'αυ
τές ορισμένες νέες συστάσεις. H αποτελεσματικότερη στρα
τηγική συνίσταται στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελμα
τικών προσόντων και δεξιοτήτων των γυναικών και στη συνεχή

προώθηση μιας θετικής αντιμετώπισης των κοριτσιών και των
γυναικών, αρχής γενομένης από την οικογένεια.
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— Προσθήκη στη Συνθηκη μιας αρχής για την ιση μεταχείριση
ανδρών και γυναικών
— Καθορισμός στόχων και χρονοδιαγραμμάτων για την ισόρ
ροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφά
σεων

— Ανάληψη εκστρατείας για να καταστεί γνωστός o κώδικας
συμπεριφοράς για ίσες αμοιβές για ισάξια εργασία
— Βελτίωση των στατιστικών ερευνών για τις μισθολογικές
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, προκειμένου να
διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της πολιτικής για ίσους μι
σθούς

— Ανάλυση της μελλοντικής αγοράς εργασίας για τις γυναί
κες

— Έρευνα για την ανακάλυψη δυνατοτήτων για την ενίσχυση
της θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας
— Έρευνα για την οικονομική κατάσταση των ευπαθών
κατηγοριών γυναικών
— Ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της υποδο
χής παιδιών και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν,
επανενεργοποίηση του Δικτύου
— Για τη μεγαλύτερη σαφήνεια της έκθεσης, θα ήταν προτιμό
τερο οι «σφήνες» για την κατάσταση των πρωτοβουλιών

σε ένα κράτος μέλος της ΕΚ και σε ένα συγκεκριμένο τομέα
να συγκεντρώνονται ξεχωριστά σε ένα παράρτημα ή να
παρατίθενται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1997.

O Προεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS
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Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την «Πρόταση κανονισμού (ΕΚ)
του Συμβουλίου για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα
ύδατα της Βαλτικής, των Belts και του 0resund (κωδικοποιημένη έκδοση)»
(97/C 296/07)

Στις 30 Μαΐου 1997, και σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών υιοθέτησε
τη γνωμοδότησή του την 1η Ιουλίου 1997 με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Seppo Ilmari Kallio.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας της 9ης και 10ης Ιουλίου 1997 (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1997) η
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με 120 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 3 αποχές την
ακόλουθη γνωμοδότηση.
1 . Γενικές παρατηρήσεις

χρειάζεται η εξέταση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτι
κών πτυχών των διατάξεων που αφορούν την αλιεία.

1.1.

1.3. Επειδή κατά την εξέταση της πρότασης η ΟΚΕ δεν
βρήκε ούτε ουσιαστικά ούτε τυπικά λάθη, υποστηρίζει ανεπιφύ
λακτα την πρόταση.

H πρόταση κανονισμού αποσκοπεί στην κωδικοποίηση

και απλοποίηση των διατάξεων που διέπουν την αλιεία στην
Βαλτική Θάλασσα και την ΕΕ. Κατά την άποψη του τμήματος
o στόχος είναι ορθός και ευκταίος. H διαδικασία της κωδικο
ποίησης θα καταστήσει δυνατή την απλοποίηση των νομοθε
τικών διατάξεων των χωρών της ΕΕ και της Βαλτικής, και

με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί μακροπρόθεσμα το έργο
και η συνεργασία των αρμόδιων κλάδων και αρχών.
1 .2. O προτεινόμενος κανονισμός δεν αφορά την αλιεία και
τους συναφείς κλάδους, επειδή η πρόταση δεν τροποποιεί
καθόλου τις υφιστάμενες διατάξεις. Για το λόγο αυτό δεν

2 . Άλλες παρατηρήσεις

H ΟΚΕ θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επεκτείνει
την κωδικοποίηση ειδικών συμφωνιών και σε άλλους τομείς
της Συνθήκης. H κατεύθυνση που έχει επιλεγεί βελτιώνει την
εναρμόνιση της αλιευτικής πολιτικής και διευκολύνει τη συνερ
γασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και των συναφών κλά
δων.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1997.
O Προεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS
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Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του σημερινού και του προτεινόμενου ρόλου της
Κοινότητας για την καταπολέμηση της κατανάλωσης καπνού»
(97/C 296/08)

Στις 23 Δεκεμβρίου 1996, και συμφωνά με το άρθρο 198 της Συνθήκης για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με
την παραπάνω ανακοίνωση.

Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, στο οποίο είχε ανατεθεί η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 3 Ιουνίου 1997 με βάση εισηγητική
έκθεση του κ. Fuchs.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1997), η ΟΚΕ υιοθέτησε με 86 ψήφους
υπέρ, 44 κατά και 13 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1 . Εισαγωγή

— η συλλογή στοιχείων και η διεξαγωγή επιδημιολογικών
ερευνών

1.1 . Με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης καπνού
και των συνεπειών επί της υγείας των ευρωπαίων πολιτών, η
Επιτροπή προτείνει μία σειρά επιλογών για περαιτέρω ενέρ
γειες, ενόψει της καταπολέμησης της κατανάλωσης καπνού,
τόσο στο επίπεδο της Κοινότητας όσο και των κρατών μελών.
Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται, επίσης, μια απογραφή των
εφαρμοζόμενων μέτρων και των κοινοτικών διατάξεων που
αποσκοπούν στον περιορισμό της κατανάλωσης καπνού. Βάσει
των αντιδράσεων στην ανακοίνωση, η Επιτροπή θα εξετάσει
κατά πόσο είναι ανάγκη να προταθούν ειδικά μέτρα.

— τα συστατικά των τσιγάρων (πίσσα, νικοτίνη, πρόσθετες

1 .2. Για να υπογραμμίσει την ανάγκη για περαιτέρω δράση,
η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η πρόοδος
που σημειώθηκε όσον αφορά τη συγκράτηση της εξάπλωσης του
καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απογοητευτική.
Ποσοστό υψηλότερο του 40 % επί του συνολικού πληθυσμού
της Κοινότητας συνεχίζει να καπνίζει και οι θάνατοι, οι οφειλό
μενοι στο κάπνισμα, αναμένεται ότι θα αυξηθούν σημαντικά
κατά τις επόμενες δεκαετίες. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται
ιδιαιτέρως η ανάγκη για τη λήψη μέτρων που θα αφορούν
ορισμένες ευπαθείς ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι νέοι, τα
άτομα με λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης, καθώς και

— η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

οι μη καπνιστές.

2 . Γενικές παρατηρήσεις

1.3. Οι επιλογές που προτείνει η Επιτροπή βασίζονται σε
αριθμό υφιστάμενων κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως π.χ. το
πρόγραμμα «H Ευρώπη κατά του καρκίνου», για την περίοδο
1996-20Û0, καθώς και σε μία σειρά οδηγιών σχετικών, μεταξύ
άλλων, με την απαγόρευση της διαφήμισης των προϊόντων
καπνού από την τηλεόραση, τις υγειονομικές απαιτήσεις
σήμανσης στη συσκευασία, την απαγόρευση της εμπορίας
ορισμένων τύπων καπνού για χρήση από το στόμα, καθώς και
την ανώτατη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα των τσιγάρων σε

ουσίες)·
— η σήμανση·

— η φορολογία και οι λιανικές τιμές·
— οι όροι πώλησης και διαφήμισης·
— το παθητικό κάπνισμα·

1.5 .

H Επιτροπή κατατάσσει αυτές τις επιλογές σε δύο

βασικές κατηγορίες: μέτρα που μπορούν να προταθούν και να
εφαρμοσθούν σε κοινοτικό επίπεδο και μέτρα για τα οποία,
ενόψει της αρχής της επικουρικότητας και των διατάξεων του
άρθρου 129 της Συνθήκης, η Επιτροπή αναλαμβάνει μόνο
συντονιστικό ρόλο.

2.1 . H ΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να
εντείνει τη δράση για την καταπολέμηση του καπνίσματος.
2.2. H ΟΚΕ επισημαίνει τη σημασία των περιεχομένων στο
παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής συστάσεων της
υψηλού επιπέδου επιτροπής εμπειρογνωμόνων στον τομέα του
καρκίνου, της 2ας Οκτωβρίου 1996, για τη δημόσια υγεία στην

πίσσα. H ανακοίνωση, η οποία αποτελεί την απάντηση σε
πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου για την ανάγκη περιο

Κοινότητα.

ρισμού της κατανάλωσης καπνού στην Ευρώπη, βασίζεται
εν μέρει στις συστάσεις της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων στον τομέα του Καρκίνου, στο πλαίσιο του
προγράμματος «H Ευρώπη κατά του καρκίνου».

2.3. H ΟΚΕ επισημαίνει, επίσης, την ιδιαίτερη σημασία της
πληροφόρησης, της ενημέρωσης, καθώς και της εκπαίδευσης
για θέματα υγείας, για την πρόληψη του καπνίσματος μεταξύ

1 .4. Οι προβλεπόμενες επιλογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

παρέμβασης θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτές τις ομάδες
στόχους, επειδή συνήθως το κάπνισμα αρχίζει κατά την εφη
βεία, ή και ενωρίτερα, και η πρώιμη έναρξη του καπνίσματος
σχετίζεται με τη μακροχρόνια συνέχισή του. Ιδιαίτερης προστα
σίας πρέπει να τύχουν οι γυναίκες που εγκυμονούν.

— η εκπαίδευση και η διαφώτιση·

των παιδιών και των εφήβων. Ένα σημαντικό μέρος της
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Εντούτοις, η ΟΚΕ αντιλαμβανεται την κοινωνικο

οικονομική σημασία που έχει, ειδικότερα όσον αφορά την
απασχόληση, o τομέας του καπνού. H ΟΚΕ τονίζει την έλλειψη
οικονομικά βιώσιμων δυνατοτήτων μετατροπής, στον γεωρ
γικό τομέα, που προσφέρονται στους παραγωγούς ακατέρ
γαστου καπνού. Συνεπώς, η περίπτωσή τους πρέπει να αποτε
λέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής π.χ. με την εξέταση
μέτρων που προσφέρουν σαφείς και κατάλληλες ενδείξεις για
τον προσανατολισμό τους προς άλλες γεωργικές παραγωγές
ή με τη δημιουργία των συνθηκών για απασχόληση σε εξωγεωρ
γικούς τομείς. Οπωσδήποτε, η ΟΚΕ σύμφωνα με τις προηγού
μενες γνωμοδοτήσεις της, τονίζει την ανάγκη μιας συστηματι
κής και συνεχούς αξιολόγησης των σημερινών μέτρων και
προτάσεων για να εδραιωθεί η αποτελεσματικότητά τους όσον
αφορά τη μείωση κατανάλωσης καπνού.

2.5 . Όσον αφορά τις επικείμενες παρεμβάσεις, η ΟΚΕ βασί
ζεται στην αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αναπνέει
καθαρό αέρα. Αναμφισβήτητη είναι, επίσης, η αυτονομία των
καπνιστών, εφόσον δεν βλάπτουν ή δεν ενοχλούν άλλους.
Συνεπώς, δεν πρόκειται για τον προσωπικό στιγματισμό των
καπνιστών, αλλά για την πρόληψη του καπνίσματος και την
αλλαγή συμπεριφοράς.
2.6.

H ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή οτι «H Κοινοτητα

3.2.
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Είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται από τη μεταποιητική

βιομηχανία ότι οι ενδεχόμενες πρόσθετες ουσίες δεν είναι
επιβλαβείς. Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ
προκύπτει ότι στα τσιγάρα προστίθενται ειδικές ουσίες προκει
μένου να αυξηθεί η επίδραση της νικοτίνης και, κατ' αυτόν
τον τρόπο, η εξάρτηση των καπνιστών. Αυτό πρέπει να απαγο
ρευθεί.

3.3. Οσον αφορά τη σήμανση, η Επιτροπή προτείνει να
εξετασθεί η ανάγκη επιβολής μεγαλύτερων και πλέον ορατών
υγειονομικών προειδοποιήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
οδηγίες για τη σήμανση 89/622/ΕΟΚ και 92/41/ΕΟΚ. H ΟΚΕ
συμμερίζεται την εν λόγω πρόταση και υποστηρίζει, εν προκει
μένω, ότι δεν επιτρέπονται περαιτέρω περικοπές στην ακριβή
αναφορά των πρόσθετων ουσιών του καπνού, όπως συμβαίνει
π.χ. στην περίπτωση των φαρμάκων και των τροφίμων.
3.4. Βάσει των υφιστάμενων οδηγιών των σχετικών με τη
φορολογία των τσιγάρων και των προϊόντων καπνού, η
Επιτροπή προτίθεται να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη — και
κυρίως αυτά στα οποία οι ισχύουσες λιανικές τιμές πώλησης
είναι χαμηλότερες από τον κοινοτικό μέσο όρο — να χρησιμο
ποιήσουν τα περιθώρια που διαθέτουν για την αύξηση του
ύψους των φόρων.

Όσον αφορά τα συστατικα των τσιγάρων, η Επιτροπή

H ΟΚΕ υποστηρίζει την εν λόγω πρόταση, επειδή, όπως απέ
δειξε μία σειρά επιστημονικών ερευνών, η διαθεσιμότητα του
καπνού επηρεάζει τις συνήθειες καπνίσματος των κατανα
λωτών. Με την εναρμόνιση, μέσω της αύξησης, της λιανικής
τιμής των προϊόντων καπνού, κυρίως τα παιδιά και οι νέοι
θα αναγκαστούν να αποφύγουν το κάπνισμα, λόγω των περιο
ρισμένων οικονομικών μέσων που διαθέτουν. Ένα μέρος των
εσόδων από τη φορολογία πρέπει να διατεθεί για την πραγματο
ποίηση εκστρατειών ενημέρωσης, καθώς και για τη λήψη
γενικών υγεινομικών μέτρων για την πρόληψη του καπνίσμα
τος, και να μην εισρεύσει στα κρατικά ταμεία. H ΟΚΕ συνιστά
οι εν λόγω αυξήσεις να μην συμπεριληφθούν στους δείκτες
τιμών καταναλωτή, στο μέτρο που χρησιμοποιούνται για
αντισταθμιστικά μέτρα επί του εισοδήματος, προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι δεν έχουν πληθωριστικές επιπτώσεις.

προτείνει την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων επί της
υγείας των πρόσθετων ουσιών στα προϊόντα καπνού, την
εξέταση της δυνατότητας για περαιτέρω μείωση της ανώτατης
επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε πίσσα (επί του παρόντος
15 mg και από 31ης Δεκεμβρίου 1997 12 mg, εν ισχύ της

Σε σχέση με τα προτεινόμενα βήματα για την αύξηση των
φόρων η ΟΚΕ τονίζει και την ανάγκη μιας συνεπούς καταπο
λέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού.

βρίσκεται σε καλή θέση για να προωθήσει μία καλύτερη και
περισσότερο συνεκτική γενική στρατηγική καταπολέμησης του
καπνίσματος». H ΟΚΕ συμφωνεί περαιτέρω με την άποψη της
Επιτροπής ότι στα μελλοντικά μέτρα της Κοινότητας στον
τομέα της δημόσιας υγείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

3. Ειδικές παρατηρήσεις

3.1 .

οδηγίας του Συμβουλίου 90/239/ΕΟΚ), καθώς και την επιθυμία
επιβολής της ανώτατης επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε
νικοτίνη.

Υποστηρίζεται καταρχήν η σταδιακή μείωση της περιεκτικότη
τας σε πίσσα και νικοτίνη του καπνού, όπως προτείνεται από
την υψηλού επιπέδου επιτροπή εμπειρογνωμόνων στον τομέα

του καρκίνου, αλλά θα πρέπει να αποδειχθούν επιστημονικά
o αντίκτυπος της επί των συνηθειών καπνίσματος των κατανα
λωτών, καθώς και οι συνέπειές της επί της υγείας.

H ΟΚΕ υποστηρίζει ότι η μείωση της περιεκτικότητας σε πίσσα
και νικοτίνη του καπνού πιθανόν να οδηγήσει τον διαφημιστικό
τομέα στην εκμετάλλευσή της, όπως, για παράδειγμα, με την

3.5 . Επισημαίνεται οτι η Επιτροπή δεν υποβάλλει ειδικές
προτάσεις όσον αφορά τη διαφήμιση των τσιγάρων. Ιδιαιτέρως,
τονίζεται ότι δεν γίνεται αναφορά στην τροποποιημένη πρό
ταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη διαφήμιση των προϊόντων
καπνού (έγγρ. COM(91 ) 111 τελικό — SYN 194), του 1991 ,
βάσει της οποίας θα απαγορευόταν κάθε άμεση ή έμμεση
διαφήμιση των προϊόντων καπνού (εξαιρουμένης της διαφή
μισης σε ειδικά καταστήματα πώλησης των σχετικών προϊ
όντων καπνού).

Στη γνωμοδότηση της 23ης Σεπτεμβρίου 1992(0, η ΟΚΕ είχε
προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στην ευρωπαϊκή καπνοβιομη
χανία να καθιερώσει εθελούσιες απαγορευτικές διευθετήσεις

προβολή προϊόντων καπνού ως «ελαφρών». Κατά συνέπεια,
αυτή η μείωση της περιεκτικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει
την αύξηση της εξάπλωσης του καπνίσματος.

C ) ΕΕ C 313 της 20. 11 . 1992 .
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οσον αφορά την άμεση και εμμεση διαφήμιση. Ομως, επειδή
o εν λόγω οικειοθελής έλεγχος εξακολούθησε να είναι σαφώς
ανεπαρκής, η ΟΚΕ συμφωνεί με το ψήφισμα της υψηλού
επιπέδου επιτροπής εμπειρογνωμόνων στον τομέα του καρκί
νου, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση της διαφήμισης των
προϊόντων καπνού, επειδή αυτή ευθύνεται, μεταξύ άλλων, και
για την έναρξη του καπνίσματος από τα παιδιά και τους νέους.
3.6. Ορισμένες προτάσεις της Επιτροπής αφορούν το
κάπνισμα σε δημόσια κτίρια και χώρους εργασίας. Οι εν λόγω
προτάσεις — συμπεριλαμβανομένης της πρότασης να εξεταστεί
το θέμα της προστασίας των μη καπνιστών στα πλαίσια της
συμφωνίας για την κοινωνική πολιτική — χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής, επειδή, πέραν του δικαιώματος των καπνιστών να
καπνίζουν, και οι μη καπνιστές έχουν το δικαίωμα να
αναπνέουν αέρα με όσο το δυνατόν λιγότερες επιβλαβείς
ουσίες. Επιβλαβείς ουσίες, όπως o άσβεστος και το βενζόλιο,
έχουν περιορισθεί, βάσει νόμου, στα χαμηλότερα δυνατά στην
πράξη επίπεδα. Όσον αφορά τον καπνό του τσιγάρου το
χαμηλότερο δυνατό επίπεδο κυμαίνεται στο μηδέν. Για το
σεβασμό των δικαιωμάτων των μη καπνιστών, θα πρέπει να

ληφθούν όλα τα μέτρα, προκειμένου να μειωθεί το όριο για
τον καπνό του τσιγάρου στον περιβάλλοντα αέρα.
Εν προκειμένω, η ΟΚΕ παραπέμπει στις θετικές εμπειρίες
ορισμένων χωρών, όπως για παράδειγμα της Φινλανδίας, όσον
αφορά την προστασία των μη καπνιστών, βάσει νομικών
μέτρων. Σημαντικό είναι επίσης να φροντίσουν τα κράτη μέλη
για την συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας τους (π.χ. όσον αφορά
την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους). H
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι στο σύνολο των κρατών μελών
έχουν ήδη ληφθεί διάφορα μέτρα νομικής ή κανονιστικής
φύσεως για τον περιορισμό ή την απαγόρευση του καπνίσματος
στους δημόσιους χώρους. Οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν στην
προστασία της υγείας των μη καπνιστών. H ΟΚΕ υπογραμμίζει
την αναγκαιότητα των μέτρων αυτών όπως επίσης τη σημασία
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της συναίνεσης και του ρολού των κοινωνικών εταίρων στη
διαπραγμάτευση και την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
3.7. Κατά το δημοσιονομικό έτος 1995, η Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα κατέβαλε υπό την μορφή επιδοτήσεων περί τα 993 εκατ.
Ecu, βάσει της ΚΟΑ για τον ανεπεξέργαστο καπνό, ενώ για
μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης διατέθηκε ποσοστό μόλις 1 %
επί των εν λόγω επιδοτήσεων (από τα κονδύλια για την πρό
ληψη του καπνίσματος και την πληροφόρηση). H Επιτροπή
πρότεινε την αύξηση των κονδυλίων για την πρόληψη του
καπνίσματος και την πληροφόρηση σε ποσοστό 2 % επί των
επιδοτήσεων.

H ΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση αυτή. Ως εκ τούτου, ζητείται
από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο είναι δυνατή η
ανεξάρτητη ενίσχυση των τομέων πληροφόρησης και των
μέτρων διατήρησης.
Εκτός αυτού, η ΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να αυξηθούν σημαντικά
και οι πόροι που διατίθενται για την πρόληψη του καπνίσματος
(σήμερα μόλις 2 εκατομμύρια Ecu) στα πλαίσια του προγράμ
ματος «H Ευρώπη κατά του καρκίνου».

3.8. Όπως προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής και σύμ
φωνα με πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις, το
κάπνισμα θα πρέπει να θεωρείται εξάρτηση.
3.9. Λαμβανομένων υπόψη των τοπικών συνηθειών στο
χώρο της αγοράς, πρέπει να ληφθεί μια σειρά μέτρων με την
οποία θα περιορίζεται η πρόσβαση των παιδιών και των
νέων σε προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων και των
αυτόματων μηχανών πωλήσεως τσιγάρων. Από την άποψη
αυτή, η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν
θεσπίσει με επιτυχία ορισμένα προγράμματα και προτρέπει
όλα τα άλλα κράτη μέλη να μιμηθούν το παράδειγμα των
πρώτων.

Βρυξελλες, 9 Ιουλίου 1997.

O Πρόεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Οι τροπολογίες που ακολουθούν απορρίφθηκαν κατά την πορεία της συζήτησης, παρόλο που υπερψηφίστηκαν από
περισσότερο από 25 % των μελών.

Σημείο 2.1

Να διατυπωθεί ως εξής:

« 1.2. H Επιτροπή επισημαίνει ότι εδώ και δεκαετίες μειώνεται το κάπνισμα στην ΕΕ άλλα ότι το ποσοστό μειώσεως
επιβραδύνθηκε κατά τα τελευταία έτη. H Επιτροπή διαπιστώνει ότι άνω του 40% του κοινοτικού πληθυσμού
εξακολουθεί να καπνίζει και προβλέπει θα οξυνθούν ταχέως τα σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω καπνίσματος τις
επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με το Eurobarometer 4 1 .0 σημειώνεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού καπνιστών,
διαβεβαιώνεται μάλιστα ότι μόνον λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ ηλικίας άνω των 15 ετών
είναι καπνιστές (35%). H ανακοίνωση καταδεικνύει ειδικότερα ότι είναι ανάγκη να ληφθούν ειδικώς μέτρα για
ορισμένες ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα που βρίσκονται σε δύσκολες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι μη καπνιστές.»

Αιτιολογία

Υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων της Ανακοίνωσης και των στοιχείων που παρέχει το Eurobarometer, επίσημο
όργανο της ιδίας της Επιτροπής. Είναι σκόπιμο εντούτοις να γίνει ευρύτερη μνεία των διαφόρων αξιολογικών
στοιχείων, όπως π.χ. εκείνων που περιλαμβάνονται στο έντυπο Eurobarometer 41.0 «H Ευρώπη και το κάπνισμα» της
Μόναδας Δημόσιας Υγείας της ΓΔ V/F/1 της 21 . 9. 1994 .

Αποτελεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 42, ψήφοι κατά: 92, αποχές: 7.

Σημείο 2.5

Να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά την άποψη της ΟΚΕ, τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να στηρίζονται στην αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει
δικαίωμα να αναπνέει καθαρό αέρα. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι οι καπνιστές έχουν δικαίωμα να καπνίζουν,
εφόσον δεν βλάπτουν ή δεν ενοχλούν άλλους. H ΟΚΕ υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι
κοινωνικοί εταίροι στην κατάρτιση οδηγιών σχετικά με το κάπνισμα στο χώρο εργασίας. Συνεπώς, o στόχος που
επιδιώκεται δεν είναι o προσωπικός στιγματισμός των καπνιστών, αλλά η καταβολή μιας προσπάθειας για την
καταπολέμηση του καπνίσματος στα πλαίσια των εθνικών πολιτισμών και για την αλλαγή νοοτροπίας.»

Αιτιολογία

Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στις συζητήσεις κάθε θέματος που αφορά τη θέση των ανθρώπων
στο χώρο εργασίας. Στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να επιδιώκεται η επιτόπου επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των
ενδιαφερομένων.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 51 , ψήφοι κατα: 87, αποχές : 10.
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Σημείο 3.5, 2η παράγραφος

Να αντικατασταθεί με το ακόλουθο κείμενο:

«Στη γνωμοδότηση της 23ης Σεπτεμβρίου 1992, η ΟΚΕ είχε απορρίψει την απαγόρευση της διαφήμισης καπνού. H
ΟΚΕ είχε προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στην ευρωπαϊκή καπνοβιομηχανία να εισαγάγει εθελούσιες απαγορευτικές

διευθετήσεις όσον αφορά την άμεση και έμμεση διαφήμιση, η οποία δεν θα πρέπει να απευθύνεται σε νέους ή να
συνδέεται με αθλητικές δραστηριότητες. Οι παραγωγοί καπνού κλήθηκαν να μην δημοσιεύσουν διαφημίσεις σε περιοδικά
τα οποία απευθύνονται σε νέους ή έχουν ως αντικείμενο τον αθλητισμό. H εθελούσια αυτή διευθέτηση εφαρμόσθηκε
ικανοποιητικά.

H ΟΚΕ επαναλαμβάνει συνεπώς την άποψη που εξέφρασε στη γνωμοδότηση της 23ης Σεπτεμβρίου 1992, και απορρίπτει
εκ νέου την απαγόρευση των διαφημίσεων καπνού, υπό το φως των αποκτηθεισών εμπειριών.»
Αιτιολογία

H τροπολογία αυτοαιτιολογείται.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 44, ψήφοι κατά: 90, αποχές: 8.
Σημείο 3.8

Προτείνεται να επαναδιατυπωθεί το σημείο 3.8 ως εξής:
«3.8. H ΟΚΕ διαπιστώνει ότι στην ανακοίνωση προτείνεται να επαναταξινομηθεί η νικοτινίαση στην κατηγορία
της εξάρτησης, γεγονός το οποίο καθιστά δυνατή την αντιμετώπισή της στο πλαίσιο σημαντικών κοινοτικών προγραμ
μάτων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Στη γνωμοδότηση της 29ης Μαΐου 1991 , η ΟΚΕ είχε ήδη επισημάνει ότι o

όρος "νικοτινίαση" αποτελεί βαρύ χαρακτηρισμό.»
Αιτιολογία

Είναι εύλογο να διερωτηθεί κανείς εάν η επαναταξινόμηση προϊόντων τα οποία πωλούνται νομίμως συνιστά ενδεδειγ
μένη προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο προγραμμάτων που αφορούν κυρίως παράνομες ναρκωτικές
ουσίες. H ΟΚΕ έχει απορρίψει, κατά το παρελθόν, την εν λόγω ερμηνεία.
Αποτελεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 49, ψήφοι κατα: 71 , αποχές: 5 .
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Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τη «Φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση —
Έκθεση για την εξέλιξη των φορολογικών συστημάτων»
(97/C 296/09)

Στις 18 Φεβρουαρίου 1997, και συμφωνά με το άρθρο 198 της Συνθήκης για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά
με το θέμα «H Φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Έκθεση για την εξέλιξη των φορολογικών
συστημάτων».

Το τμήμα οικονομικών, δημοσιονομικών και νομισματικών υποθέσεων, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμα
σία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 10 Ιουνίου 1997 με βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Geuenich.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας, που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουλίου 1997 (συνεδρίαση της
9ης Ιουλίου 1997), η ΟΚΕ υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση με 93 ψήφους υπέρ, 27 κατά και
19 αποχές.

1 . Εισαγωγή

τη γνωμοδότηση που καταρτίζεται με θέμα «Κοινό σύστημα
ΦΠΑ — πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά».

1.1 .

1.5 . Είναι ευνοητο ότι το παρόν έγγραφο και τα ανωτέρω
κείμενα αναφέρονται αποκλειστικά στα είδη φορολογίας που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε επίπεδο Κοινότητας και σχετίζε
ται αμοιβαίως με τις εθνικές διαρθρώσεις ή τις διαρθρωτικές
αλλαγές των κρατών μελών. Πρόκειται για το φόρο εισοδήμα
τος, επιχειρήσεων και το φόρο επί των εσόδων κεφαλαίου, τη
φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, το φόρο κατανάλωσης,
κυρίως όμως για το ΦΠΑ και το φόρο για την ενέργεια και
για προϊόντα που βλάπτουν το περιβάλλον.

Στο έγγραφο εργασίας «H φορολογία στην Ευρωπαϊκή

Ένωση», της 20. 3 . 1996, SEK(96) 487 τελικό, η Επιτροπή
παρουσιάζει μια φορολογική μέθοδο με την οποία αντιμετωπί

ζονται κυρίως οι βασικές προκλήσεις που υφίστανται για την
ΕΕ: η αναγκαιότητα της περαιτέρω ανάπτυξης και η δημιουργία
απασχόλησης, η σταθεροποίηση των φορολογικών συστημάτων
και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης και της φορολογίας.
1 .2.

Στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου «Οικονομικών

και χρηματοπιστωτικών υποθέσεων», στις 13 Απριλίου 1996
στη Βερόνα, οι υπουργοί οικονομικών επιδοκίμασαν το
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και διαπίστωσαν ομόφωνα
ότι τα θέματα αυτά έπρεπε να εξεταστούν από μια ομάδα
εργασίας υψηλού επιπέδου, που θα συσταθεί και θα συντονίζε

2. Αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας

2.1 . Ανάλυση του θέματος στα έγγραφα της Επιτροπής

ται από την Επιτροπή.

1.3. Στην έκθεσή της σχετικά με την «Εξέλιξη των φορολο
γικών συστημάτων», της 22. 10. 1996 — έγγραφο COM(96)546
τελικό, η Επιτροπή συνοψίζει τις απόψεις των μελών της εν
λόγω ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου με επίκεντρο τα
θέματα που θίγονται στο έγγραφο της για τη συνεδρίαση της
Βερόνας, προβάλλει τις δικές της θέσεις και περιγράφει τη
μέθοδο που πρόκειται να ακολουθήσει στο εξής.
1.4. Στο κατωτέρω κείμενο, η ΟΚΕ περιορίζεται
αποκλειστικά στα δύο προαναφερθέντα έγγραφα. Όπου η ΟΚΕ
έχει ήδη λάβει θέση σε σχέση με ορισμένα από τα προβλήματα
που θίγονται στα έγγραφα, αυτό επισημαίνεται στη γνωμοδό
τηση. Πρόκειται κυρίως για τη γνωμοδότηση με θέμα «Άμεση
και έμμεση φορολογία» — της 20ής Δεκεμβρίου 19950 και

C) Γνωμοδοτηση της ΟΚΕ της 20ής Δεκεμβρίου 1995 , ΕΕ C 82 της
19. 3 . 1996.

2.1.1 . Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες ενδείξεις
ότι η μείωση της φορολογίας επιδρά επί των συνολικών εσόδων
από φόρους και κοινωνικές εισφορές. Την τελευταία δεκα
πενταετία, το ποσοστό των εσόδων αυτών επί του ΑΕΠ της
Κοινότητας παρέμεινε σταθερό ή σημείωσε ελαφρά αύξηση.
Ωστόσο, η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας αυξάνει διαρ
κώς ενώ μειώνεται για όλους τους άλλους παραγωγικούς
συντελεστές.

2.1.2. Μια μέθοδος για τον προσδιορισμό των μακροσκο
πικών τάσεων των φορολογικών διαρθρώσεων στηρίζεται
στους τεκμαρτούς φορολογικούς συντελεστές (που είναι τα
φορολογικά έσοδα διαιρεμένα δια της φορολογικής βάσης) για
τους μεμονωμένους παραγωγικούς συντελεστές και για την
κατανάλωση.

Μεταξύ 1980 και 1994, η τεκμαρτή φορολογική επιβάρυνση
της εργασίας αυξήθηκε κατά μέσο όρο στην Ευρώπη από 34,7 %
σε 40,5 %, ενώ στην περίπτωση των υπόλοιπων παραγωγικών
συντελεστών (κεφάλαιο, ανεξάρτητη εργασία, ενέργεια, φυσι
κοί πόροι) μειώθηκε από 44,1 % σε 35,2% (βλ. γραφική
παράσταση).
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Τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές 1980-1994

2.1.3. Οι τεκμαρτοί συντελεστες φορου καταναλωσης
παρέμειναν αρκετά σταθεροί σημειώνοντας αύξηση από 13,1 %
σε 13,8%. Μεταξύ των κρατών μελών παρουσιάστηκαν
σημαντικές διακυμάνσεις στην περίπτωση αυτή. H αύξηση
της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ήταν κατά κανόνα
μεγαλύτερη στα κράτη μέλη στα οποία παρατηρήθηκε η
σημαντικότερη αύξηση της τεκμαρτής φορολογικής επιβάρυν
σης της εργασίας.

2.2.3 . H περικοπή των δημοσίων δαπανών συγκαταλέγεται
στις πιθανές μεθόδους χρηματοδότησης της μείωσης της
φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, χωρίς όμως να επαρ
κεί. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μπορούν να αναζη

τηθούν στους έμμεσους φόρους (φόροι κατανάλωσης), στην
καθιέρωση κατώτατων φορολογικών συντελεστών για τα ενερ
γειακά προϊόντα καθώς και στην πιθανότητα επιβολής νέων
ειδών φόρων όπως για παράδειγμα, o φόρος Tobin (2) σε
συνδυασμό με τις διεθνείς χρηματαγορές, που προτάθηκαν
από γνωστούς οικονομολόγους.

2.2 . Συστάσεις της ΟΚΕ

2.2. 1 .

H ΟΚΕ συμφωνεί με την προσπάθεια που καταβάλλει

η Επιτροπή για τη συνολική εξέταση των φορολογικών συστη
μάτων, δεδομένου ότι η διεξαγωγή επί μέρους συζητήσεων για
κάθε εξατομικευμένο σημαντικό φόρο συνεπάγεται αυτομάτως
σημαντικές αλλαγές για τη διάρθρωση των δημοσίων αλλά και
των ιδιωτικών οικονομικών. Για το λόγο αυτό, η συζήτηση

περί φορολογίας πρέπει να έχει σφαιρικό χαρακτήρα.

2.2.4. Ακόμη και οταν τα ίδια τα κράτη μέλη πρέπει να
εκτιμούν ποια φορολογικά μέτρα απαιτούνται για την υλο
ποίηση των εθνικών στόχων στο χώρο του περιβάλλοντος, η
ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι υπάρχει ένας τομέας στον οποίο

πρέπει να αναληφθεί δράση σε κοινοτικό επίπεδο. Πρόκειται
για τη φορολογία της ενέργειας, η οποία θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο όσον αφορά το στόχο της σταθεροποίησης
των εκπομπών (Ζ02 στα επίπεδα του 1990, έως το 2000.

2.2.2. Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ, το δυσκολότερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι η μαζική ανεργία. Για το λόγο
αυτό, πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα σε κάθε προσπά
θεια για τη μείωση της ανεργίας και στα μέτρα που πρέπει ή που
μπορεί να θεσπιστούν για την υλοποίηση του στόχου αυτού.
Πρόκειται για μια βασική θέση του Λευκού Βιβλίου της Επιτρο
πής «Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση — οι
προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο
αιώνα» ('). Συνεπώς, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της χρηματο
δότησης της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης της εργα
σίας και ιδιαιτέρως της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους.

H ΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για τη φορολό
γηση ενεργειακών προϊόντων(3).

(2) James Tobin, A Proposal for International Monetary Reform, The
Eastern Economic Journal 4 (3-4), Ιούλιος/Οκτώβριος 1978, σ. 153
159 .

(') Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση, Λευκό Βιβλίο της

Επιτροπής, COM(93) 700 τελικό.

(3) Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την αναδιάρθρωση των
κοινοτικών γενικών διατάξεων για τη φορολογία στα ενεργειακά
προϊόντα, COM(97) 30 τελικό — 97/01 1 1 CNS.
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2.2.5. Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ, η προσέγγιση των συντε
λεστών ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στον
περιορισμό των άμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων της εργα
σίας. Στα κράτη μέλη στα οποία αυξάνονται οι έμμεσοι φόροι
λόγω της σύγκλισης, πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονη μείωση
της άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας. Κατ ' αυτόν
τον τρόπο τα συνολικά φορολογικά έσοδα τείνουν να παραμεί
νουν αμετάβλητα και θα διευκολυνθεί η δημιουργία θέσεων
απασχόλησης. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθούν συνοδευτικά
μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που θα έχει για
τα χαμηλότερα εισοδήματα η αύξηση των έμμεσων φόρων.

απώλεια φορολογικών εσόδων αντισταθμίζεται μεσοπρόθεσμα
από την αύξηση των εσόδων από φόρους και κοινωνικές
εισφορές που είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας.

Επί του θέματος αυτού, η ΟΚΕ παραπέμπει στη γνωμοδότησή
της με θέμα «Κοινό σύστημα ΦΠΑ — Πρόγραμμα για την
Ενιαία Αγορά» (καταρτίζεται) καθώς και στη γνωμοδότηση
«άμεση και έμμεση φορολογία» (').

τιμών συμψηφισμού.

2.2.6.

Εν ολίγοις, η ΟΚΕ επιθυμεί να τονίσει οτι οι δυνατό

τητες χρηματοδότησης που προαναφέρθηκαν και τα μέτρα που
θα αναφερθούν στη συνέχεια σχετικά με τη φορολογία των
κεφαλαιουχικών προσόδων στα κράτη μέλη θα επιδράσουν
διαφορετικά επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων και,
κατ' αυτόν τον τρόπο, επί των δυνατοτήτων μείωσης της
επιβάρυνσης της εργασίας. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπί
σει τα πλέον αποτελεσματικά οικονομικά μέτρα στα πλαίσια
των υφιστάμενων προτάσεων της Επιτροπής.

3 . Μείωση της φορολογίας μεσω της φορολογικής μετατό
πισης

3.1 . Ανάλυση τον θέματος στα κείμενα της Επιτροπής

3.1.1 . Σε σύγκριση με άλλους τομείς της ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης, o φορολογικός τομέας παρουσιάζει σαφή καθυστέρηση.
Από την άποψη της φορολογικής πολιτικής η Ευρώπη μοιάζει
με μωσαϊκό. H υποτιθέμενη προσπάθεια για την προστασία
των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε κράτους μέλους στον
τομέα της φορολογίας οδήγησε σταδιακά στο αντίθετο αποτέ
λεσμα, λόγω της υπονόμευσης των φορολογικών βάσεων και
ιδιαιτέρως των περισσότερο κινητών. Ολοένα και περισσότερα
κράτη μέλη της ΕΕ ανταγωνίζονται άλλα κράτη μέλη στον
φορολογικό τομέα, ιδιαιτέρως δε στο χώρο των επιχειρήσεων.
3.1.2. Στην περίπτωση των λοιπών φορών υπάρχουν οι
ακόλουθες δύο δυνατότητες για την πραγματική μείωση των
συνολικών φορολογικών επιβαρύνσεων:

Πρώτον: H μεταφορά της παραγωγής και των φορολογικών
βάσεων σε χώρες με χαμηλή φορολογία, προκειμένου να προ
κύψει όφελος από τη μειωμένη φορολογία των προσόδων. H
κατάσταση αυτή θα οδηγούσε ένα κράτος κυρίως στη μείωση
της φορολογίας επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η βραχυπρόθεσμη

Δεύτερον: H παραποίηση του κόστους των συντελεστών
παραγωγής ενός τελικού προϊόντος μέσω εσωτερικών τιμών
συμψηφισμού σε πολυεθνικές επιχειρήσεις με στόχο τη μετα
φορά προσόδων σε χώρες με χαμηλή φορολογία. H παραποίηση
αυτή είναι δυνατή επειδή οι παραγωγικοί συντελεστές δεν
υπόκεινται στην εκτίμηση της αγοράς. Κατ' αυτόν τον τρόπο,
οι φορολογικοί ελεγκτές δεν είναι σε θέση να εντοπίζουν τις
περιπτώσεις κατάχρησης μέσω των καθορισμένων εσωτερικών

3.1.3. O κίνδυνος της μείωσης των φορολογικών εσόδων
υφίσταται ακόμη και στην περίπτωση των έμμεσων φόρων, παρά
το γεγονός ότι η εναρμόνισή τους έχει προχωρήσει πολύ περισ
σότερο από την εναρμόνιση των άμεσων φόρων. O κίνδυνος
που υφίσταται στην περίπτωση του ΦΠΑ έγκειται στο γεγονός

ότι, λόγω της αρχής της χώρας προορισμού, οι επιχειρήσεις
που δρουν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν ίσο αριθμό
φορολογικών εδρών (δύο ή περισσότερες). Αντίθετα από ό,τι
συμβαίνει με τη φορολογία του κύκλου εργασιών μιας επιχείρη
σης που δρα στον ενδοκοινοτικό χώρο και εδρεύει σε μια χώρα,
στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει στην ΕΕ μια φορολογική
υπηρεσία η οποία διαθέτει μια συνολική εικόνα των δραστηριο
τήτων μιας επιχείρησης, έτσι ώστε οι δραστηριότητες αυτές να
μπορούν να αξιολογούνται σε μια κεντρική φορολογική έδρα.
T αυτό πρέπει να προστεθεί ότι, στην περίπτωση των διασυνο
ριακών συναλλαγών, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσό
τερο σύγχρονες τεχνολογίες για τη μεταφορά των φορολογητέων
προσόδων σε περιοχές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του συστήματος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των συντε
λεστών ΦΠΑ στα κράτη μέλη προσφέρουν ολοένα και περισσό
τερες δυνατότητες φοροαποφυγής. H κατάργηση των ελέγχων
στη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών ευθύνεται για τις υψηλές
απώλειες όσον αφορά έσοδα από τον ΦΠΑ υπέρ του προϋπολο
γισμού τόσο των κρατών μελών όσο και της ίδιας της ΕΕ.

3.1.4. H παράνομη απασχόληση συμβάλλει στη μείωση της
φορολογίας. Από την άποψη αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη

ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο πλευρές: μία που
αφορά αυτούς που εργάζονται παρανόμως και μια που αφορά
αυτούς που δίνουν τη σχετική εντολή.

3.2. Συστάσεις της ΟΚΕ

3.2.1 . Για την ΕΕ, την Ενιαία Αγορά και την ΟΝΕ, είναι
σημαντικό να αποφευχθεί και να καταπολεμηθεί το φορολογικό
ντάμπινγκ στην Ευρώπη. Ενώ o θεμιτός ανταγωνισμός των
φορολογικών συστημάτων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία
περισσότερο πλεονεκτικών συνθηκών για τους εργαζόμενους,
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ένας καταστροφικός
φορολογικός ανταγωνισμός — που ωφελεί λίγους και βλάπτει
πολλούς — θα υπονόμευε τα θεμέλια της ΕΕ.

— Στην περίπτωση αυτή, για παράδειγμα, οι χώρες που συνει
σφέρουν καθαρά στον κοινοτικό προϋπολογισμό καλούνται
(0 Γνωμοδότηση της ΟΚΕ της 20ης Δεκεμβρίου 1995 , ΕΕ C 82 της
19. 3. 1996 .

να ανταποκριθούν σε διαρκώς υψηλότερες προσδοκίες, ενώ
από την άλλη πλευρά υποσκάπτονται οι αναγκαίες πηγές
των φορολογικών τους εσόδων.

EL

C 296/40

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

— Υπολογίζεται ότι η λογω ντάμπινγκ απώλεια φορολογικών
εσόδων των χωρών που συνεισφέρουν καθαρά στον κοινο
τικό προϋπολογισμό κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 δισεκα
τομμυρίων EcuO).
3.2.2. H εναρμόνιση της φορολογίας επιχειρήσεων δε μπορεί
να αποτελεί αυτοσκοπό της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτι
κής. Πρέπει ωστόσο να ληφθούν μέτρα προκειμένου o φορολο
γικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών να μην υπονο
μεύσει τα θεμέλια της ΕΕ.
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υποχρεωμενη να μεριμνά για την άρση των διαφορών στους
νομοθετικούς και τους διοικητικούς κανόνες των κρατών
μελών οι οποίες οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού
στην Ενιαία Αγορά. Σ ' αυτήν την περίπτωση το θέμα παρα
πέμπεται στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει, κατ ' αρχήν, να
αποφασίσει ομόφωνα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, μπορεί
ωστόσο να ληφθεί απόφαση με ειδική πλειοψηφία μετά από
πρόταση της Επιτροπής.
H ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναληφθεί όσο το

δυνατό συντομότερα δράση εκ μέρους της Επιτροπής με βάση
το άρθρο 101 .

H ΟΚΕ επικροτεί τον καθορισμο κατώτερων συντελεστών για
τον προσδιορισμό των συντελεστών φορολογίας επιχειρήσεων
και τη στοιχειώδη εναρμόνιση των σημαντικότερων κριτηρίων
για τον καθορισμό των φορολογικών βάσεων. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, η ΟΚΕ παραπέμπει στη γνωμοδότησή της με
θέμα «Άμεση και έμμεση φορολογία» (2).
3.2.3.

Τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, η ΟΚΕ

κρίνει ότι θα ήταν σκόπιμο να εφαρμόζεται η μέθοδος που
ισχύει για τις άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες εμπίπτουν στην

αρμοδιότητα των κρατών μελών, ενώ η Επιτροπή θα επιβλέπει
την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Παρόμοιος έλεγ
χος θα πρέπει να εφαρμόζεται και στον φορολογικό τομέα. O
επιθυμητός στόχος δεν πρόκειται να επιτευχθεί με την επίβλεψη
των φορολογικών μέτρων ενίσχυσης, επειδή αυτή περιορίζεται
σε τυχόν παρεκκλίσεις από τα γενικά συστήματα που ισχύουν
στα κράτη μέλη. Κατ' αυτόν τον τρόπο δε λαμβάνεται υπόψη
ότι, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, οι διαφορές μεταξύ
των φορολογικών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσουν
ακόμη και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, οι οποίες σε ορισμέ
νες περιπτώσεις είναι σοβαρότερες από τις στρεβλώσεις που
οφείλονται σε συγκεκριμένες φορολογικές απαλλαγές.

3.2.4. Σήμερα, ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θεση να αντι
μετωπίσει μεμονωμένα ούτε τα πολλαπλά φορολογικά εμπόδια,
ούτε τα επί μέρους αίτια της προαναφερθείσας μείωσης των
φορολογικών εσόδων του. H ΟΚΕ κρίνει ότι η κατάσταση
αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε απραγία. H Επιτροπή, σεβόμενη
πλήρως την αρχή της επικουρικότητας, πρέπει να εξετάζει και
να προτείνει λύσεις για τα προβλήματα αυτά, τα οποία δε
μπορεί να επιλυθούν από τα κατ' ιδίαν κράτη μέλη.
3.2.5 . Είναι προφανές οτι η ομοφωνία που απαιτείται στο
Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων στο φορολογικό τομέα
εμποδίζει την προσαρμογή της φορολογίας στις απαιτήσεις
της Ενιαίας Αγοράς. Αυτό προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό
των σημαντικών φορολογικών προτάσεων της Επιτροπής που
έχουν καθηλωθεί στο Συμβούλιο.

H ΟΚΕ κρίνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή διαθετει διάφορα
μέσα. Σύμφωνα με το άρθρο 101 της ΣΕΚ, η Επιτροπή είναι

4. Φοροδιαφυγή

4.1 . Ανάλυση τον θέματος στα έγγραφα της Επιτροπής
Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής παρουσιάζεται σε σημαντικό
βαθμό στην περίπτωση των εσόδων από τόκους καταθέσεων.
Πρόκειται για τις φορολογικές βάσεις με την υψηλότερη κινητι
κότητα και οι φορολογικές διαφορές οδηγούν σε σημαντική
μετατόπιση κεφαλαίων. Με την εξάλειψη των συναλλαγμα
τικών κινδύνων και τον περιορισμό των διαφορών μεταξύ
των επιτοκίων κατά το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, οι φορολογικές
διαφορές θα αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο απ ' ό,τι μέχρι
σήμερα.
4.2 . Συστάσεις της ΟΚΕ

4.2. 1 .

τερο απαραίτητη στους τομείς όπου οι βάσεις εμφανίζουν τη
μεγαλύτερη κινητικότητα, δηλαδή στην περίπτωση κεφαλαιου
χικών προσόδων όπως είναι οι τόκοι και τα μερίσματα.

4.2.2. Προκειμένου να περιοριστεί o φορολογικός αντα
γωνισμός, να ανευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη δημιουρ
γία θέσεων απασχόλησης και να μην περιέλθει η ΕΕ σε μειο
νεκτική θέση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η ΟΚΕ προτείνει
μια σειρά μέτρων κατά την εφαρμογή των οποίων θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη και οι διεθνείς συνθήκες.

4.2.2.1 . Καθιέρωση της έννοιας «πρόσωπο εγκατεστημένο
στον ευρωπαϊκό χώρο». Δεν μπορεί πλέον να υποστηρίζεται
η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στην Ευρώπη και να
γίνεται ταυτόχρονα διάκριση στο εσωτερικό των κρατών μελών
μεταξύ προσώπων εγκατεστημένων και προσώπων μη εγκα
τεστημένων σε μια περιοχή, επειδή η διάκριση αυτή προϋποθέ
τει την ύπαρξη συνόρων.
4.2.2.2.

(') Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη· Μνημονεύε
ται σε δημοσιεύματα του τύπου.
(2) Γνωμοδότηση της ΟΚΕ της 20ής Δεκεμβρίου 1995 , ΕΕ C 82 της
19. 3 . 1996 .

Όσο περισσότερο προχωρεί η εναρμόνιση της Ενιαίας

Αγοράς τόσο πιο αισθητές θα γίνονται οι διαφορές μεταξύ
των φορολογικών συστημάτων οι οποίες θα επηρεάζουν σε
ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό τις αποφάσεις των οικονομικών
παραγόντων. Κατά βάση ισχύει ότι η στοιχειώδης εναρμόνιση
της φορολογίας και των φορολογικών βάσεων είναι περισσό

Έναρξη μιας προσπάθειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές

επίπεδο για τη φορολόγηση των εσόδων από αποταμιεύσεις.
Κατά τη θέσπιση των σχετικών μέτρων πρέπει να ληφθούν

υπόψη οι διαφορές που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών
(κράτηση στην πηγή ή υποχρέωση δήλωσης), ενώ δεν πρέπει
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να προωθηθεί ένα σύστημα σε σύγκριση με ενα άλλο. Τα κράτη
μέλη στα οποία επιβάλλονται φόροι με βάση την υποχρεωτική
δήλωση πρέπει να διαθέτουν την εγγύηση ότι θα τους γνωστο

5 . H μελλοντική στρατηγική της Επιτροπής

ποιηθούν τα έσοδα από αποταμιεύσεις που αποκομίζουν σε

5 . 1 . A ηλωσεις της Επιτροπής

ένα άλλο κράτος μέλος πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα
στην επικράτειά τους.
Στην αντίθετη περίπτωση, τα κράτη μέλη στα οποία επιβάλλεται
κράτηση στην πηγή πρέπει να διαθέτουν την εγγύηση ότι τα
έσοδα από αποταμιεύσεις που αποκομίζουν πρόσωπα που
είναι εγκατεστημένα στην επικράτειά τους στα άλλα κράτη
μέλη είτε θα υποβάλλονται σε φορολογία στην πηγή, είτε θα
τους γνωστοποιούνται συστηματικά.

4.2.2.3. H ρύθμιση αυτη συνεπάγεται ότι τα κράτη μελη θα
μπορούν να επιλέγουν μεταξύ της καθιέρωσης του συστήματος
κράτησης στην πηγή ή της συστηματικής δήλωσης των καταβλη
θέντων τόκων και μερισμάτων στις φορολογικές αρχές του
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος o αποταμι
ευτής.

4.2.2.4. Πρέπει να καταργηθούν οι φορολογικοί παράδεισοι
στην ΕΕ. Επίσης, πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για
την τακτοποίηση του θέματος των ευρωπαϊκών περιοχών εκτός
ΕΕ και των εξωτικών «υπερπόντιων» κέντρων.

4.2.2.5 .

Δεδομένου οτι υπάρχει διαρροή αποταμιεύσεων σε

τρίτες χώρες, η λύση που θα ανευρεθεί στην ΕΕ πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την καθιέρωση του συστήματος
κράτησης στην πηγή ή την ανταλλαγή πληροφοριών στους
κόλπους του ΟΟΣΑ.

4.2.3. Σε συμφωνία με τους προσωπικούς επιτετραμμενους
των υπουργών οικονομικών, η ΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην εντατικοποίηση της συνεργασίας των
φορολογικών αρχών στην περίπτωση φοροδιαφυγής και

φοροαποφυγής στην Ενιαία Αγορά. H συνεργασία αυτή δεν
θα πρέπει, όμως, να περιοριστεί στην ανταλλαγή εμπειριών
για το ποιος θα ήταν o καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της
φοροδιαφυγής αλλά να οδηγήσει σε βελτίωση των ελέγχων
και της αμοιβαίας υποστήριξης των φορολογικών αρχών των
κρατών μελών. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να δημιουργηθεί
η δυνατότητα άσκησης κοινών φορολογικών ελέγχων στην
περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων.
4.2.4. O περιορισμός της φοροδιαφυγής συμβάλλει ταυτό
χρονα στη χρηματοδότηση της μείωσης των φορολογικών επι
βαρύνσεων της εργασίας στα κράτη από τα οποία εκρέουν οι
αποταμιεύσεις και η φορολογική βάση για τη φορολογία των
τόκων.
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5 . 1 . 1 . Με βάση τις προτάσεις των προσωπικών επιτετραμμέ
νων των υπουργών οικονομικών της ΕΕ, η Επιτροπή ανάπτυξε
μια «μελλοντική στρατηγική».
5.1.2. Οι προσωπικοί επιτετραμμένοι τόνισαν ότι είναι
απαραίτητο να βελτιωθεί o συντονισμός. Κατόπιν, η Επιτροπή
πρότεινε τη σύσταση μιας νέας, μόνιμης ομάδας που θα αναλά
βει την εξέταση βασικών φορολογικών θεμάτων, έτσι ώστε να
επιτρέψει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν
πληροφορίες και να συζητήσουν φορολογικά θέματα. H πρό
ταση αυτή επιδοκιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που
πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, το Δεκέμβριο του 1996. O
Επίτροπος Monti έχει αναλάβει την προεδρία της ομάδας, στην
οποία συμμετέχουν ανώτεροι υπάλληλοι που εκπροσωπούν
τους υπουργούς οικονομικών στα κράτη μέλη. Όσον αφορά
τον φορολογικό ανταγωνισμό, η Επιτροπή ελπίζει ότι οι εργα
σίες της ομάδας αυτής θα οδηγήσουν στην ανάληψη πρωτοβου
λιών στους ακόλουθους τομείς:

— την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το είδος των φορολο
γικών μέτρων τα οποία πρέπει να θεωρούνται επιβλαβή
σε κοινοτικό επίπεδο·

— τη θέσπιση κοινών κανόνων («κώδικας καλής συμπερι
φοράς») σε ορισμένους τομείς·
— το συντονισμό των μέτρων των εθνικών φορολογικών
αρχών τα οποία είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση
του φορολογικού ανταγωνισμού, που είναι επιβλαβής για
τα κοινά συμφέροντα όλων

— την εντατικοποίηση της αμοιβαίας συνεργασίας των
φορολογικών αρχών στα πλαίσια της πάταξης της φοροδια
φυγής και της φοροαποφυγής.

5.1.3.

Εκτός αυτών, το φόρουμ θα ασχοληθεί με την εξέταση

των ακόλουθων θεμάτων:

— το ρόλο των συμφωνιών για τη διπλή φορολόγηση και τις
δυνατότητες συντονισμού αυτών·

— την απλοποίηση των φορολογικών συνθηκών για τις MME
και για άλλες επιχειρήσεις*
— τη σχέση μεταξύ φορολογικών και κοινωνικών εισφορών
στην περίπτωση των μεθοριακών εργαζόμενων
— τη φορολογία διεθνών υπηρεσιών και τις φορολογικές
επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών.

5.1.4.

H Επιτροπή προτείνει να συμπληρωθούν οι εργασίες

της ομάδας με τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με μελλοντικές
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη φορολογικών συστημάτων
τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Κοινότητας και

ιδιαιτέρως στην απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
4.2.5 . Για περισσότερες λεπτομέρειες, η ΟΚΕ παραπεμπει
στη γνωμοδότησή της με θέμα «Άμεση και έμμεση φορολο
γία»(').

5.2 . Συστάσεις της ΟΚΕ
H ΟΚΕ :

(') Γνωμοδότηση της ΟΚΕ της 20ής Δεκεμβρίου 1995 , ΕΕ C 82 της
19. 3. 1996.

5.2.1 . υποστηρίζει τη μελλοντική στρατηγική της Επιτροπής
και την καλεί να κάνει χρήση του άρθρου 101 της Συνθήκης
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για τις ΕΚ (βλ. παράρτημα I), ώστε να μπορούν να αντιμετω
πιστούν τυχόν προσπάθειες για την καθήλωση της προόδου
στο χώρο της εναρμόνισης της φορολογίας σε επίπεδο ΕΕ

5.2.2. επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν
από το Λουξεμβούργο, που πρόκειται να αναλάβει την Προε
δρία του Συμβουλίου, στον τομέα της φορολογικής πολιτικής
και τρέφει την ελπίδα ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα οδηγήσουν
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στην επίλυση των προβλημάτων που θίγονται στην παρούσα
γνωμοδότηση
5.2.3. προσφέρει με το παράρτημα της παρούσας γνωμοδό

τησης ορισμένες παραδειγματικές προτάσεις στην Επιτροπή
οι οποίες αφορούν την τροποποίηση της ΣΕΚ, προκειμένου
να αυξηθούν τα περιθώρια δράσης στον τομέα της ευρωπαϊκής
φορολογικής πολιτικής. Τονίζει δε ότι οι προτάσεις αυτές
συνιστούν παραδείγματα και όχι δεσμευτικές συστάσεις
(Παράρτημα II).

Βρυξελλες, 9 Ιουλίου 1997.
O Πρόεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚ

Αρθρο 101

(Χειρισμός κανόνων που επιφέρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.) H Επιτροπή, σε περίπτωση που διαπιστώσει
ότι στα κράτη μέλη ισχύουν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις οι οποίες επιφέρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού
που πρέπει να αρθούν, διενεργεί διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις αυτές δεν αποφέρουν αποτέλεσμα, το Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις
απαιτούμενες οδηγίες με βάση πρόταση της Επιτροπής, κατ ' αρχάς ομόφωνα και στη συνέχεια με ειδική πλειοψηφία.
H Επιτροπή και το Συμβούλιο δύνανται να θεσπίσουν κάθε άλλο μέτρο που προβλέπεται στη Συνθήκη για την
υλοποίηση του στόχου αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1 . Αρθρο 7 α

H Κοινοτητα εκδίδει χα μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατα τη διαρκεια χρονικής
περιόδου η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1992, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 7
B, 7 Γ χαι 28, του άρθρου 57, παράγραφος 2, του άρθρου 59, του άρθρου 70, παράγραφος 1 , και των άρθρων 84,
99, 100 Λ και 100 B και με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας Συνθήκης.

H εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας Συνθήκης. H διπλή φορολογία ή η μη φορολογία δεν συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά σε περίπτωση
που κανένα άλλο κράτος δεν είναι αρμόδιο για την επιβολή φορολογίας, το καθήκον αυτό αναλαμβάνει το κράτος
εγκατάστασης.
2. Αρθρο 73 δ

(1)

Οι διατάξεις του άρθρου 73 B δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών:

α) να εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν διαφορετικές
διαδικασίες για τους φορολογούμενους που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όσον αφορά την κατοικία τους
ή τον τόπο όπου είναι επενδεδυμένα τα κεφάλαιά τους, χωρίς να προκύπτουν διαφορές ως προς τη φορολογική
επιβάρυνση

β) να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παραβάσεων των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων, ιδίως στον τομέα της φορολογίας ή της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ή να
προβλέπουν διαδικασίες δήλωσης των κινήσεων κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενημέρωσης, ή
να λαμβάνουν μέτρα υπαγορευμένα από λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν τη δυνατότητα εφαρμογής περιορισμών του δικαιώματος
εγκατάστασης που συμβιβάζονται με την παρούσα Συνθήκη.
(3) Τα μέτρα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν μπορούν να αποτελούν ούτε μέσο
αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων και των πληρωμών
όπως ορίζεται στο άρθρο 73 B.
3 . Αρθρο 99
Το Συμβουλιο,

αποφασίζοντας ομόφωνα, προτασει της Επιτροπής και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 189β και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τις
διατάξεις για το φόρο προστιθέμενης αξίας.

εκδίδει διατάξεις για την εναρμόνιση των νομοθεσιών περί των φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων και
καταναλώσεως και των λοιπών εμμέσων φόρων, στο βαθμό που η εναρμόνιση αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί

η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 Λ.
4. Αρθρο 100

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 489 B και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
5 . Αρθρο 100 A

( 1 ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100 και εκτός αν ορίζει άλλως η παρούσα Συνθήκη, εφαρμόζονται οι ακόλουθες
διατάξεις για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 7 Λ. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία
του άρθρου 189 B και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει τα μέτρα σχετικά
με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως
αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) H παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται. Παράλληλα με την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 189 β, σημείο 3,
δεύτερη πρόταση, το Συμβούλιο εκδίδει διατάξεις για την επιβολή φόρων που δεν εισρέουν εντελώς ή εισρέουν εν
μέρει στον κοινοτικό προϋπολογισμό, για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
των μισθωτών, αποφασίζοντας ομόφωνα, εφόσον αυτό προτείνεται από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη· εφόσον υποβληθεί
παρόμοιο αίτημα, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν το ίδιο θέμα (άρο 189 B,
σημ. 5 και 6).
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6. Αρθρο 130 Σ

( 1 ) Το Συμβουλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ και μετα απο διαβούλευση με την Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή, αποφασίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Κοινότητα για την υλοποίηση των
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 130 P.

(2) Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 100
A, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει:
— διατάξεις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό απαιτείται από δύο, τουλάχιστον, κράτη μέλη για την
περίπτωση φόρων που δεν εισρέουν εντελώς ή που εισρέουν εν μέρει στον κοινοτικό προϋπολογισμό
— τα μέτρα που αφορούν τη χωροταξία, τις χρήσεις της γης, εξαιρουμένης της διαχείρισης των αποβλήτων και των
μέτρων γενικού χαρακτήρα, καθώς και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων·
— τα μέτρα που επηρεάζουν αισθητά την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας και
τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας υπό τους όρους του πρώτου εδαφίου, μπορεί να καθορίζει τα θέματα της παρούσας
παραγράφου, για τα οποία οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία.
(3) Σε άλλους τομείς, τα προγράμματα γενικών δράσεων που θέτουν τους επιδιωκόμενους πρωταρχικούς στόχους
θεσπίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 189 B και μετά από διαβούλευση
με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2, κατά περίπτωση, θεσπίζει
τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
7. Αρθρο 220

Τα κράτη μέλη, εφοσον είναι αναγκαίο, διεξάγουν μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, για να εξασφαλίσουν προς όφελος
των υπηκόων τους :

— την προστασία των προσώπων, καθώς και την απόλαυση και την προστασία των δικαιωμάτων υπό τους όρους
που αναγνωρίζει κάθε κράτος στους υπηκόους του,
— την κατάργηση της διπλής φορολογίας εντός της Κοινότητας,
— την αμοιβαία αναγνώριση των εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 58, δεύτερη παράγραφος, τη διατήρηση της
νομικής προσωπικότητας επί μεταφοράς της έδρας από ένα κράτος σε άλλο και τη δυνατότητα συγχωνεύσεως
εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο διαφόρων κρατών μελών,
— την απλούστευση των διατυπώσεων για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και διαιτητικών
αποφάσεων.

Με την επιφύλαξη των μέτρων που θεσπίζονται με βάση το άρθρο 100 A, τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν
συμφωνίες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της απαγόρευσης της διπλής φορολογίας (άρθρο 7α) στην περίπτωση
αυτή ενημερώνουν την Επιτροπή, η οποία ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

στη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

(άρθρο 47 του Εσωτερικού Κανονισμού)

Οι ακόλουθες τροπολογίες συγκέντρωσαν περισσοτερο του 25 % των ψήφων αλλά απορρίφθηκαν κατα την πορεία
των συζητήσεων.

Να αντικατασταθεί ολόκληρο το κείμενο απο τα ακόλουθα:

« 1 . Εισαγωγή

1.1 . H φορολογία αποτελεί ένα πολύ περίπλοκο και σημαντικό θέμα. Στη γνωμοδότηση αυτή, η ΟΚΕ περιορίζεται
στη συζήτηση των εγγράφων SEC(96) 487 και COM(96) 546 τελικό. Συνεπώς, προτίμησε να εξετάσει μόνο τα
σημαντικότερα μακροοικονομικά φορολογικά θέματα τα τομεακά θέματα εξετάζονται μόνο όταν θέτουν ερωτήματα
γενικότερης σημασίας.
1.2. Το παρόν έγγραφο λαμβάνει ως σημείο εκκίνησης το γεγονός οτι στην ΕΕ υπάρχουν 20 περίπου εκατομμύρια
άνεργοι και ότι οι προηγούμενες προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος αυτού ή, τουλάχιστον, για την
άμβλυνση των συνεπειών του, απέβησαν άκαρπες. Συνεπώς, προσεγγίζει το θέμα της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής
εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική αυτή μπορεί να χαραχθεί με τον καλύτερο τρόπο ώστε να συμβάλει
στην επίλυση του πλέον σοβαρού και επείγοντος προβλήματος που θεωρείται ότι αντιμετωπίζει η ΕΕ τη στιγμή αυτή.

1.3. H μακροπρόθεσμη φύση του εν λόγω προβλήματος και το γεγονός οτι φαίνεται να υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις
βελτίωσης, δείχνει την ανάγκη ριζικής αλλαγής του τρόπου σκέψης και μιας νέας προσέγγισης παρά μιας επανάληψης
των γνωστών τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος που απέτυχαν παταγωδώς να το επιλύσουν μέχρι σήμερα.
1.4 . Στο σημείο αυτό, η ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή η οποία, αναφερόμενη στο Σύμφωνο Σταθερότητας για
την Απασχόληση του Προέδρου κ. Santer, ανέφερε ότι "Αυτό έδειξε κυρίως την ανάγκη να αντιστραφεί η τάση των
φορολογικών συστημάτων που αποβαίνουν εις βάρος της απασχόλησης, στα πλαίσια μιας ευρείας στρατηγικής για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση".

1.5 . Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβουλιο της Φλωρεντίας κάλεσε επίσης το
Συμβούλιο "να του υποβάλει, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου, έκθεση για την ανάπτυξη των

φορολογικών συστημάτων στην Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δημιουργίας ενός φορολογικού κλίματος
που να προωθεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ...".
1.6. Σε τελική ανάλυση, η δημιουργία θέσεων εργασίας εξαρτάται από μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, o δε
ασφαλέστερος τρόπος προς επίτευξη του στόχου αυτού είναι η μείωση τόσο των υπερβολικών φορολογικών επιβαρύν
σεων όσο και των υπεράριθμων ρυθμίσεων όσον αφορά το ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που δημιουργεί πλούτο.
Εάν δεν αναγνωρισθεί η βασική αυτή αλήθεια, τα άλλα μέτρα που έχουν στόχο τη μείωση της ανεργίας θα είναι
αναποτελεσματικά και η Ευρώπη θα είναι καταδικασμένη να υποστεί τη μάστιγα της ανεργίας επ' αόριστον.

2. Τα έγγραφα της Επιτροπής

2.1 . H Επιτροπή πρότεινε μια νεα και ευρεία θεώρηση της φορολογικής πολιτικής στο έγγραφο εργασίας με θέμα
«H φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 1996. Στο έγγραφο αυτό τονίζονταν
ειδικότερα οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση: η ανάγκη δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, η
σταθεροποίηση των φορολογικών συστημάτων και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.
2.1.1 . Στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε στη Βερόνα, στις
13 Απριλίου 1996, οι Υπουργοί Οικονομικών επιδοκίμασαν το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και συμφώνησαν
ότι τα θέματα αυτά έπρεπε να εξεταστούν από μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου, η οποία θα έπρεπε να συσταθεί
και να συντονίζεται από την Επιτροπή.
2.1.2 . H εν λόγω ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου συνεδρίασε 4 φορές στις συνεδριάσεις αυτές συμμετείχαν
επίσης και εκπρόσωποι της γραμματείας του Συμβουλίου.
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2.2. Στην "Έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των φορολογικών συστημάτων" της 22ας Οκτωβρίου 1996, η Επιτροπή
εκθέτει τα συμπεράσματα που συνήγαγε από τις 4 συνεδριάσεις της εν λόγω Ομάδας εργασίας για τα θέματα που
εξετάζονται στο έγγραφο της συνεδρίασης της Βερόνα, προβαίνει σε αξιολόγηση των θεμάτων αυτών και υποδεικνύει
μελλοντικούς τρόπους δράσης για το μέλλον.
2.2. 1 . H Επιτροπή τονίζει ότι κάθε πρόταση για κοινοτικές δράσεις στον τομέα της φορολογίας πρέπει να λαμβάνει
πλήρως υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Δεν επιδιώκει την εναρμόνιση των φορολογικών
συστημάτων προς χάριν εναρμόνισης.
2.2.1.1 . H Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου είχε γενικά ενδοιασμούς για τον καθορισμό κατώτερων συντελεστών
ή βάσεων για τη φορολογία των επιχειρήσεων στο στάδιο αυτό, έστω και στο πλαίσιο του γενικού στόχου της
διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου φορολογίας στην Ένωση.
2.2.2. Κρίνεται ότι η καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης απαιτεί τη σύσταση μιας μόνιμης ομάδας στα
πλαίσια της οποίας τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να επιφέρουν
τροποποιήσεις όσον αφορά τις φορολογικές πολιτικές. H ομάδα αυτή, της οποίας την προεδρία θα ασκεί η Επιτροπή,
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια στρατηγική ανασκόπηση των φορολογικών πολιτικών και των εργασιών των
υφιστάμενων ειδικών επιτροπών. Καθήκον της θα μπορούσε να είναι να συμβάλει στον εντοπισμό βασικών πρωτοβου
λιών, νομοθετικών ή μη, που ενδέχεται να συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών στόχων της ΕΕ, διατηρώντας
ταυτόχρονα τις δυνατότητες είσπραξης φόρων των κρατών μελών.
2.2.3. H ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για τις πολιτικές και τα μέτρα στα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να
δώσει τη δυνατότητα στην Ομάδα αυτή να εξετάσει το θέμα το φορολογικού ανταγωνισμού. Προς το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή θα αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες με στόχο:
— την επίτευξη μιας ευρείας συμφωνίας για τα είδη μέτρων που είναι επιζήμια σε κοινοτικό πλαίσιο·

— τον καθορισμό κοινών προτύπων σε μια σειρά τομέων (ένας "κώδικας καλής συμπεριφοράς")·
— τον ευρύτερο συντονισμό των φορολογικών μέτρων που λαμβάνουν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών και
τα οποία έχουν ως στόχο να μην βλάψει τα κοινά συμφέροντα o φορολογικός ανταγωνισμός· και

— την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών για την κοινή καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

2.2.4 . H Ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να εξετάσει τις σημαντικότερες επιπτώσεις ορισμένων συγκεκριμένων
παραγόντων της φορολογικής πολιτικής, όπως:
— το ρόλο, τη λειτουργία και τον πιθανό συντονισμό των συμφωνιών όσον αφορά τη διπλή φορολόγηση

— την απλούστευση του φορολογικού περιβάλλοντος για τις MME και άλλες επιχειρήσεις·

— τη συνέργια των φορολογικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή εργασία- και
— τη φορολογόγηση των διεθνών υπηρεσιών και την επίδραση των νέων τεχνολογικών.

2.2.5 . Χρειάζονται επίσης περαιτέρω εργασίες όσον αφορά τη συνεργεία μεταξύ φορολογίας και κοινών κοινοτικών
στόχων, π.χ. στους τομείς των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και του περιβάλλοντος.
2.2.5 . 1 . Στο έγγραφο της Επιτροπής αναγνωρίζεται ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση
της ανάπτυξης, της ευημερίας και της απασχόλησης στην Ένωση. H δημιουργία ενός κλίματος κατάλληλου για την
άνθηση των επιχειρήσεων έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης
στον κόσμο. H ενιαία αγορά διαδραματίζει σχετικά κεντρικό ρόλο- η φορολογία θεωρείται ένας από τους κυριότερους
τομείς στους οποίους η ενιαία αγορά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως. Τα φορολογικά συστήματα πρέπει να επιτρέπουν
την ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων εντός της Ένωσης· ταυτόχρονα, πρέπει να αποτρέπουν
τη διπλή φορολογία και τη φοροαποφυγή.
2.2.5.2. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για την προώθηση της απασχόλησης χρειάζεται να αναστραφεί η τάση για
αύξηση των φορολογικών βαρών στην εργασία σε σύγκριση με άλλες φορολογικές βάσεις. H Επιτροπή τονίζει ότι,
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία κατά την επιλογή της
μεθόδου μείωσης των φόρων στην εργασία και των μέσων χρηματοδότησης των μειώσεων αυτών. H Επιτροπή πιστεύει
ότι μακροπρόθεσμα μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη από το συντονισμό φορολογικών μέτρων και την
παρουσίαση τους ως μέρους των προσπαθειών της Κοινότητας για τη μείωση της ανεργίας. Κρίνει επίσης ότι έχει

ζωτική σημασία να πεισθούν οι οικονομικοί παράγοντες ότι οι διαρθρώσεις των φόρων θα πρέπει να έχουν από
τώρα και στο εξής σχέση με την προώθηση της απασχόλησης. Χρειάζεται να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας με τη μείωση των γενικών φορολογικών βαρών, συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων
των επιχειρήσεων.
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2.2.5.3. Όσον αφορά το περιβάλλον, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να διερευνηθεί η δυνατότητα αυξημένης
χρήσης ενεργειακών και οικολογικών φόρων, αλλά η τρέχουσα πρακτική δείχνει ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι
επιτυγχάνονται συχνά κατά τον καλύτερο τρόπο όταν τα φορολογικά όργανα συνδυάζονται με άλλα μέτρα, εφαρμο
ζόμενα με συνέπεια για την αλλαγή των τρόπων συμπεριφοράς. Κατά την επιλογή των φορολογικών αυτών μέσων
θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά οι επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και το περιβάλλον.
2.2.6. Δεδομένου ότι οι MME αποτελούν βασική πηγή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην Ένωση, οι φορολογι
κές πολιτικές πρέπει επίσης να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν την ικανότητα των MME να δημιουργούν θέσεις
απασχόλησης.

2.2.7. H Επιτροπή υποστηρίζει την καθιέρωση μιας ελάχιστης κράτησης στην πηγή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές της πρότασης του 1989 και ως ένα πρώτο βήμα για τη ρύθμιση του θέματος του φόρου εισοδήματος από
αποταμιεύσεις.

2.2.8. Ακόμη και ελλείψει μιας νέας φορολογικής νομοθεσίας, ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων
παραπέμπονται στα δικαστήρια, τόσο στα εθνικά όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκφράζεται η ανησυχία ότι
η ανάπτυξη κοινοτικών φορολογικών συστημάτων υπάρχει κίνδυνος να είναι αποσπασματική, εκτός και εάν οι
αποφάσεις των δικαστηρίων συνοδεύονται από άλλα μέσα.

2.2.9. Έχοντας υπόψη την ανάλυση και τις προαναφερόμενες κατευθυντήριες γραμμές δράσης, η Επιτροπή κρίνει
ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί πρόοδος, τόσο όσον αφορά τα μεμονωμένα θέματα όσο και το ευρύτερο
θέμα των φορολογικών πολιτικών.

3. Γενικες παρατηρήσεις

3.1 .

H ΟΚΕ συμφωνεί με το ευρύτερο πνεύμα των προτάσεων της Επιτροπής.

3.2. Σε πολλές χώρες, οι φόροι στην εργασία είναι υψηλοί, αντιπροσωπεύοντας κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 23,5 %
του ΑΕΠ . Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από ό,τι, π.χ. στις ΗΠΑ ( 19,4%) ή την Ιαπωνία ( 16,6%). Στην ίδια την
ΕΕ οι διαφορές είναι μεγάλες· τα ποσοστά κυμαίνονται από 14 % στην Ελλάδα έως 32 % στη Σουηδία.

3.2.1 . Είναι λανθασμένος o ισχυρισμός ότι οι αυξήσεις των φόρων στην εργασία, είτε αυτοί επιβαρύνουν τον
εργοδότη είτε τον εργαζόμενο, δεν υποσκάπτουν τις προοπτικές απασχόλησης.
3.2. 1 . 1 . Στο μέτρο που οι φόροι επιβαρύνουν τον εργοδότη, αυξάνουν το κόστος απασχόληςσης εργατικού δυναμικού
και μειώνουν τη ζήτηση. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι προσπάθειες «προστασίας» της απασχόλησης με την αύξηση του
κόστους που συνεπάγεται για τους εργοδότες η απόλυση εργαζομένων (πράγμα που στην ουσία αποτελεί μια άλλη
μορφή φορολόγησης της εργασίας, εφόσον οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τους εργοδότες υποκαθιστούν
εν μέρει τις αποζημιώσεις τις οποίες θα είχε καταβάλει το Κράτος), έχουν ως αποτέλεσμα να καθίστανται οι εργοδότες
πιο απρόθυμοι να προσλάβουν προσωπικό.
3.2.1.2. Όταν οι φόροι στην εργασία επιβαρύνουν τους εργαζόμενους, το αποτέλεσμα είναι η μείωση του καθαρού
διαθέσιμου εισοδήματος τους και, ως εκ τούτου, της αγοραστικής τους δύναμης. Προκύπτουν επίσης πληθωριστικά
αποτελέσματα, εφόσον οι φόροι αυτοί εξωθούν σε αιτήματα για υψηλότερους μισθούς με στόχο την αντιστάθμιση
της μείωσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων εάν η αύξηση των μισθών δεν αντισταθμίζεται από μια ανάλογη
αύξηση της παραγωγικότητας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των βαρών των εργοδοτών, τη μείωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομικής ανάπτυξης και των προοπτικών
απασχόλησης.

3.2.2 . Συνεπώς, η ΟΚΕ καταλήγει στο συρέρασμα ότι μια μείωση των φόρων στην εργασία, είτε αυτοί επιβαρύνουν
τον εργοδότη είτε τον εργαζόμενο, θα έχει μια σημαντική και θετική συμβολή στη μείωση των σημερινών επιπέδων
ανεργίας στην ΕΕ.
3.2.3. Ωστόσο, η συμβολή αυτή ενδέχεται να περιοριστεί σημαντικά εάν η μείωση των φόρων στην εργασία μετατίθεται
απλώς σε άλλες μορφές φορολόγησης των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη μια μείωση τόσο της συνολικής επιβάρυνσης
με άμεσους προσωπικούς φόρους όσο και της φορολογίας των επιχειρήσεων για να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη
και να δημιουργηθεί αυξημένη ζήτηση εργασίας.

3.2.3.1 . Ειδικότερα, η ΟΚΕ αντιτίθεται στην επιβολή νέων φόρων στις τεχνολογίες πληροφόρησης, όπως π.χ. σε
ένα φόρο στο Internet ή ένα φόρο bit ή ένα φόρο στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (φόρος Tobin).
3.2.3.2. O πρώτος θα ισοδυναμεί με φορολόγηση της μάθησης και θα παρακωλύσει σοβαρά τις προσπάθειες της
ΕΕ να καλύψει την τεχνολογική διαφορά που τη χωρίζει ήδη από άλλα πρωτοπόρο έθνη· σε μια στιγμή κατά την
οποία οι κυβερνήσεις άλλων χωρών δαπανούν δισεκ. δολλάρια για την προώθηση της εκμάθησης της ηλεκτρονικής
από τους λαούς τους, δεν έχει κανένα νόημα να εξετάζει η ΕΕ το ενδεχόμενο να θέσει τους πολίτες της σε μειονεκτική
θέση φορολογώντας τα μέσα απόκτησης γνώσεων.
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O φορος Tobin εγκυμονεί τον κίνδυνο να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των χωρών της ΕΕ στις

παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και να εξωθήσει πολλές από τις δραστηριότητες αυτές σε "υπερπόντια κέντρα",
με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας και διεθνούς εμπειρογνωμοσύνης επί χρηματοπιστωτικών θεμάτων.
3.3. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που υπαγορεύουν την επιθυμία εναρμόνισης των φορών ορισμένοι θετικοί και
ορισμένοι αρνητικοί. Μια επιθυμία ομοιομορφίας απλώς προς χάριν ομοιομορφίας είναι ένας αρνητικός λόγος.
Συνεπώς, η ΟΚΕ σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή δεν επιθυμεί μια εναρμόνιση προς χάριν εναρμόνισης
και ότι υποστηρίζει τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
3.3.1 . Ενώ αποδέχεται ότι η τελική εναρμόνιση των φόρων αποτελεί νομιμο στοχο και αναπόφευκτο επακόλουθο
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η ΟΚΕ υποστηρίζει μια προσεκτική προσέγγιση. Στο μέτρο που τα
μεμονωμένα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να έχουν διαφορετικά οικονομικά πρότυπα και διαφορετικές οικονομικές
επιδόσεις, οι κυβερνήσεις κάθε κράτους μέλους πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να προσαρμόζουν τις
φορολογικές τους πολιτικές για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών απαιτήσεων των εθνικών οικονομιών τους. Μια
στρατηγική που είναι ορθή, π.χ. για τη Γερμανία, σε μια δεδομένη στιγμή, μπορεί να μην είναι σωστή για την
Πορτογαλία την ίδια περίοδο ή για την ίδια τη Γερμανία σε ένα άλλο χρονικό διάστημα. Θα χρειαστεί μεγαλύτερος
βαθμός σύγκλισης μεταξύ των εθνικών οικονομιών από ό,τι προβλέπει η Συνθήκη του Μάαστριχτ έως ότου τα κράτη
μέλη μπορέσουν να εναρμονίσουν τους φορολογικούς συντελεστές τους, ενώ o περιορισμένος αυτός βαθμός σύγκλισης
δεν έχει καν επιτευχθεί ακόμη.

3.3.2. Πάντως, η εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών αποτελεί άσκοπη ενέργεια χωρίς την εναρμόνιση των
φορολογικών βάσεων, διαρθρώσεων, συστημάτων, κανόνων και ερμηνειών. Πράγματι οι ομοιόμορφοι φορολογικοί
συντελεστές χωρίς ομοιόμορφη εφαρμογή ενδέχεται να αυξήσουν τις στρεβλώσεις παρά να τις μειώσουν.
3.3.3. Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, οι διάφορες ερμηνείας και εφαρμογής μεταξύ των διάφορων φορολογικών
συστημάτων και οι διαφορές των φορολογικών βάσεων αποτελούν πολύ μεγαλύτερο εμπόδιο στο διασυνοριακό
εμπόριο και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς από ό,τι οι διαφορές των φορολογικών συντελεστών.
3.3.3.1 . Οι διαφορές των φορολογικών συντελεστών συμβιβάζονται απόλυτα με τις ελεύθερες και ανοικτές αγορές.
Στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ελβετία οι εταιρείες και τα μεμονωμένα άτομα φορολογούνται τόσο από τις
ομοσπονδιακές κυβερνήσεις όσο και από τις μεμονωμένες πολιτείες, επαρχίες και καντόνια με πολύ διαφορετικά
συνολικά ποσοστά.

3.3.3.2. Στα πλαίσια του γενικού στόχου της μείωσης των φορολογικών βαρών, η ΟΚΕ κρίνει ότι ένα μέτρο
εναρμόνισης ενδέχεται να είναι ωφέλιμο, και θεωρεί ότι οι προσπάθειες εναρμόνισης πρέπει να επικεντρωθούν στην
άρση των εντοπιζόμενων εμποδίων για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς, ιδίως στους τομείς του ΦΠΑ
και της φορολογίας των επιχειρήσεων, μειώνοντας το κόστος συμμόρφωσης για τα διάφορα είδη φορολογουμένων,
προστατεύοντας τις διασυνοριακές συναλλαγές από τα αποτελέσματα δικαστικών αγώνων μεταξύ των φορολογικών
αρχών και εξαλείφοντας τις διακρίσεις κατά των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν κέρδη στο εξωτερικό, διακρίσεις
που οφείλονται στον καταλογισμό αδικαιολόγητων φόρων. Όταν τα μέτρα αυτά υλοποιηθούν, θα είναι δυνατό να
δημιουργηθεί μια πολύ σαφέστερη εικόνα των αναγκών και των περιθωρίων για περαιτέρω εναρμόνιση.
3.3.3.3. Συνεπώς, η ΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη σύσταση μιας μόνιμης ομάδας που να
ασχολείται με τα θέματα που αναφέρονται στο έγγραφο της τελευταίας. Κρίνει ότι οι τομείς που προσφέρονται
περισσότερο για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου σε βραχυπρόθεσμη κλίμακα είναι o καθορισμός κοινών προτύπων,
η επίτευξη μεγαλύτερου συντονισμού των φορολογικών συστημάτων, η βελτίωση της συνεργασίας για την καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής, η απλούστευση του φορολογικού περιβάλλοντος και η επεξεργασία συμφωνιών όσον αφορά τη
διπλή φορολόγηση. H ΟΚΕ πιστεύει ότι, γενικά, τα θέματα αυτά μπορούν να εξεταστούν με τρόπο ώστε να επιτευχθεί
ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς.

3.4. H ΟΚΕ συμφωνεί με την άρνηση της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επίπεδου να προτείνει την επιβολή ελάχιστων
συντελεστών και βάσεων για την κράτηση στην πηγή στο στάδιο αυτό. Καμία ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική δεν

μπορεί να χαραχθεί σε μεμονωμένη βάση, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παγκόσμιες πολιτικές και τάσεις. 'Οσοι
επιδιώκουν την επιβολή ελάχιστων φορολογικών συντελεστών στην ΕΕ αγνοούν την πραγματικότητα.
3.5 . H ΟΚΕ δεν συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για μια ελάχιστη κράτηση στην πηγή όσον αφορά τους
τόκους των αποταμιεύσεων. Στη γνωμοδότησή της για την "Άμεση και έμμεση φορολογία" ('), η ΟΚΕ ανέφερε ότι η
ευρωπαϊκή προσέγγιση του προβλήματος αυτού "πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη διαφορά μεταξύ των
κρατών μελών όσον αφορά τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (κράτηση στην πηγή ή υποχρέωση
δήλωσης), ενώ δεν πρέπει να προωθηθεί ένα σύστημα σε σύγκριση με ένα άλλο". H ΟΚΕ επαναλαμβάνει την άποψη
αυτή.

(') Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 1995 , ΕΕ C 82 της 19. 3. 1996.
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3.5.1 . H καθιέρωση ενος ευρωπαϊκου προτυπου όσον αφορά την κράτηση στην πηγή θα έχει ως αποτέλεσμα μια
εκροή κεφαλαίων όπου οι φορολογικοί συντελεστές στις αποταμιεύσεις αυτές είναι χαμηλότεροι, η δε εκροή αυτή
δεν θα είναι δυνατό να περιοριστεί χωρίς την αποτελεσματική επαναφορά συναλλαγματικών ελέγχων, πράγμα που
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση της Ευρώπης στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και
πολύ σοβαρότερες επιζήμιες συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.
4. Συμπεράσματα

4.1 . Οι κυβερνήσεις, στο ρόλο που διαδραματίζουν στον τομέα της παροχής ιδιαίτερα ανεπτυγμένων κρατικών
υπηρεσιών σε μια σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να δίδουν προτεραιότητα στις δαπάνες και στην αύξηση των εσόδων.
Οι δράσεις αυτές δημιουργούν αναπόφευκτα προβλήματα αναδιανομής των βαρών στην οικονομία και έχουν αρνητικές
συνέπειες για την ενθάρρυνση μιας ταχύτερης οικονομικής ανάπτυξης. H ΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες για την πραγματοποίηση ουσιαστικών και έγκαιρών αλλαγών σε τομείς όπου η οικονομική ανάπτυξη
ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις δράσεις των κυβερνήσεων, ιδίως στα πλαίσια των φορολογικών πολιτικών,
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το επίπεδο της κοινωνικής προστασίας που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού
κοινωνικού μοντέλου.

4.1.1 . H ΟΚΕ πιστεύει ότι εάν αυτό δεν επιτευχθεί, οι οικονομικές επιδόσεις της ΕΕ σε σύγκριση με τους κυριότερους
ανταγωνιστές της ανά τον κόσμο, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και τα αναδυόμενα κράτη του Ειρηνικού, θα συνεχίσουν
να μειώνονται, πράγμα το οποίο όχι μόνο θα αποδυναμώσει την επιθυμία επέκτασης και βελτίωσης του ευρωπαϊκού
κοινωνικού μοντέλου, αλλά και θα θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση των επιπέδων κοινωνικής προστασίας που υπάρχουν
σήμερα. Ενδέχεται επίσης να προκύψουν περαιτέρω αυξήσεις παρά μειώσεις του επιπέδου της ανεργίας στην Ευρώπη,
οι δε κοινωνικές τάσεις που αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μπορούν να είναι μεγαλύτερες από εκείνες που η οικοδόμηση
της ευρωπαϊκής ενότητας θα μπορούσε να αντέξει.
4. 1.2. Συνεπώς, η ΟΚΕ δεν θεωρεί ότι προκύπτουν κίνδυνοι από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών αυτές
καθεαυτές, υπό τον όρο ότι θα ληφθούν μέτρα για την αποτροπή των στρεβλώσεων που προκαλεί o αθέμιτος
ανταγωνισμός. Πράγματι, η εμπειρία από τα διάφορα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζονται στον κόσμο δείχει
σαφέστατα ότι, κατά παράδοξο τρόπο, τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξάνονται όταν οι φορολογικοί συντελεστές
μειώνονται, ιδίως όσον αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων και τη φορολογία των προσωπικών εισοδημάτων,
και ότι τα μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα προκύπτουν από φορολογικούς συντελεστές που κυμαίνονται γύρω στο
18% .

4.1.3. Τα επιχειρήματα για την επιβολή ελάχιστων φορολογικών συντελεστών και συντελεστών κράτησης στην πηγή
εντός της ΕΕ δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων σε πολλές ευημερούσες και αναπτυσσόμενες χώρες που δεν πλήττονται από παρόμοιους περιορισμούς.
Συνεπώς, οι χώρες αυτές θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να καθίστανται όλο και πιο ευημερούσες τη στιγμή
κατά την οποία η ΕΕ θα συρρικνώνεται και θα περιέρχεται σε όλο και πιο μειονεκτική θέση σε σχέση με αυτές.
4.2. H ΟΚΕ κρίνει ότι μια προοδευτική σύγκλιση των φορολογικών συντελεστών και βάσεων στα πλαίσια της
αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες απαιτήσεις αύξησης των φορολογικών εσόδων των μεμονωμένων κρατών
μελών, ενδέχεται να είναι πιο αποτελεσματική από μια υποχρεωτική σύγκλιση των εν λόγω συντελεστών και βάσεων.
Μια ορισμένη εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων και διαρθρώσεων αποτελεί επιθυμητό στόχο.
4.3. Οι μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος θα πρέπει να έχουν αρχικά ως επίκεντρο την αποτροπή
ακούσιων στρεβλώσεων των αποφάσεων σχετικά με την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τις διασυνορια
κές συγχωνεύσεις στην ΕΕ και μειώνοντας τα διοικητικά βάρη που συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις οι εσωτερικές
τιμιλογήσεις και οι δικαστικές διαφορές μεταξύ των φορολογικών αρχών.
4.4. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υποστηριχθούν με μειωμένη φορολόγηση των κερδών τους, εντός
συγκεκριμένων ορίων.
4.5 . H δημιουργία θέσεων εργασίας θα προωθηθεί ουσιαστικά με τη μείωση των συνολικών φορολογικών επιβαρύν
σεων και με τον έλεγχο ή τη μείωση των κρατικών δαπανών.

4.6. H ΟΚΕ συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα
όταν τα φορολογικά όργανα συνδυάζονται με άλλα μέτρα που εφαρμόζονται με συνέπεια για την αλλαγή των τρόπων
συμπεριφοράς, ενώ συμφωνεί επίσης με την Επιτροπή ότι, κατά την επιλογή των μέσων αυτών πρέπει να αξιολογούνται
προσεκτκά οι επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και το περιβάλλον.
4.7. H ΟΚΕ κατανοεί την ανάγκη μείωσης της φορολόγησης της εργασίας, αλλά συμφωνεί με την Επιτροπή ότι
τα κράτη μέλη πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία κατά τον καθορισμό του βαθμού και της μεθόδου των μειώσεων
αυτών, καθώς επίσης και των μέσων με τα οποία οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να χρηματοδοτούνται.

4.8. H επιβολή νέων φόρων στις τεχνολογίες πληροφόρησης ή στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές θα έχει
σοβαρές επιζήμιες συνέπειες και δεν πρέπει να προβλέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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4.9. H ΟΚΕ συνιστά να αντικατασταθούν οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες για τη διπλή φορολογία από μια
ενιαία ευρωπαϊκή συμφωνία. Για να είναι αποτελεσματική και να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους φορολογούμενους
στα συμμετέχοντα κράτη, δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στη συμφωνία αυτή όλα τα κράτη μέλη, αν και,
φυσικά, θα ήταν προτιμότερο να προσχωρήσει σε αυτή κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
4.10. H ΟΚΕ συμμερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής μήπως η ανάπτυξη κοινοτικών φορολογικών συστημάτων
δεν πραγματοποιηθεί προοδευτικά.
4.11 . H ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση να συσταθεί μια ομάδα για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των
φορολογικών συστημάτων, για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές πολιτικές και την αναθεώρηση
τους, για το συντονισμό των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, για τον εντοπισμό των βασικών πρωτοβουλιών και
για την εξέταση του τρόπου μετάβασης σε ένα πιο ολοκληρωμένο φορολογικό σύστημα.

4.12. H ΟΚΕ συμφωνεί ότι η ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις στις
επιχειρήσεις, την απασχόληση και το περιβάλλον.»
Αποτελεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 37, ψήφοι κατα: 84, αποχές: 17.
Σημείο 2.2.3

Να διαγραφεί η υπόλοιπη φράση μετα απο τις λέξεις «νέων ειδών φορών» (5η γραμμή).
Αιτιολογία

H επιβολή των τριών φόρων που αναφέρονται (o φόρος για το Internet, o φόρος Bit και o φόρος Tobin σε συνδυασμό
με τις διεθνείς χρηματαγορές) θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ανεπιθύμητων στρεβλώσεων και για τον λόγο
αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί. Σε περίπτωση επιβολής του φόρου Internet θα περιορισθεί η ικανότητα της Ευρώπης
να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών η επιβολή φόρου bit θα έχει ως
αποτέλεσμα τη φορολόγηση των νέων τεχνικών μάθησης και θα αποτελέσει εμπόδιο για την ανάπτυξη της εκμάθησης
της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ευρώπη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, ενώ η επιβολή ενός
φόρου Tobin θα οδηγήσει ορισμένες διεθνείς χρηματοοικονομικές εταιρείες να μεταφέρουν την έδρα τους εκτός ΕΕ.
Αποτελεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 44, ψήφοι κατα: 90, αποχές: 9.
Σημείο 2.2.5

Να προστεθεί το εξής νέο κείμενο στο τέλος της πρώτης παραγράφου:

«Στα κράτη μέλη στα οποία η εναρμόνιση επιβάλλει μείωση των συντελεστών ΦΠΑ δεν υπάρχει, ωστόσο, αυτή η
δυνατότητα τα κράτη αυτά θα χρειαστεί να αυξήσουν άλλους φόρους, για να αναπληρώσουν τα απωλεσθέντα έσοδα.»
Αιτιολογία

Το υπάρχον κείμενο δεν είναι ισόρροπο, από την άποψη ότι δεν λαμβάνει υπόψη και τα προβλήματα των κρατών
μελών που πρέπει να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 40, ψήφοι κατά: 87, αποχές: 16.
Σημείο 5.2.3

Να διαγραφούν το σημείο 5.2.3 καθώς και το Παράρτημα 2.
Αιτιολογία

H υποβολή των τροπολογιών επί της γνωμοδότησης καθυστέρησε πολύ αφού η Διακυβερνητική Διάσκεψη έχει λήξει.
Επομένως, τώρα είναι άσκοπη η υποβολή πρότασης με τροπολογίες επί της γνωμοδότησης.
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Αυτό το σημείο και το αντίστοιχο παράρτημα προεκτείνουν την εμβέλεια της γνωμοδότησης πέρα απο την εμβέλεια
των εξεταζόμενων εγγράφων. Το παράρτημα θέτει ζητήματα ευρύτερης εμβέλειας, τα οποία χρήζουν πιο προσεκτικής
εξέτασης.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ: 50, ψήφοι κατά: 59, αποχές: 22.

Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το «Κοινό σύστημα ΦΠΑ — Πρόγραμμα
για την Ενιαία Αγορά»
(97/C 296/ 10)

Στις 18 Φεβρουάριου 1997, και σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το
«Κοινό σύστημα ΦΠΑ — ένα πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά».
Το τμήμα οικονομικών, δημοσιονομικών και νομισματικών υποθέσεων, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμα
σία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 10 Ιουνίου 1997 με βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Walker.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1997), η ΟΚΕ υιοθέτησε με 78 ψήφους
υπέρ, 7 κατά, και 4 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1 . Εισαγωγή

τοπικές συναλλαγές, οι οποίες ρυθμίζονται από μία μόνο αρχή.
Αυτό θα ήταν αλήθεια ακόμη και αν είχε καθιερωθεί το ενιαίο

1.1 . Από το 1993, όταν τεθηκε σε ισχύ το σημερινό μεταβα
τικό σύστημα ΦΠΑ, έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές σε επί
πεδο Κοινότητας. H προσπάθεια για την κατάργηση των εσωτε

θα πρέπει να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των στρε
βλώσεων, του διοικητικού κόστους και του κόστους συμμόρφω

νόμισμα. Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε αλλαγές υιοθετηθούν
σης .

ρικών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι αποτέλεσε
ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αντανακλά μόνο εν μέρει
τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης που συντελέστηκε.
1.2. Εφόσον υπάρχει πρόθεση να αξιοποιηθούν πλήρως οι
αρχικοί στόχοι που είχαν τεθεί, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί
περαιτέρω η πολιτική της Ενιαίας Αγοράς. Αυτό αληθεύει
ιδιαιτέρως για τον ΦΠΑ, o οποίος είναι ένας φόρος που
επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες η ελεύθερη κυκλοφορία
των οποίων αποτελεί βασικό στοιχείο της οικοδόμησης της

Ενιαίας Αγοράς και ένας κοινοτικός φόρος τόσο από την
άποψη της διαμόρφωσής του, όσο και από την άποψη της
νομοθεσίας. H ύπαρξη 15 διαφορετικών συστημάτων συμμόρ
φωσης και ελέγχου δεν συμβαδίζει με την αρχή της Ενιαίας
Αγοράς και την ανάγκη να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνι
στική της θέση έναντι των υπολοίπων χωρών.

1.4. Για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου σαφές ποια χώρα
έχει πραγματικά το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο σε συναλλαγή
η οποία, ας υποθέσουμε, λαμβάνει χώρα μεταξύ ατόμων που
διαμένουν προσωρινώς στην Αυστρία και το Βέλγιο, αλλά
έχουν ως μόνιμη κατοικία την Πορτογαλία και την Ιταλία,
ενώ η συναλλαγή αυτή διενεργείται δια της ηλεκτρονικής οδού
μέσω υπολογιστών που ευρίσκονται στην Ισπανία και το Λου

ξεμβούργο και αφορά προϊόντα που προέρχονται από την
Ελλάδα και καταλήγουν στη Σουηδία. Είναι εξίσου δύσκολο

να προσδιορισθεί ποιος είναι υπεύθυνος ή με ποιο τρόπο
πρέπει να καταβληθεί o φόρος. Οι δυσχέρειες αυτές επιτεί
νονται όταν εμπλέκονται μία ή και περισσότερες χώρες που
δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 .5 . O ΦΠΑ είναι ένα είδος φόρου οι πρακτικές λεπτομέρειες
του οποίου μπορούν να επιφέρουν πολύ σημαντικές διαφορές,

Εφόσον o ΦΠΑ συλλεγεται απο 15 διαφορετικές

ιδιαιτέρως όσον αφορά το κόστος εφαρμογής των διατάξεων
εκ μέρους των επιχειρήσεων, την έκταση της φοροδιαφυγής

φορολογικές αρχές στα κράτη μέλη, με βάση διαφορετικές
νομικές και ρυθμιστικές παραδόσεις, ερμηνείες, διαδικασίες,

και τα περιθώρια απάτης. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να εξετασθούν οι οποιεσδήποτε προτάσεις για την

συστήματα και γλώσσες, θα ήταν χωρίς νόημα να υποστηριχθεί
ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές (στις οποίες εμπλέκονται

τροποποίηση του συστήματος, προκειμένου να προσδιορι
σθούν οι πρακτικές συνέπειες της εφαρμογής τους για τις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, καθώς και για τη φορολο

1.3.

δύο ή ακόμη περισσότερες φορολογικές και νομοθετικές αρχές)
μπορούν να φορολογηθούν κατά ταυτόσημο τρόπο με τις

γική πολιτική.

EL
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1.6. H ΟΚΕ κρίνει ότι το μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ συνέ
βαλε σημαντικά στην καθιέρωση της Ενιαίας Αγοράς, μέσω
της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των αγαθών που είχε ως
αποτέλεσμα η μείωση των διασυνοριακών ελέγχων. Ωστόσο,

πρόκειται για ένα σύστημα που είναι περίπλοκο, που αυξάνει
την αβεβαιότητα σε ορισμένες περιπτώσεις, που αυξάνει τον
κίνδυνο απάτης, και που εισάγει διακρίσεις μεταξύ εγχώριων
και διακοινοτικών συναλλαγών. Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ συμ

φωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι θα ήταν σκόπιμο να
ληφθούν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ
το συντομότερο δυνατόν.
1.7. Το ισχύον σύστημα δεν είναι αντικειμενικό και επιβα
ρύνει με απαράδεκτα υψηλές δαπάνες εφαρμογής τους επιχει
ρηματίες λόγω των διαφόρων παραγόντων οι οποίοι πρέπει
να ληφθούν υπόψη. Σ 'αυτούς συμπεριλαμβάνονται:
— o τόπος εγκατάστασης του πωλητή και του αγοραστή για
φορολογικούς λόγους
— το φορολογικό καθεστώς που διέπει αυτούς στους οποίους
προσφέρονται αγαθά ή υπηρεσίες

— o αριθμός ΦΠΑ του αγοραστή
— o τόπος στον οποίο ευρίσκονται τα αγαθά τη στιγμή της
παράδοσής τους

— οι μεταφορικές υπηρεσίες και το σημείο αφετηρίας ή άφιξης
— η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται

— o κύκλος εργασιών του πωλητή στο κράτος μέλος στο
οποίο προσφέρονται τα αγαθά ή οι υπηρεσίες

— η ανάγκη της χωριστής αναφοράς των ενδοκοινοτικών
αγορών σε σχέση με τις άλλες αγορές και η επιβολή ΦΠΑ
σ'αυτές

— η κατά κανόνα υποχρέωση να αντιμετωπίζεται η μεταφορά
ιδίων περιουσιακών στοιχείων σε ένα άλλο κράτος μέλος
ως πώληση και αγορά.

1 .7. 1 .

Εκτός των ανωτέρω, το ισχύον σύστημα έχει και άλλες

σημαντικές ελλείψεις.

1.7.1.1 . Οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν προβλήματα
κατά την έκπτωση ή την επιστροφή του ΦΠΑ που έχει καταβλη
θεί σε κράτη μέλη στα οποία δεν είναι εγκατεστημένοι, ενώ
ενδέχεται να υποχρεωθούν να αποδείξουν ότι έχουν καταβάλει
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αυτά, υποχρεωμένες να αναφέρουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
και να εκδίδουν κανονικούς καταλόγους. Είναι επίσης πιθα
νόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποχρεώνονται να προσδιο
ρίζουν και να υποβάλλουν δήλωση για το ΦΠΑ στη χώρα που
είναι εγκατεστημένες, στην περίπτωση που οι αγορές αγαθών
από κάποιο προμηθευτή τους που βρίσκεται σε άλλο κράτος
μέλος υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που έχει καθορισθεί
και να χρησιμοποιούν φορολογικούς εκπροσώπους προκειμέ
νου να επληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την κατα

βολή ΦΠΑ και την υποβολή της σχετικής δήλωσης σε κράτη
μέλη στα οποία δεν έχουν φυσική παρουσία.
1.7.1.4. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ιδιαιτέρως οι
πολύ μικρές από αυτές, εμποδίστηκαν να αξιοποιήσουν πλή
ρως τις δυνότητες που τους πρόσφερε η Ενιαία Αγορά.
1 .7. 1.5 . Βάσει του υφιστάμενου συστήματος δεν υπάρχει ίση
μεταχείριση όλων των συναλλαγών, ακόμη και στο πλαίσιο

ενός ενιαίου φορολογικού μηχανισμού. Παραδείγματος χάρη,
σε ορισμένες χώρες, η έκπτωση του φόρου που αφορά τις
εισροές η οποία συνδέται με τη συγκέντρωση κεφαλαίων για
επιχειρηματικούς λόγους, εξαρτάται περισσότερο από τη
μέθοδο χρηματοδότησης και λιγότερο από το φορολογικό
καθεστώς στο οποίο υπάγεται η εν λόγω επιχείρηση.
1.7.1.6. Το εμπόριο και η βιομηχανία της ΕΕ ζημιώνονται
από την έλλειψη ενός κοινού συστήματος και από τη διαφο
ρετική ερμηνεία και εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών για
το ΦΠΑ από τα κράτη μέλη.

1.7.1.7. Είναι εμφανές ότι η υποβάθμιση του φορολογικού
συστήματος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των φορολογικών
εσόδων από ΦΠΑ.

1 .8. Για το λόγο αυτό, η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης
ενός απλούστερου και σαφέστερου συστήματος και, στη
γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα την άμεση και την έμμεση
φορολογία (*), αναφέρει ότι συμφωνεί με ορισμένες επιφυλά
ξεις ως προς την αρχή ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ που
να βασίζεται στη φορολογία στη χώρα προέλευσης και δηλώνει
ότι «η καθολική εφαρμογή της αρχής αυτής δεν συμβιβάζεται
με τις υπερβολικές διαφορές μεταξύ των συντελεστών ΦΠΑ
...». Στη συνέχεια, συμπεραίνει ότι π.χ. «χωρίς να τίθεται θέμα
πλήρους εναρμόνισης, οι συντελεστές πρέπει να περιληφθούν
σε ένα στενότερο φάσμα προσέγγισης ...».
1.8.1 .

Εντούτοις, η εναρμόνιση των συντελεστών είναι

άσκοπη εάν δεν υπάρξει, ταυτόχρονα, εναρμόνιση της φορολο
γικής βάσης.

πραγματικά ΦΠΑ.

1.7.1.2. Οι επιχειρήσεις ενδέχεται, επίσης, να υποχρεώ
νονται να δηλώνονται και σε άλλες χώρες από το κράτος
μέλος στο οποίο εδρεύουν, ακόμη και αν δεν διενεργούν συναλ
λαγές στις χώρες αυτές.
1.7.1.3. Επιπλέον, μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιθα
νόν να μη χρειάζεται να χρεώσουν ΦΠΑ με αποτέλεσμα να
απαλλάσονται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στο κράτος
μέλος στο οποίο λειτουργούν, επειδή o κύκλος εργασιών τους
είναι κάτω από ένα ορισμένο όριο, ενδέχεται να είναι, παρόλα

1.9. Οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν επί του παρόντος
στα διάφορα κράτη μέλη παρατίθενται στο παράρτημα 1 .

1.10. H γνωμοδότηση της ΟΚΕ αναφέρει ότι «ένα οριστικό
σύστημα θα πρέπει να καθιερωθεί μόνον εφόσον έχουν δια

(') H γνωμοδότηση αυτή υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 1995 : ΕΕ C 82
της 19. 3 . 1996 , σ. 49.
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πιστωθεί σαφή οφέλη (αρχικά και συνεχή) τα οποία να δικαιο
λογούν το κόστος της αλλαγής».
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— στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις του 21ου
αιώνα

1.10.1 . Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να
κριθούν οι προτεινόμενες αλλαγές ήταν και παραμένουν τα
ακόλουθα :

— πρέπει να υπάρξει μείωση του κόστους συμμόρφωσης για
τις επιχειρήσεις

— δεν πρέπει να αυξηθεί o κίνδυνος απάτης, αντιθέτως
μάλιστα, θα πρέπει, κατά προτίμηση, να μειωθεί*

— πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνι

— στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των συναλλα
γών που διενεργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

— στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής φορολόγησης και
του κατάλληλου ελέγχου, προκειμένου να διατηρηθεί το
επίπεδο των εσόδων από τον ΦΠΑ.

2.3. Προκείμενου να επιτευχθεί o στόχος αυτός, τα ουσια
στικά χαρακτηριστικά του υπό εξέταση συστήματος είναι:

σμού

— πρέπει να μειωθεί o διαχωρισμός μεταξύ τοπικών και
διακοινοτικών συναλλαγών

— δεν πρέπει να μειωθούν τα έσοδα από ΦΠΑ των κρατών
μελών

— πρέπει να διατηρηθεί, στο μέτρο του δυνατού, η φορολογική
ουδετερότητα από την άποψη της ανταγωνιστικότητας.
2. Το πρόγραμμα της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός
κοινού συστήματος ΦΠΑ

2.1 . Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής επικεντρώνεται
στη θέσπιση ενός κοινού συστήματος ΦΠΑ που θα βασίζεται
στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

— η μη διάκριση μεταξύ εγχώριων και ενδοκοινοτικών συναλ
λαγών

— η φορολόγηση όλων των συναλλαγών που διενεργούνται
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την αρχή της
προέλευσης

— η καθιέρωση ενός νέου μηχανισμού για τον προσδιορισμό
του τόπου προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών.
2.4. Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος της Επιτροπής
αποσκοπούν στην κάλυψη αυτών των κριτηρίων.
2.4.1 . Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εγγράφεται σε ένα
μητρώο σε μία μόνο χώρα και η εγγραφή αυτή θα καλύπτει
το σύνολο των συναλλαγών που διενεργούνται από την επιχεί
ρηση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

—■ εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου συστήματος ΦΠΑ

— ενιαία εφαρμογή του κοινού συστήματος ΦΠΑ σε ολόκληρη
την ΕΕ

— το νέο σύστημα ΦΠΑ να καταστεί φορολογικό σύστημα
υπό τη στενή έννοια.

2.1.1 . H Επιτροπή προτίθεται να προβεί στην αντιμετώπιση
των πλέον επειγόντων ζητημάτων κατά την έναρξη εφαρμογής
του προγράμματος. Το υφιστάμενο σύστημα χρειάζεται εκσυγ
χρονισμό προκειμένου να προσαρμοσθεί η φορολογία στις
πρόσφατες τεχνικές και άλλες εξελίξεις σε ορισμένους τομείς.

2.2. H μεταβολή και καθιέρωση του συστήματος που βασίζε
ται στη επιβολή φόρου βάσει της χώρας προέλευσης προβλέπε
ται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του προγράμματος.
Δεδομένου ότι o ΦΠΑ αποτελεί ένα φόρο που επιβαρύνει τα
αγαθά και τις υπηρεσίες, η ελεύθερη κυκλοφορία των οποίων
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λόθο της Ενιαίας Αγοράς, η
Επιτροπή βασίζει τη θέσπιση του νέου συστήματος σε κριτήρια
που σχετίζονται με την ενιαία αγορά.
2.2. 1 . Προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που σχε
τίζονται με την ενιαία αγορά στον τομέα του ΦΠΑ η Επιτροπή
αποσκοπεί :

— στην άρση της κατάτμησης της Ενιαίας Αγοράς σε 15 δια
φορετικές φορολογικές ζώνες

2.4.1.1 . Όλες οι συναλλαγές που διενεργούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, οπουδήποτε και αν πραγματοποιούνται,
θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ σύμφωνα με το συντελεστή που
ισχύει στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένες οι επιχειρήσεις, οι
οποίες και θα υποχρεούνται να καταβάλλουν στις φορολογικές
αρχές και στο νόμισμα της χώρας αυτής τους φόρους που
οφείλουν με βάση τις εν λόγω συναλλαγές.
2.4.1.2.

H προσέγγιση αυτή έχει ως συνέπεια ότι το δικαίωμα

έκπτωσης θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά στη χώρα όπου
είναι δηλωμένη μια επιχείρηση.

2.4. 1 .3. Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε περισσότερα
από ένα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγράφονται στα μητρώα
μόνο μίας χώρας, χωρίς όμως να αναφέρεται βάσει ποιών
κριτηρίων θα προσδιορίζεται η εν λόγω χώρα.
2.4.1.4. Εφόσον μία επιχείρηση λειτουργεί σε ένα κράτος
μέλος άλλο από το κράτος στα μητρώα του οποίου είναι
εγγεγραμμένη και οι δραστηριότητές της καταλήγουν στην
ίδρυση ενός παραρτήματος της κύριας επιχείρησης, όλα τα
παραρτήματα θα καλύπτονται από την αρχική εγγραφή και
θα φορολογούνται με βάση το συντελεστή που ισχύει το χρονικό
αυτό διάστημα στη χώρα εγγραφής, ανεξάρτητα από το πού
εδρεύουν. Οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλ
λονται στις αρχές της χώρας εγγραφής και στο νόμισμα της

χώρας αυτής, Σε περίπτωση που η δραστηριότητα καταλήξει
στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ή κάποιας άλλης νομικής
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οντότητας, θα θεωρείται οτι δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη επι
χείρηση η οποία θα είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί στα μητρώα
της χώρας στην οποία εδρεύει, θα φορολογείται με βάση τους
συντελεστές που ισχύουν στη χώρα αυτή και θα καταβάλλει
φόρους στις αρχές και στο νόμισμα της χώρας αυτής.

2.4.2. Παρόλο που o ΦΠΑ θα συλλέγεται από τις εθνικές
φορολογικές αρχές με βάση του τοπικούς συντελεστές και
θα καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στη
δικαιοδοσία τους, τα ποσά που συλλέγονται θα καταλήγουν
σε ένα ενιαίο ταμείο και θα ανακατανέμονται στα κράτη μέλη
αναλόγως με την κατανάλωση στην επικράτειά τους. Συνεπώς,
οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα εισπράττουν τους φόρους
για λογαριασμό του κεντρικού ταμείου, στο οποίο θα είναι
υπόλογες για τα συγκεντρωθέντα ποσά.

2.4.2. 1 . H Επιτροπή τονίζει ότι η ανακατανομή των εσόδων
μεταξύ των κρατών μελών δεν μπορεί να στηριχθεί σε στοιχεία
που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των φορολογούμενων και
κρίνει ότι o καλύτερος τρόπος για τον προσδιορισμό των
εσόδων που πρέπει να καταβληθούν σε κάθε κράτος μέλος, με
βάση τη φορολογηθείσα κατανάλωση η οποία έχει πραγματο
ποιηθεί στην επικράτειά του, είναι o ποσοτικός προσδιορισμός
της κατανάλωσης αυτής μέσω στατιστικών δεδομένων.

2.4.2.2. H Επιτροπή ισχυρίζεται οτι, με βάση τους εθνικούς
λογαριασμούς, κατάλληλους πίνακες εισροών-εκροών, καθώς
και άλλες πληροφορίες, όπως στατιστικές μελέτες και ετήσιες
εκθέσεις, είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η ετήσια κατανάλωση
στους διάφορους οικονομικούς τομείς, όπως o ιδιωτικός και
o δημόσιος τομέας, αναλόγως με τη λειτουργία τους και με βάση
λεπτομερή στοιχεία. Πιστεύεται δε ότι παρόμοιες πληροφορίες
μπορούν να ληφθούν και από άλλους τομείς και υποτομείς
όπου λειτουργούν οι μη κερδοσκοπικοί ιδιωτικοί φορείς, τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, o
τομέας της υγείας, κ.λπ.

2.4.2.3 .

Οι κλάδοι της οικονομίας στους οποίους λαμβάνει

χώρα η τελική κατανάλωση και δεν θα υπόκεινται σε φορολογία
θα πρέπει να αφαιρούνται από τα στοιχεία κατανάλωσης που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού των φόρων
που πρέπει να λάβει το κάθε κράτος μέλος. Κατά συνέπεια,
τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του
ΑΕγχΠ και που αφορούν την παραοικονομία θα πρέπει να
αφαιρούνται και πάλι. Το ίδιο ισχύει και για την κατανάλωση
η οποία νομίμως δεν θα φορολογείται όπως είναι η προσφορά
από επιχειρήσεις η οποία υπολείπεται του ορίου για την
καταχώρηση ΦΠΑ και η προσφορά υπηρεσιών για τις οποίες
προβλέπονται εξαιρέσεις στην 6η οδηγία ή δεν περιλαμβά
νονται στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ.

2.4.2.4. Το μερίδιο του κάθε κράτους μέλους στο σύνολο
των θεωρητικών εσόδων από ΦΠΑ όλων των κρατών μελών
που θα έχει υπολογιστεί κατ'αυτόν τον τρόπο θα αποτελεί τη
βάση για την αναδιανομή του συνόλου των εσόδων από ΦΠΑ
στα κράτη μέλη. H κατάναλωση σε κάθε κράτος μέλος θα
σταθμίζεται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορές των
συντελεστών ΦΠΑ στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και οι
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διαφορές που αφορούν την κατανάλωση προϊοντων και υπηρε
σιών για τις οποίες έχει επιβληθεί μειωμένος συντελεστής
ΦΠΑ.

2.4.2.5 . Τα κράτη μέλη θα διατηρούν τα έσοδα τα οποία
συγκέντρωσαν για λογαριασμό του κεντρικού ταμείου. Ωστόσο,
τα ποσά αυτά θα αναπροσαρμόζονται κάθε μήνα για να λαμβά
νονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ του ποσού που συγκέντρωσε
κάθε κράτος μέλος και του ποσού το οποίο δικαιούται σύμ
φωνα με τους συντελεστές κατανάλωσης που έχουν υπολογι

σθεί στατιστικώς. Οι συντελεστές αυτοί θα προσδιορίζονται
για ένα χρόνο με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία·
συνήθως, υπάρχει μια καθυστέρηση δύο ετών περίπου. Σύμ
φωνα με την απόφαση για την υιοθέτηση από το 2000 της

έκδοσης του 1995 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών
(ESA), υπολογίζεται ότι οι καθυστερήσεις από το εν λόγω έτος
και μετά θα περιορισθούν σε ένα έτος. Στη συνέχεια, τη στιγμή
που θα είναι διαθέσιμα τα πραγματικά στοιχεία για την εξετα
ζόμενη περίοδο, θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν αναδρομι
κές αναπροσαρμογές, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η πραγ
ματική κατανομή με τη θεωρητικώς απαιτούμενη.

2.4.3. Κάθε προσφορά προϊόντων, εκ μέρους ενός εμπόρου
που είναι καταχωρημένος στην ΕΕ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση της κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς να υφίστανται πλέον διακρίσεις
ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο ασκούν τη δραστηριό
τητά τους.

2.4.4. H Επιτροπή θεωρεί οτι οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ
θα πρέπει να εναρμονιστούν ακόμη περισσότερο.

2.4.5 .

Οσον αφορα τους μειωμένους συντελεστές, η

Επιτροπή θεωρεί ότι η εναρμόνιση του αριθμού και του πεδίου
εφαρμογής τους είναι απαραίτητη από καθαρά τεχνική άποψη
και είναι πεπεισμένη ότι μόνον ένας μικρός αριθμός συντε
λεστών συμβαδίζει με το στόχο της απλοποίησης.

2.4.6. Για την καθιέρωση του προτεινομένου συστήματος
απαιτείται η θέσπιση ενιαίων κανόνων για τον ΦΠΑ σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι η 6η οδηγία θεσπίζει ενιαίους
κανόνες, στην πράξη υπάρχει ένας υπερβολικός αριθμός διαφο
ρών. Κατά πρώτον, η ίδια η οδηγία επιτρέπει στα κράτη
μέλη να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών λύσεων σε πολλές
περιπτώσεις. Κατά δεύτερον, έχει αναγνωριστεί η δυνατότητα
παρέκκλισης σε κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Και, κατά τρίτον, οι διατάξεις της οδηγίας δεν
ερμηνεύονται και εφαρμόζονται παντού με τον ίδιο τρόπο. H
Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του
φόρου με τον περιορισμό των εξαιρέσεων και άλλων παρεκκλί
σεων από το σύστημα που ισχύει σήμερα.

2.4.6.1 . Πρεπει να υπάρξει ευρεία εναρμόνιση σε θέματα
όπως η άσκηση του δικαιώματος χορήγησης έκπτωσης, οι
εξαιρέσεις, η φορολογική μεταχείριση των μικρών επιχει
ρήσεων, τα όρια καταγραφής, οι περίοδοι υπολογισμού του
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ΦΠΑ, ειδικά συστήματα, μη εκπίπτουσες δαπάνες, καθώς και
η μεθοδολογία που εφαρμόζεται από τις φορολογικές αρχές.
2.4.6.2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο ενιαία ερμη
νεία της νομοθεσίας αυτής, η Επιτροπή έχει την πρόθεση
να προτείνει την μετατροπή της επιτροπής για το ΦΠΑ σε
ρυθμιστική επιτροπή, ενώ η ίδια η Επιτροπή θα αποκτήσει τη
δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή πράξεων
που εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

2.4.7. Στο προβλεπόμενο σύστημα, η ιδιαίτερη ευθύνη κάθε
κράτους μέλους για τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη συλλογή
των φόρων θα προσλάβει συλλογικό χαρακτήρα. Τα κράτη
μέλη θα είναι υπεύθυνα από κοινού και μεμονωμένα για τα
συνολικά φορολογικά έσοδα τα οποία δικαιούνται σύμφωνα
με την τοπική κατανάλωση. H αποτελεσματικότητα με την
οποία ένα κράτος μέλος θα ασκεί τις λειτουργίες αυτές θα
επηρεάζει άμεσα τον εθνικό προϋπολογισμό κάθε άλλου κρά
τους μέλους.

2.4.7.1 . Κατ'αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση
στη συνεργασία των κρατών μελών παράλληλα, θα πρέπει να
αναζητηθούν νέα εργαλεία και μέθοδοι συντονισμού. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να εμπιστεύονται τα μεν τα δε σε θέματα που
αφορούν εξουσίες, ανάληψη καθηκόντων και επιδόσεις. Κάθε
κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι όλα τα άλλα
κράτη μέλη:
— εφαρμόζουν επαρκείς στοιχειώδεις ελέγχους σε εθνικό επί
πεδο και διαθέτουν επαρκείς φορο-εισπρακτικές δυνατότη
τες·

— ασκούν επαρκείς κοινούς ελέγχους και εισπρακτικά
καθήκοντα·

— η ποιότητα των μηχανισμών για την κάλυψη των
καθηκόντων ανταποκρίνεται σε ορισμένα αποδεκτά πρό
τυπα .

2.4.8. H Επιτροπή δημοσίευσε πρόγραμμα εργασίας και χρο
νοδιάγραμμα για την υποβολή προτάσεων που βασίζεται στη
σταδιακή προσέγγιση, σύμφωνα με το οποίο οι αλλαγές θα
εισαχθούν σταδιακά από τώρα έως τα μέσα του 1999 και θα
ορισθεί προθεσμία δύο ετών για την εφαρμογή τους, μετά την
υιοθέτησή τους από το Συμβούλιο.

3 . Γενικές παρατηρήσεις
3.1 .

Στη γνωμοδότηση σχετικά με την ολοκλήρωση της

Ενιαίας Αγοράς, την προσέγγιση των συντελεστών έμμεσων
φόρων και την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των έμμεσων
φόρων ('), η ΟΚΕ υποστηρίζει αμέριστα το στόχο της κατάργη
σης όλων των συνόρων και κάθε είδους ελέγχων στα σύνορα
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993, συμπεριλαμβανομένων και των
ελέγχων εκείνων που διενεργούνται σήμερα για την είσπραξη
των οφειλόμενων έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι

3.1.1 .

C 296/55

Για το λόγο αυτο, η ΟΚΕ συμφωνεί με πολλές από

τις σημερινές προθέσεις της Επιτροπής οι οποίες κρίνει ότι
αποτελούν ένα περαιτέρω βήμα προς την επίτευξη του ιδανικού
αυτού η οποία έχει ήδη καθυστερήσει. Ιδιαιτέρως, η ΟΚΕ
επικροτεί τους στόχους:

— της κατάργησης της κατάτμησης της Ενιαίας Αγοράς σε
15 επιμέρους φορολογικές ζώνες·
— της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού του συστήματος
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα·

— της ίσης μεταχείρισης όλων των συναλλαγών που διενερ
γούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
— της εξασφάλισης της αποτελεσματικής φορολόγησης και
της άσκησης των ενδεδειγμένων ελέγχων
— της μείωσης του κόστους συμμόρφωσης που επιβαρύνει
τις επιχειρήσεις.
3.1.2.

Στη γνωμοδότησή της για το κοινό σύστημα ΦΠΑ

(ύψος του κανονικού συνετλεστή)(2), η ΟΚΕ ανέφερε ότι «θεω
ρεί ότι με την προτεινόμενη καθιέρωση ενός οριστικού
καθεστώτος δεν πρέπει να λησμονηθεί η ανάγκη περαιτέρω
ενδιάμεσων μεταρρυθμίσεων του ισχύοντος μεταβατικού
συστήματος, οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να ενσωματω
θούν στο νέο οριστικό καθεστώς».
3.1.2.1 . Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ συμφωνεί με την απόφαση
της Επιτροπής να επιλέξει τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου
συστήματος ΦΠΑ ως τον πρώτο άξονα του προγράμματος
εργασίας της και να δώσει προτεραιότητα στη λήψη των σχε
τικών μέτρων στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος που έχει
προσδιορίσει.

3.1.2.2. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο τον
εκσυγχρονισμό της 6ης οδηγίας, ανεξάρτητα από τη τελική
μορφή του οριστικού συστήματος ΦΠΑ. Σημαντικός αριθμός
κρατών μελών εκφράζει την ανησυχία του διότι η ασάφεια
ορισμένων διατάξεων της οδηγίας είχε ως αποτέλεσμα την
έκδοση ορισμένων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
οι οποίες δίδουν διαφορετική ερμηνεία στις εν λόγω διατάξεις.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι εν λόγω αποφά
σεις έχουν αναδρομική ισχύ. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγή
σει στην απώλεια σημαντικών εσόδων και συχνά περιπλέκει
την κατάσταση, λόγω της αναθεώρησης εφαρμοζόμενων επί
μακρό χρονικό διάστημα πρακτικών. Εκφράζεται η ευχή να
απαλειφθούν ορισμένες ασαφείς διατάξεις της οδηγίας, ώστε
τα κράτη μέλη να προβούν χωρίς προβλήματα στην εφαρμογή
τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας. Θα ήταν
προτιμότερο να επαναδιατυπωθεί το κείμενο της 6ης οδηγίας
υπό τη μορφή κοινοτικού κώδικα ΦΠΑ.

εμπόριο.

3.1.2.3. Τα περισσότερα κράτη μέλη εκφράζουν, επίσης, την
ανησυχία τους για το γεγονός ότι η διαδικασία για την τροπο
ποίηση οποιασδήποτε από τις οριστικές διατάξεις της 6ης
οδηγίας είναι χρονοβόρα. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη
επιθυμούν την άμεση ανάληψη δράσης για τον περιορισμό

(') H γνωμοδότηση αυτή υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 1988: ΕΕ C 237

(2) H γνωμοδότηση αυτή υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1996: ΕΕ C 204

κατανάλωσης). Οι έννοιες των «εξαγωγών» και των «εισα

γωγών» θα παύσουν να χρησιμοποιούνται στο ενδοκοινοτικό

της 12. 9. 1988 , σ. 14.

της 15 . 7. 1996, σ. 94.
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της καταχρηστικής εφαρμογής ή την απλούστευση ορισμένων
διατάξεων, μπορούν να το κάνουν βάσει του άρθρου 27, η
χρήση του οποίου, όμως, είναι περιορισμένη. Θα πρέπει να
υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη δυνατότητα εφαρμο
γής τόσο του άρθρου 27 όσο και του άρθρου 29.
3.1.3. Στη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της για την άμεση
και την έμμεση φορολογία, η ΟΚΕ ανέφερε ότι «πρέπει να
διατυπωθούν λεπτομερείς προτάσεις σε συνεργασία με τους
κοινωνικούς εταίρους και τους επιχειρηματικούς κύκλους. Θα
πρέπει να υπάρξουν ευθύς εξ αρχής ολοκληρωμένες διαβουλεύ
σεις σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και το κόστος
της συμμόρφωσης προς εναλλακτικές επιλογές καθώς και το
πρόσθετο κόστος και το γραφειοκρατικό φόρτο που είναι
αποτέλεσμα των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής».

3.1.3.1 . H ΟΚΕ, κατά συνέπεια, εκφράζει την ικανοποίησή
της για την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία προβλέπει
την δημοσίευση ενός προγράμματος εργασίας που δίδει τη
δυνατότητα πραγματοποίησης των εν λόγω διαβουλεύσεων και
ευελπιστεί ότι θα υπάρξει πλήρης αξιοποίηση της εν λόγω
δυνατότητας.

3.1.4. H ΟΚΕ σημειώνει τη θέση της Επιτροπής ότι δεν
πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ τοπικών και ενδοκοινο
τικών συναλλαγών και θα μπορούσε, ενδεχομένως, να συμφω
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— καταρτισμένα σε συγκρίσιμη βάση.

3.2.1.2. Απο την άποψη της καταλληλότητας, η βάση σύμ
φωνα με την οποία υπολογίζονται σήμερα οι στατιστικές ενδέ
χεται να μην είναι κατάλληλη για τη νέα χρήση των δεδομένων.
Τα στατιστικά δεδομένα είναι χρήσιμα για την αναγνώριση
τάσεων και, στα πλαίσια αυτά, μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα
ορισμένο ποσοστό απόκλισης, εφόσον αυτό ισχύει εξ ίσου για
τα διάφορα σύνολα δεδομένων. Αυτό, όμως, δεν ισχύει στην
περίπτωση που, όπως εδώ, είναι απαραίτητο να προσδιο
ριστούν απόλυτες τιμές. O βαθμός ακρίβειας o οποίος θεωρεί
ται αποδεκτός για τη σημερινή χρήση των δεδομένων ενδέχεται
να μην είναι επαρκής για τη νέα χρήση τους. Επίσης, o βαθμός
ακρίβειας μπορεί σήμερα να διαφέρει από ένα κράτος μέλος

σε ένα άλλο. Κατά τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν σοβαρές διαφορές

μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συχνότητα και την
ταχύτητα με την οποία καταρτίζονται οι στατιστικές μελέτες,
καθώς και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα στατιστικά
δεδομένα συλλέγονται και παρουσιάζονται. H ΟΚΕ αναγνω
ρίζει ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει επιτευχθεί σημαντική
πρόοδος για τη βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν πιστεύει
ότι είναι δυνατή η ύπαρξη πλήρως συγκρίσιμων στοιχείων,
στο άμεσο μέλλον.

νήσει με την αντίληψη αυτή, τονίζει, όμως, ότι η ενιαία μεταχεί

ριση αυτών των δύο ειδών συναλλαγών πρέπει να επιτευχθεί
με την απλούστευση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και όχι
με την αύξηση του σημερινού κόστους συμμόρφωσης που
αφορά τις τοπικές συναλλαγές.
3.2. Εντούτοις, η ΟΚΕ εκφράζει ορισμένες επιφυλάξεις ως
προς ορισμένες πτυχές, οι οποίες θεωρεί ότι θα μπορούσαν
να προκαλέσουν πρακτικά προβλήματα, εάν εφαρμοσθούν υπό
την παρούσα μορφή τους και πιστεύει ότι θα πρέπει να εξετα
σθούν περαιτέρω τα εν λόγω ζητήματα πριν από την υποβολή
των οριστικών νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής.
3.2.1 . H ΟΚΕ αποδέχεται, κατ'αρχήν, την πρόταση που
διατύπωσε η Επιτροπή σχετικά με τη συγκέντρωση των φορολο
γικών εσόδων και την ανακατανομή τους μεταξύ των κρατών
μελών με βάση την κατανάλωση, ως ένα τρόπο για την
αποτροπή της ανάγκης να δημιουργηθεί ένα σύστημα γραφείου
συμψηφισμών, το οποίο θα ήταν διαφορετικά απαραίτητο
προκειμένου να εξασφαλισθεί η δίκαιη αναδιανομή των
φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών και του
οποίου η διαχείριση θα ήταν δύσκολη.

3.2.1.1 .

3.2. 1 .3. Παραδείγματος χάρη, η ΟΚΕ παρατηρεί ότι θα είναι
απαραίτητο να εξαιρεθεί η παραοικονομία από το ΑΕγχΠ,
καθώς και ότι τα αντίστοιχα ποσοστά στα περισσότερα κράτη
μέλη στηρίζονται, σε πολύ σημαντικό βαθμό, σε εικασίες.

3.2.1.4.

Στο έγγραφο της Επιτροπής αναφέρεται ότι «είναι

δυνατόν να υπολογισθεί η ετήσια κατανάλωση των διαφόρων
οικονομικών τομέων». Αν ληφθεί υπόψη ότι τα δεδομένα που
αφορούν την κατανάλωση θα σταθμίζονται με το συντελεστή
ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος, θα είναι απαραίτητο
να γίνει διάκριση μεταξύ κατανάλωσης με βάση τον κανονικό
συντελεστή, κατανάλωσης με βάση τον μειωμένο συντελεστή,
διαφόρων εξαιρέσεων, και της κατανάλωσης αγαθών και

υπηρεσιών για τις οποίες στην αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε
να καταβληθεί ΦΠΑ, πράγμα το οποίο δεν έγινε επειδή προσε
φέρθησαν από επιχειρήσεις νομίμως μη εγγεγραμμένες. Επίσης,
θα είναι απαραίτητο να υπολογισθούν με αρκετή ακρίβεια οι
επιπτώσεις της παραοικονομίας. H ΟΚΕ αμφιβάλλει κατά
πόσον όλα αυτά είναι δυνατόν να γίνουν.

Παρόλα αυτά, η ΟΚΕ δεν έχει ακόμη πεισθεί όσον

αφορά τη στατιστική βάση επί της οποίας προτείνεται o υπολο
γισμός της κατανάλωσης σε κάθε κράτος μέλος. Τα στατιστικά
δεδομένα είναι πάρα πολύ αναξιόπιστα. Από την άποψη αυτή,
και όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα που παρέχονται από

κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να διαπιστώνεται κατά πόσον
αυτά είναι :

3.2.1.5 . Παραδείγματος χάρη, είναι δύσκολο να προσδιορι
σθεί o τρόπος με τον οποίο οι διασυνοριακές συναλλαγές
μεταξύ εμπόρων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα και
τελικών καταναλωτών ή μεταξύ εμπόρων που δεν είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα μπορεί να αντικατοπτρισθεί στα
στατιστικά στοιχεία της χώρας στην οποία λαμβάνει χώρα η
κατανάλωση .

— κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται·
— επαρκώς ακριβή·

— ενημερωμένα με τον κατάλληλο τρόπο·

3.2.1.6. Φαίνεται οτι το σύστημα απαιτεί προσεκτική διάρ
θρωση, καθώς και αυστηρό σύστημα διενέργειας ανεξάρτητων
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ελέγχων, προκείμενου να αποτραπούν οποιεσδήποτε στρε
βλώσεις που θα μπορούσαν να προκληθούν από τη χρήση
παραπλανητικών δεδομένων, ακουσίως ή όχι.
3.2.1.7. H ΟΚΕ θεωρεί απίθανο ότι θα ήταν δυνατόν να
δημιουργηθεί μια στατιστική βάση για τους υπολογισμούς
αυτούς από τα διαθέσιμα κυβερνητικά δεδομένα ή με οποιοδή
ποτε άλλο τρόπο που θα ήταν αρκετά ακριβής για την ορθή
κατανομή των εσόδων και, ακόμη σημαντικότερο, θα ενέπνεε
εμπιστοσύνη στους πάντες.

3.2.2.

Παρά το γεγονός ότι κατανοεί και υποστηρίζει πλήρως

την επιθυμία για την απλούστευση του τρόπου φορολόγησης

των επιχειρήσεων, η ΟΚΕ έχει ορισμένες επιφυλάξεις όσον
αφορά την πρόταση της καθιέρωσης ενός τόπου εγγραφής κάθε
επιχείρησης και την επιβολή του συντελεστή που ισχύει στη
χώρα εγγραφής σε όλες τις συναλλαγές που διενεργούνται από
την επιχείρηση αυτή σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δεν πιστεύει ότι με τη λήψη αυτού του μέτρου θα
επιτευχθεί η επιδιωκόμενη απλούστευση και διακατέχεται από
το φόβο ότι η κατάσταση ενδέχεται να δημιουργήσει άλλα
προβλήματα τα οποία θα βαραίνουν περισσότερο από τα ανα
μενόμενα οφέλη.

3.2.2.1 . Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας επιχείρησης λιανι
κού εμπορίου η οποία είναι εγγεγραμμένη, π.χ., στη Γερμανία
και έχει παραρτήματα σε διάφορα άλλα κράτη μέλη. H επιχεί
ρηση αυτή θα πρέπει να χρεώνει το γερμανικό συντελεστή
ΦΠΑ σε κάθε ένα από τα κράτη αυτά. Κατ'αυτόν τον τρόπο,
θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κατάσταση, για παράδειγμα,
στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου οι επιχειρήσεις στο εμπορικό
κέντρο μιας μεγάλης πόλης θα είναι εγγεγραμμένες στα βρετα
νικά μητρώα και θα καταλογίζουν τον τοπικό συντελεστή
ΦΠΑ, ενώ παραδίπλα θα υπάρχουν παραρτήματα ολλανδικών
επιχειρήσεων τα οποία θα καταλογίζουν τον ολλανδικό συντε
λεστή ΦΠΑ, δανικών επιχειρήσεων που θα καταλογίζουν τον
συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη Δανία, σουηδικών επιχει

ρήσεων που θα καταλογίζουν το σουηδικό συντελεστή ΦΠΑ,
γαλλικών επιχειρήσεων που θα καταλογίζουν το γαλλικό
συντελεστή ΦΠΑ και βελγικών επιχειρήσεων που θα καταλογί
ζουν το βελγικό συντελεστή ΦΠΑ.

3.2.2.2. Στις περιοχές όπου τα καταστήματα αναγράφουν
τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται o ΦΠΑ, η κατάσταση
αυτή δεν πρόκειται να επηρεάσει τους καταναλωτές δεδομένου
ότι η πίεση του ανταγωνισμού θα υποχρεώσει τα εν λόγω
καταστήματα να προσφέρουν παρόμοιες τιμές για τα ίδια
προϊόντα κατ'αυτόν τον τρόπο, όμως, θα δημιουργηθούν αντα
γωνιστικά μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες σε χώρες στις οποίες ισχύει ένας υψηλός δείκτης
ΦΠΑ. Δεδομένων των χαμηλών περιθωρίων εντός των οποίων
κινούνται τα καταστήματα λιανικής, ακόμη και μία ενιαία ζώνη
διακύμανσης της τάξης του 2% θα προξενούσε σημαντικές
διαφορές. Κατ'αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να αποθαρρυνθούν
οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε χώρες στις οποίες
ισχύει ένας υψηλός συντελεστής ΦΠΑ να δημιουργήσουν
παραρτήματα σε άλλα κράτη μέλη, ή να υποχρεωθούν αυτές
οι οποίες διαθέτουν ήδη παραρτήματα να τα μετατρέψουν σε
ιδιαίτερες νομικές οντότητες, πράγμα το οποίο δεν συμπίπτει
με τους στόχους της Ενιαίας Αγοράς.
3.2.2.3 . Οι μη κοινοτικές επιχειρήσεις οι οποίες εισέρχονται
στην ευρωπαϊκή αγορά θα είναι ελεύθερες να επιλέγουν τη
χώρα στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν και θα έχουν την
τάση να συγκεντρώνονται στα κράτη μέλη στα οποία ισχύουν
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χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ. Κατ'αυτόν τον τρόπο, θα αποκτούν
ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι των ευρωπαίων αντα
γωνιστών τους, οι οποίοι πιθανόν να έχουν περιορισμένη
ελευθερία επιλογής της χώρας εγγραφής.
3.2.2.4. Ενώ, εκ πρώτης όψεως, η υποχρέωση της εγγραφής
σε ένα μόνο κράτος μέλος φαίνεται να συμβάλλει στην απλο

ποίηση, έχει παρενέργειες που οδηγούν σε μεγαλύτερη
περιπλοκή. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλλουν φόρους
στις αρχές της χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένες στο
νόμισμα της χώρας αυτής για όλες τις συναλλαγές που διενερ
γούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.2.2.5 .

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συναλλαγές που έχουν

διενεργηθεί σε άλλα νομίσματα θα πρέπει να μετατραπούν στο
νόμισμα της χώρας εγγραφής. Εκτός εάν, και μέχρις ότου
όλα τα κράτη μέλη θα έχουν καθιερώσει το ενιαίο νόμισμα,
πρόκειται για ένα επαχθή όρο, o οποίος θα οδηγήσει στην
επινόηση δόλιων χειρισμών σε βάρος των φορολογικών αρχών.
3.2.2.6. Επίσης, ενδέχεται να καταστεί απαραίτητο να μετα
φερθούν ποσά στη χώρα εγγραφής προκειμένου να
καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι, πράγμα το οποίο θα συνε
παγόταν πρόσθετες δαπάνες και πρόσθετο διοικητικό φόρτο,
ακόμη και αν είχε καθιερωθεί το ενιαίο νόμισμα.
3.2.3. Επίσης, στο πλαίσιο των εν λόγω προτάσεων,
υφίστανται σημαντικές δυνατότητες παραπλάνησης των
φορολογικών αρχών. Παραδείγματος χάρη, μία επιχείρηση που
λειτουργεί σε μία χώρα με υψηλό συντελεστή ΦΠΑ έχει τη

δυνατότητα να συστήσει θυγατρική εταιρεία σε μία άλλη χώρα
με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ η οποία, δεδομένου ότι αποτελεί

ανεξάρτητη νομική οντότητα, θα καταχωρηθεί στην χώρα αυτή
και θα καταβάλλει το ΦΠΑ βάσει του συντελεστού που ισχύει

στην εν λόγω χώρα. H μητρική εταιρεία μπορεί να «εξάγει»
το σύνολο της παραγωγής της στη θυγατρική της εταιρεία
και να τιμολογεί τα εν λόγω αγαθά βάσει του υψηλότερου
συντελεστή ΦΠΑ παρά το γεγονός ότι τα αγαθά δεν έχουν
εγκαταλείψει ποτέ το έδαφος της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστημένη η μητρική εταιρεία. H θυγατρική εταιρεία θα
απαιτήσει την καταβολή του ποσού που προκύπτει από τη
διαφορά των δύο συντελεστών ΦΠΑ, ως «κατά το προηγούμενο
στάδιο» φόρο στη χώρα που διατηρεί την έδρα της και, στη
συνέχεια, θα διοχετεύσει εκ νέου τα αγαθά στη χώρα προέλευ
σής τους μέσω των διαφόρων καταστημάτων που διατηρεί σε
αυτή με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Κατά τον ίδιο τρόπο,
θα μπορούσε να συσταθεί μία εταιρεία σε μία χώρα όπου
ισχύουν χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ με στόχο την εισαγωγή
αγαθών από χώρες εκτός της ΕΕ. H παραγγελία και η πληρωμή
των αγαθών θα πραγματοποιούνται από την εταιρεία που
λειτουργεί στη χώρα με το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ και, στη
συνέχεια, τα αγαθά θα μεταφέρονται αμέσως στα καταστήματα
που διατηρεί η εν λόγω εταιρεία σε χώρες στις οποίες ισχύουν
υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ. Κατά τον τρόπο αυτό, καθίσταται
αδύνατη η αποτροπή φαινομένων στρέβλωσης του ανταγωνι
σμού.

3.2.3. 1 . Δεδομένου ότι οι ενέργειες όπως αυτές που προανα
φέρθηκαν είναι ευκολότερες για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι
προτάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοηθούν οι μεγάλες
επιχειρήσεις εις βάρος των MME (και ιδιαίτερα των μικρών
επιχειρήσεων), καθώς και οι επιχειρήσεις που διατηρούν την
έδρα τους σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ εις βάρος των
επιχειρήσεων με έδρα την ΕΕ.

3.2.4. Θα ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις η κύρια επιχειρημα
τική δραστηριότητα των οποίων ασκείται σε χώρες με χαμηλό
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συντελεστή να δημιουργήσουν υποκαταστήματα σε χώρες με
υψηλό συντελεστή, ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν καταχωρηθεί
σε χώρες με υψηλό συντελεστή ΦΠΑ θα ενθαρρυνθούν να
συστήσουν ξεχωριστές νομικές οντότητες σε χώρες με χαμηλό
συντελεστή ΦΠΑ. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα συμβεί στην πράξη,
με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού ποσού ΦΠΑ που
εισπράττεται και, κατά συνέπεια, δεν ισχύει o ισχυρισμός ότι
δεν θα υπάρξει μείωση των εσόδων των κρατών μελών.

3.2.5 . Ένα άλλο καθοριστικο στοιχείο είναι ότι οι φορολογι
κές αρχές στη χώρα εγγραφής θα πρέπει να στηρίζονται στις
πληροφορίες που λαμβάνουν από τις φορολογικές αρχές άλλων
κρατών μελών για την πιστοποίηση των συναλλαγών που
έχουν διενεργηθεί εκτός των συνόρων της χώρας τους· κατ'
αυτόν τον τρόπο, δεν διευκολύνεται η πρόληψη της φοροδιαφυ
γής και οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται, σε τελευταία
ανάλυση, να αντιμετωπίζουν δύο ή και περισσότερα φορολο
γικά και νομοθετικά καθεστώτα. Για το λόγο αυτό, o κατακερ
ματισμός της Ενιαίας Αγοράς σε 15 επιμέρους φορολογικές
ζώνες θα αρθεί μόνο εν μέρει, ενώ δεν πρόκειται να επιτευχθούν
οι στόχοι της αποτελεσματικής φορολόγησης και της άσκησης
των κατάλληλων ελέγχων. Επιπροσθέτως, τα τιμολόγια που
εκδίδονται από προμηθευτές σε άλλα κράτη μέλη θα πρέπει
να μεταφράζονται στη γλώσσα του κράτους μέλους που τα
παραλαμβάνει προκειμένου να επιτραπεί o έλεγχος τους.

3.2.6. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η διευκόλυνση της
ενιαίας εγγραφής ισχύει μόνο εφόσον όλες οι επιχειρήσεις σε
ένα κράτος μέλος είναι παραρτήματα ενός μητρικού φορέα.
Όπου η κατάσταση είναι διαφορετική (όπως συμβαίνει με
τις περισσότερες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις με
εξαίρεση τα καταστήματα λιανικής, τις εμπορικές συμπράξεις
και ορισμένες επιχειρήσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα), o
εν λόγω φορέας δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το σύστημα
της ενιαίας εγγραφής. Κατ 'αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθεί
ένα διττό σύστημα στα πλαίσια του οποίου επιχειρήσεις οι
οποίες δρουν σε παρόμοιους τομείς θα τυγχάνουν διαφορετι
κής μεταχείρισης, ανάλογα με τη νομική τους υπόσταση.
Κατ 'αυτόν τον τρόπο, δεν προωθείται o δεδηλωμένος στόχος
της Επιτροπής για την εξασφάλιση της ίσης αντιμετώπισης
όλων των συναλλαγών που διενεργούνται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ παραβιάζονται οι αρχές της Ενιαίας Αγοράς.
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μειονεκτήματα για αυτή την πλειοψηφία των επιχειρήσεων,
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός μικρο
μεσαίων και, ιδιαιτέρως, μικρών επιχειρήσεων.
3.3.1 .

Επίσης, η ΟΚΕ παρατηρεί ότι η πλειοψηφία των

διασυνοριακών συναλλαγών διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων
που διαθέτουν αριθμό ΦΠΑ και ότι οι αγοραστές έχουν τη
δυνατότητα να ζητήσουν την επιστροφή του ποσού που έχει
καταλογισθεί από τους προμηθευτές ως φόρος εισαγωγής.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα αναδιανομής των
εσόδων από ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών, με βάση το
δείκτη κατανάλωσης, οι μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται
μεταξύ των συντελεστών δεν πρόκειται, συνεπώς, να προξενή
σουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όσον αφορά τις συναλλα
γές αυτές. Ωστόσο, θα ενθαρρύνουν τις διασυνοριακές αγορές
λόγω των διαφορετικών συντελεστών εκ μέρους μεμονωμένων
καταναλωτών και επιχειρήσεων που δεν είναι σε θέση να
ζητήσουν έκπτωση του φόρου εισαγωγής.

3.3.1.1 . Επίσης, ενδέχεται να προκύψει σημαντική αύξηση
των συναλλαγών δια του ταχυδρομείου μεταξύ επιχειρήσεων
οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε χώρες στις οποίες ισχύει
ένας χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ και καταναλωτών σε χώρες
στις οποίες ισχύει ένας υψηλός συντελεστής ΦΠΑ. Για τους
λόγους αυτούς, δεν μπορούν να διατηρηθούν οι μεγάλες διαφο
ρές συντελεστών με βάση ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται
στη φορολογία στη χώρα προέλευσης.
3.4. Απο τη στιγμή που θα επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με
τις ζώνες διακύμανσης του κανονικού και του μειωμένου
συντελεστή και σχετικά με τις τιμές των ενιαίων συντελεστών,
θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία για την

περαιτέρω τροποποίησή τους. H Επιτροπή ισχυρίζεται ότι οι
περιορισμοί που είναι αποτέλεσμα του παράγοντα αυτού θα
διευκολύνουν την κάλυψη και τη διατήρηση των κριτηρίων
σύγκλισης του Μάαστριχτ εκ μέρους των κρατών μελών.
3.4.1 . Τα περιθώρια ελευθερίας που προσφέρει μια ζώνη
διακύμανσης θα αποδειχθούν προφανώς παραπλανητικά από
τη στιγμή που ένα κράτος μέλος που θα καταλογίζει ένα φόρο
o οποίος είναι υψηλότερος του κατώτατου συντελεστή θα φέρει
τις επιχειρήσεις του σε μειονεκτική από άποψη ανταγωνιστι

κότητας θέση έναντι άλλων , επιχειρήσεων οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες σε κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν χαμηλό
τερους συντελεστές.

3.2.7.

Λόγω των δυσκολιών οσον αφορα τη λειτουργία των

παραρτημάτων οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω, η ΟΚΕ
θεωρεί ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκα
τεστημένες σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη θα υποχρεω
θούν να λειτουργούν ως χωριστές μετοχικές εταιρείες και,
κατά συνέπεια, ότι η αρχή της ενιαίας εγγραφής θα εφαρμοστεί
σε περιορισμένη κλίμακα. Μία τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει
δυσκολίες ως προς την επίτευξη των στόχων της απλούστευσης
και του εκσυγχρονισμού του συστήματος.

3.3 .

H ΟΚΕ επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων

δεν διενεργεί διασυνοριακές συναλλαγές και ότι δεν θεωρείται
πιθανόν να συμβεί αυτό στο άμεσο μέλλον. Το προτεινόμενο
σύστημα δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να δημιουργεί

3.4.2. Πράγματι, το γεγονός αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι το
προτεινόμενο σύστημα θα λειτουργήσει ικανοποιητικά μόνο
στη περίπτωση που καθιερωθεί ένας ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ,
η εισαγωγή του οποίου θα οδηγήσει στο σταδιακό περιορισμό
των περιθωρίων διακύμανσης μέχρι τη τελική μετατροπή τους
σε έναν ενιαίο συντελεστή εντός σύντομου χρονικού διαστήμα
τος .

3.4.2.1 . Το έγγραφο της Επιτροπής προβλέπει την εν λόγω
εξέλιξη αναγνωρίζοντας ότι «για τον κανονικό συντελεστή,
εάν η θέσπιση ενός ενιαίου συντελεστή μπορεί να αποτελέσει
λύση για να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού
οφειλόμενη στο φόρο και, κυρίως, για να εξασφαλιστεί η
απλή και ομοιόμορφη εφαρμογή του φόρου στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποκλείεται, ωστόσο, να είναι
αρκετή μία προσέγγιση στο εσωτερικό ενός περιθωρίου δύο
ποσοστιαίων μονάδων».

29 . 9 . 97

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.4.3. Παρά το γεγονος ότι η ΟΚΕ συμφωνεί με την εν
λόγω άποψη, αναγνωρίζει ότι η διαδικασία για την επίτευξη
σημαντικής σύγκλισης των συντελεστών θα προκαλέσει
δυσκολίες στις κυβερνήσεις των κρατών μελών στις οποίες οι
ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ είναι υψηλοί, καθώς θα υποχρεω
θούν να αυξήσουν άλλους φόρους προκειμένου να αντισταθ
μισθούν οι απώλειες εσόδων που αναμένονται. Ακόμη και
στην απίθανη περίπτωση που η εναρμόνιση πραγματοποιηθεί
βάσει των υψηλότερων συντελεστών, οι εν λόγω κυβερνήσεις
θα βρεθούν εκ νέου σε μειονεκτική θέση δεδομένου ότι τα
κράτη μέλη με χαμηλούς επι του παρόντος συντελεστές θα
επωφεληθούν από την αύξηση των εσόδων που προέρχονται
από την είσπραξη του ΦΠΑ, προβαίνοντας στη μείωση, παρα
δείγματος χάρη του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας,
με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
3.4.3.1 . Για τους λογούς αυτούς, η ΟΚΕ θεωρεί οτι είναι
αμφίβολο το κατά πόσο μία τέτοια λύση θα είναι πολιτικά
αποδεκτή, επί του παρόντος, από όλα τα κράτη μέλη, λαμβανο
μένου υπόψη ότι για τη λήψη της απόφασης του Συμβουλίου
απαιτείται ομοφωνία. Επομένως, πιστεύει ότι η εναρμόνιση
των συντελεστών είναι ευκολότερη εάν πραγματοποιηθεί σταδι
ακά. Εντούτοις, πριν από την πλήρη εφαρμογή του νέου συστή
ματος απαιτείται η επίτευξη υψηλού βαθμού εναρμόνισης.

3.4.3.6. Στη γνωμοδοτηση πρωτοβουλίας της για την άμεση
και έμμεση φορολογία ^), η ΟΚΕ ανέφερε ότι «Κατά την
εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών είναι αναγκαίο να
διατηρηθούν δύο διαφορετικοί συντελεστές:» ένας μειωμένος
και ένας κανονικός. Ενδεχομένως, θα μπορούσε να εξετασθεί
η δυνατότητα διεύρυνσης των προϊόντων και υπηρεσιών για τα
οποία εφαρμόζεται o μειωμένος συντελεστής τόσο για λόγους
προώθησης της απασχόλησης, όσο και για περιβαλλοντικούς
λόγους και για λόγους εισοδηματικής πολιτικής. H ΟΚΕ
υποστηρίζει εκ νέου τη θέση της αυτή.
3.5 .

3.4.3.3 . H ΟΚΕ, στη γνωμοδότησή της σχετικά με το κοινό
σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ελάχιστος συντε
λεστής σε σχέση με τον κανονικό συντελεστή) (*), επεσήμανε
ότι σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής «δεν διαπιστώθηκαν
σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού υπό το μεταβατικό
καθεστώς φορολογίας των ενδοκοινοτικών συναλλαγών λόγω
της εφαρμογής ποικίλων τύπων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
(υπερμειωμένων συντελεστών, μηδενικών συντελεστών, συντε
λεστών "parking" κ.λπ.)». Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται κανέ
νας λόγος κατάργησης των μειωμένων συντελεστών.

3.4.3.4. Για το λόγο αυτό, η ΟΚΕ συμφωνεί με το πρόγραμμα
της Επιτροπής σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές και

θεωρεί ότι το εν λόγω ζήτημα θα αντιμετωπισθεί καλύτερα
μέσω της καθιέρωσης σχετικά περιορισμένων περιθωρίων δια
κύμανσης των μειωμένων συντελεστών που θα ισχύσουν για
όλα τα κράτη μέλη.
3.4.3.5 . H ΟΚΕ επισημαίνει οτι στο πλαίσιο της εφαρμογής
του ΦΠΑ είναι αδύνατη η φοροδιαφυγή, δεδομένου ότι δεν
υφίστανται δυνατότητες απαλλαγής του τελικού καταναλωτή
και ότι επιβαρύνονται, στον ίδιο βαθμό, τόσο οι πλούσιοι
όσο και οι φτωχοί. Επομένως επιβαρύνονται περισσότερο τα
μειονεκτούντα μέλη της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, η ΟΚΕ
θεωρεί ότι τα περιθώρια διακύμανσης των μειωμένων συντε
λεστών θα πρέπει να καθορισθούν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα
και θα πρέπει να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή όλες οι
δαπάνες για προϊόντα που αφορούν την καθημερινή ζωή.

(') H γνωμοδότηση αυτή υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1996: ΕΕ C 204
της 15 . 7. 1996 , σ. 94 .

H ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή οτι είναι αναγκαία

η εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν το ΦΠΑ σε ολόκληρη
την ΕΕ, όσον αφορά τα όρια εφαρμογής των διαφόρων συντε
λεστών ΦΠΑ, τις φοροαπαλλαγές, το δικαίωμα έκπτωσης, την
μεταχείριση των μικρών επιχειρήσεων και τα ειδικά συστήματα.
H ΟΚΕ εκφράζει την επιθυμία να ενημερώνεται λεπτο
μερέστερα σχετικά με τις ειδικές προτάσεις της Επιτροπής.
Προκειμένου να περιορισθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις από
την εφαρμογή του συστήματος στις μικρές επιχειρήσεις, η ΟΚΕ
υποστηρίζει την καθιέρωση ενός σχετικά υψηλού ορίου για
την υποχρεωτική καταχώρηση των επιχειρήσεων.
3.6.

3.4.3.2. Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν και για το περιθώριο
διακύμανσης των μειωμένων συντελεστών.
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H εφαρμογή του εν λογω συστήματος επιβάλλει τη

σύσταση νέας υπηρεσίας στην Επιτροπή, δεδομένου ότι τα
σχετικά με την κατανάλωση στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρω
θούν, να αναζητηθούν, εάν έχει καθυστερήσει η συγκέντρωσή
τους, και να ελεγχθούν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πραγματο
ποιηθεί o ιδιαίτερα σημαντικός υπολογισμός των ποσών που
θα πρέπει να εισπράττονται ή να καταβάλλονται από τα διά
φορα κράτη μέλη, διαδικασία την οποία, ενδεχομένως, θα
ακολουθήσει η πραγματοποίηση διορθώσεων ή προσαρμογών.
Ορισμένα κράτη μέλη ίσως να καθυστερούν την καταβολή
των οφειλομένων ποσών. Υφίσταται, επίσης, το αμφιλεγόμενο
ζήτημα της επιβολής κυρώσεων προς ένα κράτος μέλος το
οποίο έχει καθυστερήσει ως προς την είσπραξη του ΦΠΑ,
περίπτωση στην οποία, ενδεχομένως, θα ακολουθήσει περαι
τέρω συζήτηση εάν ένα κράτος μέλος ισχυρισθεί ότι έχει προβεί
στην είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών.

3.6.1 . H προαναφερθείσα υπηρεσία της Επιτροπής θα
μπορούσε να αναλάβει επίσης, για λογαριασμό των κρατών
μελών, την εποπτεία της αποτελεσματικής είσπραξης του συνο
λικού ποσού ΦΠΑ από κάθε κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό,
θα μπορούσε να προβλεφθεί η θέσπιση συστημάτων ελέγχου
καθώς και η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. H εκτέλεση του
σημαντικού αυτού έργου απαιτεί σημαντικές δαπάνες, οι
οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους υφιστάμενους
πόρους της Επιτροπής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι υπολο
γισμοί της Επιτροπής να ελέγχονται ως προς την ορθότητα
και την αμεροληψία.

4 . Συμπεράσματα

4.1 . H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της τόσο για το
γενικό περιεχόμενο του προγράμματος εργασίας της Επιτρο

(2) H γνωμοδότηση αυτή υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 1995 : ΕΕ C 82
της 19. 3 . 1996, σ.49.
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πής όσο και για τα οφέλη που θα προκύψουν για τους έμπορους,
στην περίπτωση που εφαρμοσθεί:
— η κατάργηση της απαίτησης γνωστοποίησης του κράτους
μέλους προέλευσης του πελάτη, της πληροφορίας σχετικά
με το εάν o πελάτης έχει καταχωρηθεί στα φορολογικά
μητρώα και διαθέτει αριθμό ΦΠΑ και, στην περίπτωση
αυτή, του αριθμού καταχώρησης ΦΠΑ1
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να προκαλεσει αύξηση της φοροδιαφυγής. H χρήση στατιστι
κών στοιχείων για τον υπολογισμό της κατανάλωσης σε κάθε
κράτος μέλος θα μπορούσε να εισαγάγει την πιθανότητα ενός
ανεπιθύμητου περιθωρίου λάθους στο σύστημα και της εμφά
νισης φαινομένων φοροδιαφυγής. Παραδείγματος χάρη, θα
είναι δύσκολος o κατάλληλος υπολογισμός των προσαρμογών
σχετικά με τις επιπτώσεις της παραοικονομίας στην κατανά
λωση των κρατών μελών, παρά το γεγονός ότι η παραοικονομία
λαμβάνεται σιωπηρά ή σαφώς υπόψη κατά τον υπολογισμό
του ΑΕΠ .

— η κατάργηση της απαίτησης απόδειξης ότι τα αγαθά εξήχθη
σαν από το κράτος μέλος πώλησής τους·
— η κατάργηση της απαίτησης αναγραφής στη δήλωση του
συνόλου των αγορασθέντων και πωληθέντων στην ΕΕ προϊ
όντων

— η κατάργηση της απαίτησης παροχής αναλυτικού καταλό
γου των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ·
— η κατάργηση της απαίτησης ιδιαίτερης αναγραφής των
ενδοκοινοτικών αγορών σε σχέση με άλλες αγορές
— η κατάργηση της απαίτησης να θεωρείται η μεταφορά στοι
χείων του ενεργητικού σε ένα άλλο κράτος μέλος ως πράξη
αγοράς και πώλησης·
— η θέσπιση ενιαίων κανόνων για το ΦΠΑ, που εφαρμόζονται
ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ.

4.3. H ΟΚΕ θεωρεί οτι η έννοια του καθορισμού μίας
χώρας καταχώρησης, παρά το γεγονός ότι είναι επιφανειακά
ελκυστική, θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα
θα επιλύσει, διότι παρουσιάζει τα ακόλουθα μειονεκτήματα,
ακόμη και στην περίπτωση πλήρους εναρμόνισης των συντε
λεστών :

— οι έμποροι που διαθέτουν καταστήματα σε περισσότερες
από μία χώρες θα πρέπει να υπολογίσουν την αξία των
συναλλαγών σε μεγάλο αριθμό διαφορετικών νομισμάτων
— είναι πιθανόν να απαιτηθεί, σε πολλές περιπτώσεις, η
μεταφορά κεφαλαίων στη χώρα καταχώρησης, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η καταβολή του φόρου·
— τα τιμολόγια θα πρέπει να μεταφράζονται·

4.1.1 .

H ΟΚΕ επιδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν απαιτείται

πλέον η υπερβολική παροχή πληροφοριών εκ μέρους των
εμπόρων σχετικά με την απόδοση του ΦΠΑ, αλλά εκφράζει
την ανησυχία της διότι θεωρεί ότι τα διαθέσιμα στατιστικά
στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση στα κράτη μέλη βασί
ζονται, μερικώς, στις πληροφορίες αυτές. Οι επιχειρήσεις δεν
πρόκειται να ωφεληθούν στην περίπτωση που η απλούστευση
της διαδικασίας απόδοσης του ΦΠΑ έχει ως μόνο αποτέλεσμα
την απαίτηση περισσότερων στατιστικών στοιχείων υπό άλλη
μορφή. Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ δηλώνει ότι δεν έχει πεισθεί
ότι θα επιτευχθεί o στόχος του περιορισμού του βάρους συμ
μόρφωσης για τις επιχειρήσεις στον επιθυμητό βαθμό.

4.1.1.1 . Παρά το γεγονός αυτό, ορισμένες μειώσεις του εν
λόγω βάρους θα αποτελέσει μια εντελώς επιθυμητή βελτίωση
και για το λόγο αυτό η ΟΚΕ επιδοκιμάζει οιαδήποτε πρωτοβου
λία της Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή.
4.2.

H ΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως την αρχη της κατανομής

των εσόδων που προέρχονται από ΦΠΑ μεταξύ των κρατών
μελών σύμφωνα με το επίπεδο της κατανάλωσης σε κάθε ένα
από αυτά, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η καθιέρωση μίας
στατιστικής βάσης που είναι ή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι
επαρκώς κατάλληλη.

4.2.1 . H ΟΚΕ, κατά συνέπεια, θεωρεί ότι θα πρέπει να
αναζητηθεί κάποια άλλη εμπειρική μέθοδος για την κατανομή,
μεταξύ των κρατών μελών, του κεντρικού ποσού ΦΠΑ που
συγκεντρώνεται, βάσει της κατανάλωσής τους.
4.2.2. H ΟΚΕ διαφωνεί με την άποψη ότι η εφαρμογή ενός
συστήματος βασισμένου σε στατιστικά στοιχεία δεν πρόκειται

— θα καταστεί δυσκολότερος o έλεγχος της φοροδιαφυγής,
δεδομένου ότι οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε
πολλές χώρες και η ρυθμιστική αρχή της χώρας καταχώ
ρησης θα βασίζεται, για τον έλεγχο των προαναφερθεισών
συναλλαγών, στις αρχές άλλων κρατών.
4.3.1 . Για τους λογούς αυτούς, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η εφαρμογή
του συστήματος της μίας χώρας καταχώρησης δεν πρόκειται
να επεκταθεί διότι η πλειοψηφία των εμπόρων θα επιδιώξει
να αναπτύξει δραστηριότητες στα άλλα κράτη μέλη υπό τη
μορφή ιδιαίτερων εταιρειών, ακόμη και στις περιπτώσεις που
οι εν λόγω ιδιαίτερες εταιρείες έχουν συσταθεί πρόσφατα,
περιπτώσεις που αποτελούν τη μειοψηφία. Θεωρεί, επίσης, ότι
η μεταχείριση των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών
εταιρειών θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της ουδετερότητας
και κατά συνέπεια συνιστά οποιοδήποτε νέο σύστημα να βασί
ζεται στην αρχή της εγγραφής των εμπόρων στα μητρώα των
χωρών στις οποίες έχουν φυσική παρουσία και της καταβολής
του ΦΠΑ στο νόμισμα των χωρών αυτών για όλες τις συναλλα
γές που λαμβάνουν χώρα σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των
πωλήσεων σε άλλα κράτη μέλη.
4.3.1.1 . Καταρχάς, μία τέτοια εξέλιξη ίσως θεωρηθεί ότι
αποτελεί μία επιπλέον επιβάρυνση των ενδιαφερομένων εμπό
ρων, αλλά η φυσική παρουσία σε ένα άλλο κράτος μέλος
απαιτεί, σε κάθε περίπτωση, τη διενέργεια διαφόρων μορφών
καταχωρήσεων, ενώ το γεγονός ότι θα αποφευχθούν τα προβλή
ματα που αναφέρονται προηγουμένως καθιστά την καθιέρωση
αυτής της πρόσθετης απαίτησης ιδιαίτερα σημαντική. Παρα
δείγματος χάρη οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να καταχω

ρηθούν σε κάθε ξεχωριστή χώρα για φορολογικούς λόγους,
ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλά κράτη μέλη η
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φορολόγηση των εταιρειών και τα θέματα που αφορούν το
ΦΠΑ υπάγονται στις ίδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Πάντως,
η ΟΚΕ θεωρεί ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων με φυσική
παρουσία σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη θα ενθαρρυνθεί
να λειτουργήσει στο πλαίσιο του συστήματος της Επιτροπής,
βασιζόμενη στη σύσταση ιδιαίτερων νομικών οντοτήτων και,
επομένως, ούτως ή άλλως θα προβεί στην χωριστή καταχώρησή
τους σε κάθε κράτος.
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νήσεις των κρατών μελών για την προσαρμογή των φορολο
γικών τους συστημάτων προκειμένου να αντισταθμισθούν οι
απώλειες ή η αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ, λόγω της
εναρμόνισης ή προσέγγισης των συντελεστών, θα έχουν
σημαντικές επιπτώσεις για πολλές κοινωνικές ομάδες, συμπε
ριλαμβανομένων των καταναλωτών, των ανέργων, των συντα

ξιούχων, των χαμηλόμισθων, και των παιδιών. H ΟΚΕ θεωρεί
ότι θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους και άλλες οικονομικές και κοινωνικές ομάδες σχετικά
με τις μεταβολές αυτές.

4.4. H ΟΚΕ συμφωνεί με την άποψη οτι για την καθιέρωση
ενός συστήματος που βασίζεται στη χώρα προέλευσης απαιτεί
ται η ύπαρξη μίας ζώνης κανονικών συντελεστών με περιο
ρισμένα περιθώρια διακύμανσης και ότι η καλύτερη λύση για
την εύρυθμη λειτουργία του είναι η θέσπιση ενός ενιαίου
συντελεστή. H ΟΚΕ θεωρεί ότι προκειμένου να σημειωθεί
πρόοδος ως προς την επίτευξη του εν λόγω στόχου απαιτείται
να ληφθούν υπόψη οι θέσεις του κάθε κράτους μέλους.

4.5 . H ΟΚΕ υποστηρίζει την ιδέα για την καθιέρωση περιο
ρισμένων περιθωρίων διακύμανσης ως προς τους μειωμένους
συντελεστές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί.
Απαιτείται εκτεταμένη εναρμόνιση ως προς τα προϊόντα που
θα υπαχθούν στην κατηγορία αυτή.
4.6. H ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σύμ
φωνα με την οποία η απόφαση για την καθιέρωση των συντε
λεστών ή των περιθωρίων διακύμανσης (τόσο για τους κανονι
κούς όσο και για τους μειωμένους συντελεστές), καθώς και για
τα προϊόντα που θα υπαχθούν στην κατηγορία των μειωμένων
συντελεστών, θα πρέπει να έχει πολιτικό χαρακτήρα και ότι
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη συγκέντρωσης επαρκών
εσόδων, η ανάγκη καταμερισμού των φορολογικών βαρών
μεταξύ των διαφόρων μορφών φορολόγησης (άμεση φορολο
γία, έμμεση φορολογία, κοινωνικές εισφορές), καθώς και οι
μεσοπρόθεσμες ανάγκες της φορολογικής πολιτικής.
«Σημαντικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσουν εκτιμήσεις
κοινωνικής φύσεως και εκτιμήσεις που έχουν σχέση με την
πτυχή "απασχόληση-πολιτική": για παράδειγμα, χαμηλές επι
βαρύνσεις για τη βασική κατανάλωση και υπηρεσίες και προϊ
όντα ιδιαίτερης έντασης εργασίας».

4.7. H ΟΚΕ επισημαίνει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών
μελών θα απωλέσουν τον ουσιαστικό έλεγχο των συντελεστών
ΦΠΑ που σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υφιστά
μενης φορολογικής πολιτικής. Εντούτοις, η αρχή της εκχώ

ρησης του ελέγχου επί της νομισματικής πολιτικής έχει ήδη
γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο της καθιέρωσης του ενιαίου

νομίσματος και η επέκταση της εφαρμογής της στον τομέα της
φορολογικής πολιτικής αποτελεί λογική συνέπεια.
4.7.1 . Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη σημαντικών διαφορών
μεταξύ των φορολογικών συντελεστών δεν είναι συμβατή με
τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

4.7.2.

Θα πρέπει να υπενθυμισθεί ότι o ΦΠΑ αποτελεί μέρος

μόνο του μηχανισμού για τη συγκέντρωση εσόδων με αποτέ
λεσμα οι μεταβολές του επιπέδου των συντελεστών και της

διάρθρωσής τους να επηρεάζουν άλλα στοιχεία του συνολικού
φορολογικού συστήματος. Τα μέτρα που θα λάβουν οι κυβερ

4.7.3. Το ποσοστό εσόδων που προέρχεται από τον ΦΠΑ,
σε σχέση με τα συνολικά φορολογικά έσοδα για κάθε κράτος
μέλος, παρουσιάζεται στο παράρτημα 2.
4.8. H ΟΚΕ θεωρεί ότι κατά τη διάρκεια της μετάβασης
προς το νέο κοινό σύστημα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ορισμένα θέματα.
4.8.1 . H εγκατάλειψη του υφιστάμενου συστήματος θα πρέ
πει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που δεν θα επηρεάσει τη
συμμετοχή της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές ιδιαίτερα
όσον αφορά τα εμπορεύματα και τα χρηματοπιστωτικά προϊ
όντα .

4.8.1.1 . Ειδικότερα θα πρέπει να υιοθετηθεί μία σαφής και
συνεκτική προσέγγιση ως προς τη μεταχείριση των εταιρειών
χαρτοφυλακίου προκειμένου να διασφαλισθεί η μη υπερβολική
επιβάρυνση των εν λόγω εταιρειών, ώστε να συνεχίσει η
Ευρώπη να αποτελεί ελκυστικό τόπο εγκατάστασης των
δραστηριοτήτων τους.

4.8.2.

H ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα κεντρικό

σώμα για τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου σχετικά με την
υιοθέτηση κοινών ερμηνειών, ώστε η αναζήτηση λύσεων για
τις πρακτικές δυσκολίες που εμφανίζονται να πραγματοποιεί
ται σε χαμηλότερο επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

4.8.3. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής δεν προτείνει
την επανεξέταση του συστήματος της τμηματικής καταβολής
των οφειλόμενων ποσών αλλά, αντίθετα, δέχεται ότι το εν
λόγω σύστημα θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του όπως
προηγουμένως. Κατά την άποψη της ΟΚΕ, ακόμη και στην
περίπτωση που αποφασισθεί η διατήρηση του συστήματος
τμηματικής καταβολής, θα πρέπει να εξετασθούν ενδεχόμενες
εναλλακτικές λύσεις, κυρίως, διότι ορισμένες από αυτές
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του βαθμού ρευστότητας
των MME .

4.8.4. Θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη προκειμένου να εξετα
σθεί η λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου. H εν λόγω μελέτη
θα πρέπει να περιλαμβάνει την καταγραφή του κόστους της
πλήρους συμμόρφωσης και μία βασική ανάλυση της επίδρασης
των διαφόρων συστημάτων ελέγχου στην καταπολέμηση της
απάτης καθώς και της επίδρασής τους στο λειτουργικό κόστος
των επιχειρήσεων.
4.9. H ΟΚΕ επισημαίνει ότι, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η εφαρμογή του προτεινομένου συστήματος, απαιτείται
μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερος συντονισμός των
αρμόδιων αρχών των διαφόρων κρατών μελών. Παρά το γεγο
νός ότι έχει σημειωθεί και συνεχίζει να σημειώνεται σημαντική
πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή, η ΟΚΕ θεωρεί ότι, λαμβα
νομένων υπόψη των υφιστάμενων διαφορών όσον αφορά τα
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συστήματα, τις παραδόσεις, τα έθιμα, τις πρακτικές, τις μεθο
δους εργασίας, τις ερμηνείες, τα νομικά πλαίσια και τις γλώσ
σες μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, θα απαιτηθεί
σημαντικός χρόνος για να επιτευχθεί o απαιτούμενος βαθμός
συμμόρφωσης και εκφράζει τον φόβο ότι κατά τη διάρκεια

ομίλων, προκείμενου να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές
μεταξύ των εταιρειών του ομίλου χωρίς επιβαρύνσεις ΦΠΑ,
ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω συναλλαγές είναι εγχώριες
ή ενδοκοινοτικές. Κατά τον τρόπο αυτό, θα καταστεί δυνατή
η επίτευξη ακόμη ενός δεδηλωμένου στόχου του προτεινόμενου

του διαστήματος που θα μεσολαβήσει θα δημιουργηθούν προ
βλήματα ως προς την εφαρμογή του συστήματος.

συστήματος.

H διαδικασία κατανομής των εσόδων μεταξύ των

4.13. H πρόταση για τη μετατροπή της επιτροπής ΦΠΑ σε
ρυθμιστική επιτροπή συνεπάγεται την μεταφορά σημαντικών

κρατών μελών θα είναι χρονοβόρα και παρατεταμένη. Όχι
μόνο θα υπάρξει καθυστέρηση πριν από τη συγκέντρωση των
διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για ένα συγκεκριμένο έτος,
αλλά είναι σύνηθες, μετά τη συγκέντρωση των εν λόγω στοι
χείων, το φαινόμενο της μεταγενέστερης τροποποίησης των εν
λόγω στοιχείων, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις συχνότερα
από μία φορά. Κατά συνέπεια, θα απαιτηθεί η εφαρμογή μίας
εκτεταμένης διαδικασίας αναπροσαρμογής και ανακατανομής
η οποία, εκτός από τον υψηλό βαθμό ανεπάρκειάς της, θα
χαρακτηρίζεται και από την έλλειψη διαφάνειας.

αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Το ίδιο συμβαίνει και όσον
αφορά την προφανή απαίτηση για τη συμμετοχή της εν λόγω
επιτροπής στη διαδικασία υπολογισμού, ελέγχου, προσαρμογής
και κατανομής του κεντρικού ποσού μεταξύ των κρατών μελών.
H ΟΚΕ θεωρεί ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη
διαφάνειας υπό τις συνθήκες αυτές οι εργασίες της επιτροπής
ΦΠΑ θα πρέπει να καταστούν περισσότερο ανοικτές, μέσω
της συμμετοχής σε αυτές φορολογικών συμβούλων και της
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

4.9.1 .

4.10. H ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι θα πρέπει να
υπάρξει εκτεταμένη εναρμόνιση τόσο του πεδίου εφαρμογής
του φόρου όσο και των κύριων κανόνων που διέπουν το ΦΠΑ
(το δικαίωμα έκπτωσης, τα όρια εγγραφής, τις απαλλαγές και
τα ειδικά συστήματα, κ.λπ.). Επίσης θα πρέπει να υπάρξει όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ φορολογικών
και τελωνειακών αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει, επίσης, να διασφα
λισθεί η κοινή εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων εκ μέρους
των κρατών μελών. Προς το σκοπό αυτό, είναι πιθανόν να
απαιτηθεί η άμεση εφαρμογή κανονισμών αντί οδηγιών. Οι
συνέπειες των εν λόγω μεταβολών στους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν.
4.11 . Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις
των προτεινόμενων μεταβολών στις MME και στις μικρού
μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεασθούν
περισσότερο από τις μεγάλες εταιρείες. Οι επιπτώσεις αυτές
μπορούν να περιορισθούν με την καθιέρωση υψηλότερων ορίων
εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ και την παροχή της δυνατότητας
εφαρμογής κατ'αποκοπή συστημάτων τελών, στις περιπτώσεις
που είναι δυνατόν. Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί το ζήτημα
της επέκτασης της εφαρμογής συστημάτων λογιστικής σε τα
μειακή βάση ή/και ετήσια βάση για τις μικρού μεγέθους επιχει

ρήσεις και επιβάλλεται να θεσπισθεί σε ένα πρώιμο στάδιο.
4.12 .

Θα αποτελούσε σημαντική απλούστευση του συστήμα

τος η παροχή της δυνατότητας καταχώρησης των εμπορικών
ομίλων που λειτουργούν σε περισσότερες από μία χώρες ως

4.14. Κατά την άποψη της ΟΚΕ, η επικείμενη σημαντική
μεταβολή που θα πραγματοποιηθεί με την καθιέρωση ενός
οριστικού συστήματος δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα
την υποτίμηση της ανάγκης πραγματοποίησης μεταρρυθμίσεων
προσωρινού χαρακτήρα επί του υφιστάμενου μεταβατικού
συστήματος, οι οποίες στη συνέχεια θα ενσωματωθούν στο
νέο οριστικό σύστημα. Κατά συνέπεια, επιδοκιμάζει την
απόφαση της Επιτροπής να επιλέξει ως σημείο εκκίνησης τον
εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος.
4.15 .

H ΟΚΕ εκφράζει την επιθυμία να ζητηθεί η γνώμη

της, εάν συντρέχει λόγος, κατά τα διάφορα στάδια του προ
γράμματος εργασίας της Επιτροπής και οπωσδήποτε πριν από
τη διαμόρφωση των οριστικών νομοθετικών προτάσεων.
4.16. H ΟΚΕ θεωρεί ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει προσ
διορίσει η Επιτροπή είναι ανεφάρμοστο και ότι για την πλήρη
εφαρμογή του προγράμματος εργασίας απαιτείται μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο.
4.17. H ΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής
και συμφωνεί, κατ 'αρχήν, με το ευρύτερο περιεχόμενο του
προγράμματος. Διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με
τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη ορισμένων εννοιών και
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα εν λόγω ζητήματα μέσω
διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες ενδια
φερόμενες ομάδες, πριν από την υποβολή νομοθετικών προτά
σεων. Επισημαίνει, όμως, ότι η άσκηση κριτικής επί ορισμένων
ειδικών πτυχών δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως αμφισβήτηση
των κύριων σημείων του προγράμματος.

Βρυξελλες, 9 Ιουλίου 1997.
O Προεδρος

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

(την 1η Σεπτεμβρίου 1996)
Κανονικός
συντελεστής
%

Μηδενικός
συντελεστής;

Μειωμένοι συντελεστές
%

%

%

Αυστρία

20

Βελγίο

21

Δανία

25

Φινλανδία

22

Γαλλία

20,6

Γερμανία

15

Ελλάδα

18

8

Ιρλανδία

21

12,5

Ιταλία

19

16

10

4

Όχι

Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία

15

12

6

3

Ναι

Ισπανία

16

Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

25

17,5
17

17,5

12 ; 10
12
—

—

—

—

—

—

—

—

—

6
—

17; 12 ; 6
5,5
7
—

—

6

12 ; 5
7

12 ; 6

8; 5

1
—

—

2,1
—

—

4

3,3

—

—

4
—

—

Όχι
Ναι
Ναι

Όχι
Όχι
Ναι

Όχι
Ναι (*)

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι (*)

(*) H εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή είναι μεγαλύτερη στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις άλλες

χώρες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΕ

O ΦΠΑ ως ποσοστό της φορολογίας και του ΑΕΠ
%0

% (2)

% (3)

% (4)

% (5 )

Αυστρία
Βέλγιο

19,5

29,5

50,9

8,3

42,6

15,3

21,4

55,8

7,2

47,1

Δανία

19,4

20,4

55,6

10,0

51,5

Φινλανδία

17,8

27,5

58,2

8,5

47,7

Γαλλία

16,8

30,3

49,7

7,4

44,0

Γερμανία

16,6

28,2

53,4

7,1

42,8

Ελλάδα (*)

25,3

31,8

51,0

7,6

30,0

Ιρλανδία

19,6

22,5

46,6

7,5

38,3

Ιταλία

13,9

19,5

45,2

5,6

40,3

Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία (*)

14,6

18,7

37,7

6,3

43,1

14,6

22,8

53,1

6,9

47,3

19,7

26,4

46,4

7,1

36,0

Ισπανία (*)
Σουηδία

16,1

25,6

52,7

5,8

36,0

16,2

21,2

54,7

8,2

50,6

Ηνωμένο Βασίλειο

20,0

26,5

47,6

6,8

34,0

(*) Εκτιμήσεις.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(') Ως ποσοστό του συνόλου των άμεσων και έμμεσων φόρων, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Ρ) Ως ποσοστό του συνόλου των άμεσων και έμμεσων φόρων, εξαιρουμένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(3) Ως ποσοστό του συνόλου των έμμεσων φόρων.
(4) Ως ποσοστό του ΑΕΠ .
(5) Σύνολο φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ .
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Γνωμοδοτηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την «Πράσινη Βίβλο για τις
σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ στο κατώφλι του 21ου αιώνα — προκλήσεις
και εναλλακτικές προτάσεις για μια νέα εταιρική σχέση»
(97/C 296/11 )

Στις 26 Νοεμβρίου 1996, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή την κατάρτιση γνωμοδότησης σχετικά με την παραπάνω Πράσινη Βίβλο.

Το τμήμα εξωτερικών σχέσεων, εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής , στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμα
σία των σχετικών εργασιών κατάρτισε την ακόλουθη γνωμοδότηση στις 18 Ιουνίου 1997 με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Malosse.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειας της 9ης και 10ης Ιουλίου 1997 (συνεδρίασης της 10ης Ιουλίου 1997),
η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, υιοθέτησε με 23 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 5 αποχές
την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Συστάσεις

Πεπεισμένη για την αναγκαιότητα ουσιαστικής μεταρρύθμισης
της Σύμβασης της ΛΟΜΕ ώστε να προσαρμοστεί στην πραγμα
τικότητα του τέλους του αιώνα και κυρίως για να βοηθηθούν
οι χώρες ΑΚΕ στην αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης των
ανταλλαγών,
Έχοντας συνείδηση της πολιτικής και οικονομικής σημασίας

που έχει για την ΕΕ η διατήρηση προνομιούχων σχέσεων με
τις 71 χώρες που έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση,
H ΟΚΕ, απαντώντας στην «Πράσινη Βίβλο για τις σχέσεις
μεταξύ ΕΕ και χωρών ΑΚΕ στο κατώφλι του 20ού αιώνα,
προκλήσεις και εναλλακτικές προτάσεις για μια νέα εταιρική
σχέση», προτείνει τα ακόλουθα:
— H ΟΚΕ συνιστά την ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας
και του διαλόγου επί ίσοις όροις, πράγμα το οποίο αποτελεί

την ιδιαιτερότητα και τη δύναμη της ευρωπαϊκής δέσμευσης
υπέρ της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Υπογραμμίζει
ωστόσο ότι η εν λόγω συνεργασία, για να είναι αποτελεσμα
τική, πρέπει να επεκταθεί, και από τις δύο πλευρές σε
νέους φορείς, κυρίως δε στους κοινωνικοοικονομικούς
κύκλους. Για το λόγο αυτό προτείνει τη σύσταση ισομερών
οικονομικών και κοινωνικών επιτροπών, επιφορτισμένων
με την επικύρωση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, ανά
λογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ζωντανών
δυνάμεων των χωρών-εταίρων
— H ΟΚΕ προτείνει την ανανέωση της Σύμβασης με την
καλύτερη εκτίμηση των γεωγραφικών διαφορών και του
επιπέδου ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό η Σύμβαση θα
θα καταστεί όργανο οικονομικής και πολιτικής συνεργα
σίας της ΕΕ, ανοιχτό σε νέες προσχωρήσεις, διαφοροποιη
μένο όσον αφορά τις γεωγραφικές ζώνες με τις οποίες
υπάρχουν κοινά ειδικά συμφέροντα με την ΕΕ και διαφο
ροποιημένο, στους όρους, όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυ
ξης των δικαιούχων χωρών

— H ΟΚΕ επαναλαμβάνει ως πρωτεύοντα στόχο της συνεργα
σίας, τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την

καταπολέμηση της φτώχειας και τη γενική αύξηση του

βιοτικού επιπέδου που θα είναι το κοινό και ταυτόχρονο
αποτέλεσμα της δυναμικής ανάπτυξης ενός ιδιωτικού τομέα
που δημιουργεί πλούτο και οδηγεί σε πραγματική κοινω
νική πρόοδο, δρώντας ως παράγοντας συνοχής.
O στόχος αυτός θα επιτευχθεί ευκολότερα εάν, στο πλαίσιο
ενός κράτους δικαίου που διασφαλίζει τις ατομικές ελευθε
ρίες και τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος που απαιτού
νται για την πρόοδο της κοινωνίας, αναπτυχθεί ισχυρός
συνδικαλιστικός και συνεταιριστικός ιστός o οποίος θα
διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των παραγόντων στη διαδι
κασία λήψεως αποφάσεων.

• Σχετικά, η ΟΚΕ υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των
γυναικών ως παραγόντων πρώτου μεγέθους για την
ανάπτυξη και επιμένει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν
οι οργανώσεις τους και να τους εξασφαλισθεί δίκαιη
συμμετοχή στα όργανα διαβούλευσης και λήψεως αποφά
σεων

— H ΟΚΕ αναφέρει ποιοί κατά τη γνώμη της είναι οι τομείς
προτεραιότητας όσον αφορά τη συνεργασία:
• H εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν, κατά τη γνώμη
της, βασική προτεραιότητα διότι o ανθρώπινος παρά
γοντας είναι καθοριστικής σημασίας σε κάθε πολιτική
ανάπτυξης. H ΟΚΕ προτείνει, στον τομέα αυτό, την
οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας
μεταξύ ΕΕ και ΑΚΕ δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
γυναίκες.

• H υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα και του επιχειρηματι
κού πνεύματος είναι καθοριστικός παράγοντας για τη
δημιουργία πλούτου και την αύξηση του βιοτικού επιπέ
δου. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι οι κύριοι στόχοι
της νέας Σύμβασης.

• Λόγω της ιστορίας και της εμπειρίας της, η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια υπέρ της
περιφερειακής συνεργασίας που θα αποσκοπεί στην
εδραίωση μόνιμης ειρήνης και ευημερίας προς όφελος
όλων μέσω κοινών σχεδίων, της από κοινού εκμετάλλευ
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σης ορισμένων πόρων, της δημιουργίας ολοκληρωμένων
περιφερειακών αγορών και της ανάδειξης διαβρωμένων
και δημοκρατικών περιφερειακών οργανώσεων. Στηριζό
μενη στις πιο ευημερούσες χώρες, αυτή η στρατηγική
περιφερειακής συνεργασίας πρέπει να «μεταδίδει» την
ευημερία και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και
να ευνοεί τις επενδύσεις που προσελκύονται από μια
επαρκώς ευρεία αγορά.
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H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ως όργανο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί την κοινωνία των
πολιτών, εκτιμά ότι η επιτυχία της νέας πολιτικής για τη

συνεργασία βρίσκεται, αφενός, στην αποτελεσματικότερη
και διαφανέστερη λειτουργία της διαχείρισης αυτής της
πολιτικής και στην ΕΕ αλλά και στις χώρες ΑΚΕ, και,
αφετέρου, στην πραγματική συμμετοχή των κοινωνικοοικο
νομικών δυνάμεων και των επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να

εξασφαλιστεί από το στάδιο του σχεδιασμού των δράσεων.
• H προστασία του περιβάλλοντος, η αναπτυξη γεωργίας
προσαρμοσμένης στις ανάγκες του πληθυσμού, o αστικός
σχεδιασμός, η έρευνα, η διάδοση των νέων τεχνολογιών
και η πολιτιστική παιδεία πρέπει επίσης να ευνοούνται
διότι με την πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς
αυτούς εξασφαλίζονται μακροπρόθεσμα οι προϋπο
θέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη·
— H ΟΚΕ προτείνει, για να εξασφαλιστεί η προοδευτική
ένταξη των χωρών ΑΚΕ στα διεθνή ρεύματα ανταλλαγών
και να αναζωογονηθούν οι ανταλλαγές ΕΕ/ΑΚΕ, να διατη

ρηθεί η «διαφοροποιημένη αμοιβαιότητα» η οποία θα
οδηγήσει κυρίως στην εμφάνιση περιφερειακών αγορών
μεταξύ των ίδιων των χωρών ΑΚΕ·
— H ΟΚΕ εύχεται να εξασφαλισθεί και να διατηρηθεί η συνοχή
μεταξύ εμπορικής πολιτικής και πολιτικής συνεργασίας
για την ανάπτυξη·

— H ΟΚΕ προβαίνει σε συγκεκριμενες προτάσεις για τη βελ
τίωση της λειτουργίας των οργάνων της Λομέ με την
ενίσχυση κυρίως των μεθόδων προγραμματισμού και
αξιολόγησης (εθνικά και περιφερειακά λειτουργικά προ
γράμματα, λειτουργικά προγράμματα κοινοτικής πρωτο
βουλίας), με τη σύσταση οριζόντιων μηχανισμών ανταλλα
γής, συνεργασίας και επενδύσεων στους οποίους να έχουν
άμεση πρόσβαση όλοι οι επιχειρηματίες, την ανάπτυξη
δημοσιονομικών επενδύσεων, απλής και ταχείας χρήσεως,
προκειμένου να υποστηρίξει τα πολύ μικρά σχέδια που
προέχρονται κυρίως από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
και τις οργανώσεις των εργοδοτών, τις ενώσεις των γυναι
κών του συνεταιριστικού τομέα και των ΜΚΟ.

• H ΟΚΕ υπογραμμίζει το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν
τα οριζόντια προγράμματα που επιτρέπουν την ανταλ
λαγή και την μεταφορά εμπειριών, και μεταξύ των χωρών
ΑΚΕ, καθώς και με τους επιχειρηματίες των γειτονικών
περιφερειών (μεσογειακή λεκάνη, Κεντρική Αφρική ...)
για να ευνοηθεί η διάδοση των καλύτερων πρακτικών
και ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τον κόσμο·

1 . Εισαγωγή: Οι λόγοι ύπαρξης μιας Πράσινης Βίβλου/Ο
ρόλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

1.1 . H Σύμβαση της Λομέ IV καλύπτει την περίοδο από τον
Μάρτιο του 1990 έως τον Φεβρουάριο του 2000. Αναθεωρήθηκε
στις 4 Νοεμβρίου 1995 με τη συμφωνία που υπεγράφη στον
Μαυρίκιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στη
νέα σύμβαση. Τα δύο μέρη, η ΕΕ και οι ΑΚΕ, δεσμεύονται
από τη Σύμβαση να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, ενόψει της
ενδεχόμενης ανανέωσης, το αργότερο 18 μήνες πριν τη λήξη
της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 1998.
Εως τότε η ΕΕ πρέπει να διευκρινίσει τη θέση της.
1.2. Στοχος της Πράσινης Βίβλου είναι η έναρξη ευρέος
διαλόγου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις
προκλήσεις και τις προοπτικές αυτών των διαπραγματεύσεων,
πριν ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέσει στο Σύμβουλιο
των Υπουργών τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων κατά το δεύ
τερο εξάμηνο του 1997.

1.3.

H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτο

βουλία της Επιτροπής, με την οποία αρχίζει για πρώτη φορά
συζήτηση για το κύριο μέσο της πολιτικής της για τη συνεργασία
και την ενίσχυση της ανάπτυξης . H Οικονομική και Κοινωνική

Επιτροπή, εκπρόσωπος, βάσει της Συνθήκης, της κοινωνίας
των πολιτών της ΕΕ, και αρμόδια για την κατάρτιση γνωμοδό
τησης που ζήτησε η Επιτροπή, προτίθεται να συμμετάσχει
ουσιαστικά στη συζήτηση αυτή. Πράγματι, η ΟΚΕ διαδραματί
ζει πρωτεύοντα ρόλο στη σύμβαση Λομέ, εφόσον αναλαμβάνει
την ευθύνη για την συνδιοργάνωση του διαλόγου μεταξύ των
οικονομικών και κοινωνικών κύκλων της ΕΕ και των χωρών
ΑΚΕ με τις ετήσιες συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων
εγκρίνονται κοινά ψηφίσματα τα οποία διαβιβάζονται στις
αρμόδιες αρχές της Σύμβασης.

1.4.

Βασιζόμενη

στα

συμπεράσματα

αυτών

των

συναντήσεων, η ΟΚΕ είναι σε θέση να δώσει μια «αναγνω

ριστική» εικόνα όσον αφορά τους στόχους και τη λειτουργία
της Σύμβασης βάσει των αναλύσεων και των μαρτυριών των
— H ΟΚΕ επιμένει ώστε η πολιτική της ΕΕ για την αναπτυξι
ακή βοήθεια να είναι ενταγμένη σε ένα συνεκτικό πλαίσιο
παράλληλα με τις μεμονωμένες δράσεις των κρατών μελών.
Μέσα από την αναγκαία δημοσιονομοποίηση του ΕΤΑ,
η ΟΚΕ προτείνει την αύξηση της συμπληρωματικότητας
μεταξύ εθνικών δράσεων και κοινοτικής παρέμβασης. Για
τον ίδιο λόγο η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ της καλύτερης συνοχής
της ΕΕ μέσα από τη συμμετοχή της στους διεθνείς οργα
νισμούς αναπτυξιακής βοήθειας·

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Πολλές από τις παρατη
ρήσεις και τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη
Βίβλο είναι ήδη γνωστές στην ΟΚΕ χάρη σε αυτές τις
συναντήσεις: ισχνά αποτελέσματα των εμπορικών διατάξεων,
πολύ αδύναμη συνεργασία των κοινωνικοοικονομικών κύκλων
για τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης,

ανεπαρκής εκτίμηση των δράσεων υπέρ της κοινωνικής
συνοχής και της βελτίωσης των βιοτικών συνθηκών των πλη
θυσμών.
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H ΟΚΕ έχει υιοθετήσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας ( 1)

η οποία δίνει νέο φως στις διατάξεις που απαιτούνται για
την καλύτερη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για την
ενίσχυση της ανάπτυξης, επισημαίνοντας κυρίως την καλύτερη
διαχείριση των δημόσιων ενισχύσεων, τη μεγαλύτερη συμμε
τοχή των κοινωνικοοικονομικών κύκλων μέσω αποκεντρω

μένης συνεργασίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την
παροχή βοήθειας στις τοπικές διοικήσεις με στόχο τη μεγαλύ
τερη αποτελεσματικότητα.

2. Οι νέες προκλήσεις των νπο προετοιμασία διαπραγματεύ
σεων
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ιδιαίτερα συμφέροντα ορισμένων εξ αυτών(2) (η Γαλλία είναι
αυτή που συμβάλλει περισσότερο στο ΕΤΑ με 24,3% του
συνόλου των εισφορών). Αυτός o ειδικός μηχανισμός χρηματο
δότησης, που διαφεύγει του ελέγχου και των αρμοδιοτήτων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί κατά συνέπεια μια
πεπαλαιωμένη μορφή. Το θέμα της «δημοσιονομοποίησης» του
ΕΤΑ είναι συνεπώς επίκαιρο και θα πρέπει να αποτελέσει
αντικείμενο δημοσιονομικών προβολών προκειμένου να αξιο
λογηθούν οι επιπτώσεις για κάθε κράτος μέλος. Για να καταστεί
δυνατό σε ορισμένα κράτη μέλη, που είναι περισσότερο υπέρ
της συνεργασίας, να συνεισφέρουν περισσότερο από όσο ενδε
χομένως θα προκύψει από τη δημοσιονομοποίηση του ΕΤΑ,
τα κράτη αυτά θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τη συνδρομή
τους με την προσθήκη διμερών κεφαλαίων στα ευρωπαϊκά
κονδύλια. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί καλύτερη συμπλη
ρωματικότητα μεταξύ κοινοτικής και εθνικής ενίσχυσης.

2 . 1 . Λομέ, ένα πρότυπο συνεργασίας υπό αμφισβήτηση
2.1.1 . H Σύμβαση της Λομέ διέπει από το 1975 τις εμπορικές
και οικονομικές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ, που σήμερα
ανέρχονται σε εβδομήντα μία. Αποτελεί τον διάδοχο μιας

πολιτικής για τη συνεργασία στόχος της οποίας ήταν η σύνδεση
των υπερπόντιων χωρών και διαμερισμάτων με την Κοινότητα
και των συμβάσεων της Γιαουντέ οι οποίες επικεντρώνονταν
κυρίως στη γαλλόφωνη Αφρική.
2.1.2. Με την πρώτη Σύμβαση της Λομέ του 1975 δημιουργή
θηκε ένα υπόδειγμα συνεργασίας και ενίσχυσης της ανάπτυξης
το οποίο είχε πολύ μεγάλη απήχηση σε διεθνές επίπεδο. Για
πρώτη φορά, ένα σύνολο αναπτυγμένων χωρών διαπραγμα
τευόταν, βάσει σύμβασης και εταιρικής σχέσης, πολυμερή συμ
φωνία συνεργασίας που περιλάμβανε ένα καταρχήν ευνοϊκό
υπέρ των χωρών ΑΚΕ εμπορικό μέρος, προγράμματα βοήθειας
ιδιαίτερα αποκεντρωμένα καθώς και καινοτόμο μηχανισμό
σταθερότητας των εσόδων από εξαγωγές των χωρών ΑΚΕ.
2.1.3. Προς το τέλος της δεκαετίας του '80, και κυρίως λόγω
της πίεσης εξωτερικών γεγονότων και καταναγκασμών, το
υπόδειγμα Λομέ τέθηκε υπό αμφισβήτηση και συζητήθηκε στο

2.1.5 . H συνεισφορά της Σύμβασης της Λομέ, αποτελεί
ωστόσο σημαντική κοινή προσπάθεια. Εάν υπολογιστούν και

οι δημόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται απευθείας στις χώρες
ΑΚΕ από τα κράτη μέλη και τους διάφορους δημόσιους οργα
νισμούς και ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των περιφε
ρειών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης) φτάνουμε σύμ
φωνα με την Επιτροπή, σε μια ετήσια ενίσχυση της ΕΕ υπέρ
των ΑΚΕ ύψους 5 έως 8 διςεκατομμυρίων Εουκατά τη διάρκεια
των δέκα τελευταίων ετών. Οι προσπάθειες λιτότητας τις
οποίες καταβάλλουν σήμερα όλα τα κράτη μέλη και οι οποίες
θα επεκταθούν και στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι βέβαιο
ότι θα θέσουν νέους όρους στη συζήτηση για την μελλοντική
Σύμβαση της Λομέ.

2.1.6. Οι συναντήσεις των κοινωνικοοικονομικών κύκλων
των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ που διοργάνωσε η Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή κατέδειξαν την μερική έλλειψη αποτε
λεσματικότητας των προγραμμάτων συνεργασίας. Με τον
τρόπο αυτό o προγραμματισμός και η διαχείριση των παρεμβά

σεων του ΕΤΑ, που είχαν αναλάβει κυρίως οι πολιτικές αρχές
των δικαιούχων χωρών, αποδείχτηκαν ότι συχνά δεν είχαν
καμιά σχέση με τις ανάγκες και τα προβλήματα του ιδιωτικού

πλαίσιο της ΕΕ. Τα ισχνά αποτελέσματα στον τομέα της

ανάπτυξης σε πολλές χώρες ΑΚΕ, ιδιαίτερα αφρικανικές,
υπήρξαν το αντικείμενο της συζήτησης. Διαπιστώνεται ωστόσο
μια αντιφατική ανάπτυξη, εφόσον ορισμένα αφρικανικά κράτη
σημείωσαν μια πολλά υποσχόμενη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών. Διαπιστώνεται επίσης διαφορά μεταξύ
γειτονικών κρατών, για παράδειγμα η κατάσταση στην Αΐτή
σε σχέση με τα άλλα κράτη της Καραϊβικής.
2. 1 .4. Στον οικονομικό τομέα, η Σύμβαση της Λομέ παραμέ
νει σήμερα το πλέον σημαντικό εξωτερικό κονδύλι του προϋπο
λογισμού της ΕΕ που αποτελεί το 3035% των εξωτερικών
ενισχύσεων και ανέρχεται σε περίπου 2 διςεκατομμύρια Ecu

το χρόνο. H ενίσχυση αυτή, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης, δεν μεταφέρεται μέσω του κοινοτικού προϋπολο
γισμού και αποτελεί αντικείμενο ειδικής κλίμακας κατανομής
μεταξύ των κρατών μελών στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα

C2) Τρεχουσες συνδρομές των διαφόρων κρατών μελών στον προϋπο
λογισμό του 8ου ΕΤΑ.
Χώρα

Γερμανία
Αυστρία
Βέλγιο

Ιρλανδία

3000
340
503
275
750
190
3 120
160
80

Ιταλία

1610

Λουξεμβούργο

37
670
125
1630

Δανία
Ισπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα

Ολλανδία

Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο

(') Γνωμοδότηση σχετικά με την «βοήθεια για την ανάπτυξη, την καλή
διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων και τον ρόλο των κοινωνι
κοοικονομικών κύκλων».

8ο ETA εκατ . Ecu

Σουηδία
Σύνολο

%

23,4
2,6
4

2,1
5,8
1,5
24,3
1,2
0,6
12,5
0,3
5,3
1

350

12,7
2,7

12 840

100,0
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τομέα και των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων γενικά.

Δυστυχώς οι κοινές δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση
παρέμειναν «νεκρά γράμματα» έως σήμερα. H ΟΚΕ επιθυμεί
συνεπώς να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που θα
καταστήσουν δυνατή την πραγματική αποκέντρωση των δρά
σεων και αποτελεσματική τη συνεργασία των οικονομικών και
κοινωνικών κύκλων.

2.2. H Ευρωπαϊκή Ενωση σε κίνηση

2.2.1 . Παράλληλα με τη συζήτηση για την αποτελεσματικό
τητα και τη σκοπιμότητα της Σύμβασης της Λομέ, η ΕΕ αντι
μετώπιζε σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό της που, εκ των
πραγμάτων, επηρεάζουν την σημερινή προσέγγιση.
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Σοβιετικής Ένωσης και της αναδειξής της στη διεθνή πολιτική
σκηνή, η ΕΕ ανέπτυξε νέες εταιρικές σχέσεις και με άλλες
περιοχές του κόσμου όπως η Μεσόγειος, η Ανατολική Ευρώπη
και η Ασία. Οι σχέσεις αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις,
απέκτησαν νέες μορφές σε ό,τι αφορά τα εμπορικά προνόμια
και τους όρους συνεργασίας. Πρόκειται κυρίως για μηχα
νισμούς στους οποίους έχουν άμεση πρόσβαση οι επιχειρημα
τίες, οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, οι οργανισμοί επαγγελ
ματικής κατάρτισης, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γενικά, οι πολιτικές αυτές ενθαρρύνουν σημαντικά την
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Αυτά τα κεκτημένα και αυτές
οι εμπειρίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σήμερα για την προετοι
μασία της εκ νέου χάραξης της πολιτικής στο πλαίσιο της
Σύμβασης της Λομέ.

2.3. O κοσμος σε κίνηση

2.2.2. Οι διαδοχικές διευρύνσεις αλλαξαν κυρίως το πλαίσιο
των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες
του Νότου. H ΕΕ, αφενός, συνήψε σχέσεις συνεργασίας, πέρα
από τη σύμβαση της Λομέ, με τη Λατινική Αμερική, περιοχή
με την οποία διατηρεί επίσης πολύ ισχυρές ιστορικές και
πολιτιστικές σχέσεις. Αφετέρου, η ένταξη το 1995 της Αυστρίας,
της Φινλανδίας και της Σουηδίας, χωρών που έχουν δεσμευτεί
για την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά χωρίς αποικιοκρατικό
παρελθόν, συμβάλλει στην ανανέωση και εκ νέου χάραξη της

2.3.1 .

στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης.

τικό πρότυπο) όσο και στο οικονομικό και εμπορικό επίπεδο.
Είναι πράγματι αδύνατο να υπάρξει ένα μόνο πρότυπο
ανάπτυξης. H ΕΕ πρέπει να είναι ακόμη σε θέση να προτείνει

2.2.3. H Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του Μαα
στριχτ επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην ίδια τη φύση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. H υλοποίηση της ενιαίας αγοράς και η
προοπτική του ενιαίου νομίσματος επηρεάζουν το είδος των
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων που μπορεί να παράσχει
η ΕΕ στους εταίρους της. Πράγματι, η λειτουργία μιας πιο
ολοκληρωμένης αγοράς, με αυστηρότερους κανόνες όσον
αφορά την ποιότητα και την υγιεινή μεταβάλλουν τους όρους
πρόσβασης των προϊόντων των χωρών ΑΚΕ στις αγορές της
ΕΕ. Εξάλλου, οι προσπάθειες σύγκλισης που επιβάλλονται από
την λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
θα έχουν άμεσες συνέπειες στην ικανότητα συνεισφοράς των

κρατών μελών στην αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης υπάρχει και
η βούληση της ΕΕ να αποκτήσει πολιτική ισχύ σε διεθνές
επίπεδο, ισότιμη με την εμπορική, πράγμα που δημιουργεί νέο
πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις. Πράγματι η Σύμβαση Λομέ
μπορεί να αποτελέσει πεδίο εφαρμογής για την ΚΕΠΠΑ (Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας). Οι νέες συνθή
κες που θα προκύψουν από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη θα
επιταχύνουν κατά πάσα πιθανότητα την εμφάνιση παρόμοιων
τάσεων.

H πτώση της ΕΣΣΔ αλλαξε το πλαίσιο των ιδεολο

γικών διαφορών και των αγώνων επιβολής που ταράσσουν
τόσο τις χώρες της ΕΕ όσο και τις χώρες ΑΚΕ. Είναι ακόμη
πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα. Σήμερα το
πρότυπο ανάπτυξης μέσω αυταρχικής και σχεδιασμένης οικο
νομικής διαχείρισης σοβιετικού τύπου είναι πλέον
ξεπερασμένο. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν νέες διαφορές
τόσο στο πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο (σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτικές ελευθερίες, δημοκρα

τη δική της άποψη όσον αφορά την ανάπτυξη.
2.3.2.

Τα συμπεράσματα του Γυρου της Ουρουγουάης το

1995 και η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ) δημιουργούν νέο πλαίσιο που θα επηρεάσει τις διαπραγ
ματεύσεις, όχι μόνο όσον αφορά το σεβασμό των νέων πολυμε
ρών κανόνων, αλλά και τον καθορισμό των εμπορικών σχέσεων
μεταξύ ΕΕ και ΑΚΕ. H Σύμβαση της Λομέ αποτελεί αντικείμενο
προσωρινής παρέκκλισης των κανόνων του ΠΟΕ έως τη λήξη
της το 2000, αλλά μετά οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να
προσαρμοστούν στο νέο πολυμερές πλαίσιο ή να τεθούν υπό
διαπραγμάτευση. Το γεγονός όμως, ότι οι χώρες ΑΚΕ δια
πίστωσαν ότι κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια μειώθηκε η
παραγωγή τους και οι παγκόσμιες εξαγωγές, καθιστά περισσό
τερο αναγκαία την παρέμβαση της ΟΚΕ. Σύμφωνα με μια
πρόσφατη μελέτη που πραγματοποίησε το «Harvard Institute
for International Development» ένα μέρος της καθυστέρησης που
σημειώνεται στην Αφρική νοτίως της Σαχάρα, όσον αφορά

την ανάπτυξη, σε σχέση με την Ασία ή την Λατινική Αμερική,
οφείλεται στην έλλειψη συμμετοχής στις διεθνείς ανταλλαγές.

διαρκής κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η αρμονική και
προοδευτική ένταξη στην διεθνή οικονομία και η καταπολέμηση

Επιβάλλεται συνεπώς αναθεώρηση των όρων της Σύμβασης
της Λομέ στο εμπορικό επίπεδο, όχι μόνο για την καλύτερη
προσαρμογή της στο νέο διεθνές πλαίσιο, αλλά και για την
αντιμετώπιση της πρόκλησης των συνεπειών της παγκοσμιο
ποίησης για τις ίδιες χώρες ΑΚΕ και προκειμένου να μπο
ρέσουν να ενταχθούν προοδευτικά στα διεθνή ρεύματα ανταλ

της ένδειας.

λαγών.

2.2.5 . Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, στο πλαίσιο
της παγκοσμιοποίησης των ανταλλαγών, της κατάρρευσης της

2.3.3 .

2.2.4. Στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εχει τεθεί
ως στόχος της πολιτικής για τη συνεργασία (άρθρο 130 Y), η

Αν και η παγκοσμιοποίηση των ανταλλαγών είναι

πραγματικότητα, οι μεγάλες διεθνείς δυνάμεις, οι ΗΠΑ, η

EL
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Ιαπωνία και η ΕΕ χαράζουν ή έχουν χαράξει περιφερειακές
στρατηγικές εταιρικών σχέσεων. Οι συμφωνίες της Λομέ δεν
μπορούν να μείνουν μακριά από την πραγματικότητα αυτή
και πρέπει να καθοριστεί με ποιό τρόπο η νέα Σύμβαση της
Λομέ πρέπει και μπορεί να ενταχθεί σε αυτή: στην Αφρική
σε σχέση με τον ευρωμεσογειακό διάλογο, στην Καραϊβική
ενσωματώνοντας την συνεργασία με τη Λατινική Αμερική,
στον Ειρηνικό που αναγκαστικά επηρεάζεται από τους δεσμούς
του με την Ασία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
διαπιστώνεται με ανησυχία μια συνολική μείωση των ευρωπαϊ
κών επενδύσεων στις χώρες ΑΚΕ, ενώ αντιθέτως έχουν αυξηθεί
οι αμερικανικές και ιαπωνικές επενδύσεις.
2.3.4 .

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχέσεις με τις ΑΚΕ συνιστούν

σημαντική πρόκληση για την ΕΕ. Μεταξύ, αφενός, του κινδύ
νου υποβάθμισης αυτής της εταιρικής σχέσης που ίσως χάσει
τον προνομιακό χαρακτήρα της και εξασθενήσει με τον τρόπο
αυτό την οικονομική και πολιτική επιρροή της Ευρώπης και,
αφετέρου, της γενικής δυσφορίας που οφείλεται σε μια Σύμ
βαση η οποία δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προκλήσεις του
τέλους του αιώνα, η ΟΚΕ προτείνει μια εκ βάθρων ανανέωση

C 296/69

3.3.1 . στην ενίσχυση των συνεταιριστικών, συνδικαλιστι
κών, επαγγελματικών ομαδοποιήσεων και γυναικείων οργανώ
σεων που εξασφαλίζουν, κυρίως στο επίπεδο της εκπαίδευσης,
της συμμετοχής στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και της
δημοκρατικής ζωής, καλύτερη συνοχή του κοινωνικού ιστού
και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη
3.3.2. στη δημιουργία πραγματικά ευνοϊκού κλίματος για
την άνθηση του τοπικού ιδιωτικού τομέα και του επιχειρηματι
κού πνεύματος που αποτελούν τους μοχλούς της οικονομικής
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
3.3.3. στην καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνα
τοτήτων των γυναικών και των ανδρών μέσω της εκπαίδευσης,
των ανταλλαγών, της επαγγελματικής κατάρτισης και του πολι
τισμού

3.3.4. στην εξασφάλιση δίκαιης εκπροσώπησης των γυναι
κών στην εκπαίδευση και στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων

της Σύμβασης.

3.3.5 . στην εκ νέου αξιοποίηση της δημόσιας, δημοκρατικής
και εθελοντικής δράσης για να ευνοηθεί η αύξηση της ασφά

3 . Οι προτεραιότητες της ΟΚΕ

3.3.6. στην καλύτερη εκτίμηση των θεμάτων που αφορούν
την προστασία του περιβάλλοντος και του πλαισίου ζωής που
χρήζουν μακροπρόθεσμων επενδύσεων

3.1 . H ΟΚΕ συγχαίρει την Επιτροπή για τη σαφήνεια και
την ορθότητα των επιλογών που παρουσιάζει στην Πράσινη
Βίβλο. H ΟΚΕ εκτιμά ότι, αυτή τη φορά, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη
μέθοδο των Πράσινων Βίβλων, παρέχοντας ρεαλιστικές επιλο
γές προκειμένου να υπάρξει διάλογος ουσίας με όλους τους

ενδιαφερόμενους φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της
ΕΕ. Αποφεύγοντας την προτίμηση της μιας ή της άλλης λύσης,
αλλά παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή
ματα, η Επιτροπή συμβάλλει σημαντικά στη συζήτηση που

λειας των ατόμων και να επιτευχθούν ευνοϊκές συνθήκες για
τη δημιουργία πλούτου και για τη δίκαιη κατανομή του-

3.3.7. στην καλύτερη χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων
μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αποτελεσματικής
καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι προσπάθειες πρέπει να
επικεντρώνονται τόσο στον τρόπο διαχείρισης των διοικη
τικών κυκλωμάτων των αναπτυσσόμενων χωρών όσο και στις
μεθόδους και τις συμπεριφορές των αρχών και των φορέων
των δωρητριών χωρών3.3.8. στην υποστήριξη της περιφερειακής συνεργασίας, υπό
όλες τις μορφές της, και ιδιαίτερα την δημιουργία ολοκληρωμέ
νων και περιφερειακών αγορών. Στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή
Ένωση φέρει ευθύνη που της υποαγορεύεται από την εμπειρία
και την ιστορία της .

αρχίζει.

3.2. H ΟΚΕ επιθυμεί, κυρίως, να ασχοληθεί με την ουσία
του θέματος που άπτεται της ορθότητας του σημερινού πλαι
σίου της Σύμβασης της Λομέ, συμπεριλαμβανομένης της εμπο
ρικής πτυχής, να προτείνει τη χάραξη νέας αναπτυξιακής
πολιτικής και να προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις όσον
αφορά την καλύτερη λειτουργία των υφιστάμενων οργάνων.

3.3.

Σε ό,τι αφορά τις αρχές, και ως όργανο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, η ΟΚΕ
εκτιμά ότι προτεραιότητα της πολιτικής για τη συνεργασία
και την αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να είναι η συμβολή στη
βιώσιμη και αυτάρκη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και εργα
σίας όλων των κοινωνικών τάξεων, και ιδιαίτερα των πλέον
ασθενών δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες. Για το
λόγο αυτό, η ΟΚΕ θεωρεί ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί:

4. H ορθότητα του σημερινού πλαισίου της σύμβασης της
Λομέ

4.1 . H σκοπιμότητα σύναψης νέας σύμβασης, με άλλα λόγια:
«το ενιαίο πλαίσιο που ορίζει σήμερα τις σχέσεις με τις 70 χώ
ρες ΑΚΕ πρέπει να διατηρηθεί, να παύσει να ισχύει ή να
επεκταθεί;» H ερώτηση αυτή πρέπει να μελετηθεί τόσο από
πλευράς αποτελεσματικότητας όσο και από πλευράς θεώρησης
και στρατηγικής των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ που να
περιλαμβάνει τις νέες πραγματικότητες του σημερινού κόσμου:
παγκοσμιοποίηση και περιφερειακές στρατηγικές. Ανεξάρτητα
από την επιλογή που θα γίνει, οι προτιμησιακές και ιστορικές
σχέσεις μεταξύ αρκετών κρατών μελών και χωρών ΑΚΕ θα
διατηρηθούν. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα αν είναι σκόπιμο
να διαλυθεί πλήρως το σημερινό πλαίσιο, πράγμα το οποίο
θα σήμαινε για την ΕΕ απώλεια του οφέλους από αυτές τις
σχέσεις. Ωστόσο, οι επιλογές που συνίστανται στη διαφο
ροποίηση ανάλογα με τις γεωγραφικές ζώνες (Αφρική νοτίως
της Σαχάρα, Καραϊβική και Ειρηνικός) ή στην επέκταση της
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σύμβασης σε άλλες χώρες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικεί
μενο συζήτησης με τους κοινωνικοοικονομικούς κύκλους της
ΕΕ .
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που αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και της ΚΕΠΠΑ.
Ενισχυμένο και διαφοροποιημένο, ανάλογα με τις γεωγραφικές
ζώνες, το σφαιρικό πλαίσιο της Λομέ μπορεί να επεκταθεί και
σε άλλες χώρες ή γεωγραφικές ζώνες.

4.2. Δεδομένων των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των δια
φόρων ζωνών και του ενδιαφέροντος για την ΕΕ, να διατηρήσει
τις προνομιακές πολιτικές σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ, η ΟΚΕ
θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει ένα
ενισχυμένο πλαίσιο συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του
πολιτικού διαλόγου και της εφαρμογής των δύο νέων αξόνων
της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ και Συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης
και των εσωτερικών υποθέσεων για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων μετανάστευσης) με τις χώρες ΑΚΕ. Το θέμα της
διατήρησης ενιαίου πλαισίου ή σύμβασης αναφοράς που να
περιλαμβάνει ξεχωριστά όργανα ανάλογα με τις γεωγραφικές
ζώνες θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένης
συζήτησης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ.

Ανεξαρτήτως επιλογής, η ΟΚΕ επιθυμεί μια προσέγγιση που να
καταστήσει δυνατή την επίτευξη πραγματικής διαφοροποίησης,
ούτως ώστε τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα της κάθε
μεγάλης γεωγραφικής ζώνης να εξεταστούν και να μελετηθούν
στο κατάλληλο πλαίσιο:

4.2. 1 .

Ένα πλαίσιο συνεργασίας με την νοτίως της Σαχάρας

Αφρική, με πολιτικό διάλογο με τα κράτη και τις ενώσεις
κρατών, κυρίως δε με την Οργάνωση Αφρικανικής Ενότητας
(ΟΑΕ). Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας θα πρέπει να εξε
ταστούν τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη της
συνεργασίας καθώς και θέματα που αφορούν τους άλλους
δύο πυλώνες της ΕΕ (κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις). Το θέμα
του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου
καθώς και τα θέματα σχετικά με τα μέτρα εμπιστοσύνης που
αποσκοπούν στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας

Ωστοσο, σε κάθε νέα συμφωνία συνεργασίας πρέπει να υπάρχει
ισορροπία μεταξύ της έννοιας της ισότητας των κρατών και
της ανάγκης ελαστικής λειτουργίας κάθε μελλοντικής εταιρικής
σχέσης ούτως ώστε να μπορεί η ΕΕ να διαχειρίζεται αποτε
λεσματικά την παροχή βοήθειας.

4.4. H ΟΚΕ ζητά μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής στο
πλαίσιο της Σύμβασης της Λομέ με τις άλλες πολιτικές της
ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική εξωτερικών σχέσεων,
εξωτερικού εμπορίου, εργασίας και απασχόλησης, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, καθώς και με τις διμερείς δράσεις των κρατών
μελών. Ως προς αυτό, η ΟΚΕ υποστηρίζει το διάβημα της
Επιτροπής για την Πράσινη Βίβλο και προτείνει μια πραγμα
τικά σφαιρική προσέγγιση για την αναπτυξιακή βοήθεια. H
ΟΚΕ προτείνει συνεπώς την ύπαρξη μόνιμων μηχανισμών
διαβούλευσης, όπως: τακτικές συνεδριάσεις των πολιτικών
ιθυνόντων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, εγγραφή στην ημερήσια
διάταξη των συνεδριάσεων των υπουργών δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων των θεμάτων που αφορούν την πολι
τική μετανάστευσης, ανανέωση του πλαισίου συνεργασίας
ούτως ώστε να ενταχθεί στο πλαίσιο σφαιρικής και γεωγρα
φικής στρατηγικής των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, υποχρεω
τική διαβούλευση σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της
βοήθειας με τη μορφή πολυετούς προγραμματισμού όπου θα
αναζητούνται οι συγχρηματοδοτήσεις ΕΕ/κρατών μελών.

στην αφρικανική ήπειρο πρέπει να κατέχουν εξέχουσα θέση
σε αυτή την πολιτική συνεργασία.
4.5 .

4.2.2.

Πλαίσια συνεργασίας με τις χώρες της Καραϊβικής

και του Ειρηνικού που θα ενσωματώνουν, τόσο από πολιτικής
πλευράς όσο και από πλευράς λειτουργικότητας, ισχυρή και
μόνιμη δέσμευση με τις συμφωνίες και τα προγράμματα της
ΕΕ που υπάρχουν με τις γειτονικές ζώνες (Κεντρική και Νότια
Αμερική για την Καραϊβική, Ασία για τον Ειρηνικό).
4.2.3. H ΟΚΕ εκτιμά επίσης ότι ενδείκνυται η θέσπιση ειδι
κού πλαισίου για τη ζώνη του Ινδικού Ωκεανού (Σεϋχέλλες,

Μαυρίκιος, Μαδαγασκάρη, Κομμόρες)
4.2.4. Όσον αφορά τις ζώνες του Ειρηνικού, της Ασίας και
του Ινδικού Ωκεανού, πρέπει να ασκείται έλεγχος για τη συνοχή
και τη συμπληρωματικότητα των δράσεων υπέρ των χωρών
ΑΚΕ και των δράσεων που αναπτύσσονται για τις ιδιαίτερα
απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ καθώς και τα γειτονικά
υπερπόντια διαμερίσματα.
4.3. Οπωσδήποτε, η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της
αρχής περί συνάψεως συμβάσεων και εταιρικών σχέσεων που
χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο
και σύμφωνα με την αρχή περί ισότητας μεταξύ κυρίαρχων
κρατών διαγράφεται η διαμόρφωση της μελλοντικής σύμβασης.
Επιδιώκεται να εμπλουτισθεί το εν λόγω πλαίσιο, και να
καταστεί περισσότερο συναφές με τη σφαιρική στρατηγική

H «δημοσιονομοποíηση» του ΕΤΑ σε κοινοτικό πλαίσιο

θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της καλύτερης συνεργίας
εθνικών και κοινοτικών δράσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η
«κοινοτικοποίηση» των ενισχύσεων Λομέ θα προσκρούσει στην
πραγματικότητα των μεγάλων αποκλίσεων εκτίμησης και
δέσμευσης μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και της ικανό
τητας οικονομικής συνεισφοράς σε αυτή την πολιτική. H ΟΚΕ
τάσσεται υπέρ της «κοινοτικοποίησης» του ΕΤΑ, κυρίως υπέρ
των οριζόντιων δράσεων, των προγραμμάτων ενίσχυσης της
περιφερειακής συνεργασίας και των λειτουργικών προγραμ
μάτων στις πλέον μειονεκτικές χώρες, ενώ τα κράτη μέλη θα
κληθούν να δώσουν ειδικές συνεισφορές στα προγράμματα
και χώρες που θεωρούν ότι έχουν προτεραιότητα. Με τον
τρόπο αυτό η «δημοσιονομοποíηση» της Σύμβασης της Λομέ
θα συνοδεύεται από πραγματική προσπάθεια συνοχής μεταξύ
των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. H ΟΚΕ εκτιμά ότι η

προσπάθεια αυτή θα πρέπει να αποτελέσει πρώτιστη προ
τεραιότητα της μεταρρύθμισης της υφιστάμενης σύμβασης.

4.6. H ΟΚΕ επιμένει οτι η κοινοτική δράση πρέπει να είναι
καλύτερα συντονισμένη με τις δράσεις και τα προγράμματα
που εφαρμόζουν οι διεθνείς οργανισμοί, ιδιαίτερα εκείνοι
στους οποίους τα κράτη μέλη συμμετέχουν ενεργά (ΔΟΕ,
ΠΗΕΑ, ΠΟΥ, UNESCO, UNEDI και Παγκόσμια Τράπεζα). Ως
προς αυτό η ΟΚΕ προτείνει την υπογραφή συμβάσεων στόχων

29 . 9 . 97

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

μεταξύ της ΕΕ και των οργανισμών αυτών, ούτως ωστε η
ΕΕ να μπορεί να χρηματοδοτεί τις δράσεις των εν λόγω
οργανισμών. H συνεργασία με τους οργανισμούς αυτούς πρέπει
να γίνεται, αφενός, επί τόπου, στο πλαίσιο συμφωνημένου
σχεδιασμού των δράσεων συνεργασίας, και αφετέρου, σε
κεντρικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της
συμμετοχής και της στρατηγικής των κρατών μελών και της
ίδιας της ΕΕ σε σχέση με τους οργανισμούς αυτούς.

4.7. Τέλος, η ΟΚΕ τασσεται υπερ της διεύρυνσης της συνερ
γασίας με τους τοπικούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, τα συνδι
κάτα και τους συλλόγους επειδή εκτιμά ότι είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικό
τητας της συνεργασίας ενόψει του στόχου της βιώσιμης οικονο
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης. H συμμετοχή των κοινωνι
κοοικονομικών κύκλων πρέπει να είναι πλήρης, από τη σύλ
ληψη έως την εφαρμογή των δράσεων συνεργασίας.
4.7.1 . Γι αυτο η ΟΚΕ προτείνει, λογω της εμπειρίας της
από τις συναντήσεις με τους κοινωνικοοικονομικούς κύκλους
ΕΕ/ΑΚΕ, την ενίσχυση της υφιστάμενης συμβουλευτικής
δομής, με την προσθήκη μηχανισμού οικονομικής και κοινω
νικής διαβούλευσης υπό τη διαχείριση της ΟΚΕ με τη μορφή
ισομερών επιτροπών, που να συσταθούν κατά προτίμηση βάσει
γεωγραφικής και περιφερειακής κατανομής και να εξασφαλί
ζουν ορθή εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς
διακρίσεις λόγω φύλου ή έθνους. Οι εν λόγω επιτροπές θα
πρέπει, στο περιθώριο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 'Ισης
Εκπροσώπησης, να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις για τα σχέδια
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που υποβάλλουν οι
χώρες προς έγκριση και χρηματοδότηση από την ΕΕ. Αρνητικές
γνωμοδοτήσεις ενδέχεται να υποχρεώσουν τις δικαιούχους
χώρες να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους.
4.7.2 .

H ΟΚΕ διεκδικεί επίσης άμεση συμμετοχή στις μελ

λοντικές διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Σύμβασης
Λομέ.
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διεθνών ανταλλαγών (Μαυρίκιος, Ζιμπάμπουε, Ακτή του
Ελεφαντοστού, Φίντζι, Τζαμάικα...) καθώς και τα ενθαρ
ρυντικά γενικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν το 1996 είναι,
με αυτή την προοπτική, πολύ διδακτικά για την πρόβλεψη των
απαραίτητων βελτιώσεων.

5.2. Στο εμπορικό επίπεδο, η Πράσινη Βίβλος προτείνει
τέσσερις κύριες εναλλακτικές δυνατότητες: ένταξη της εμπο
ρικής πτυχής στο ΣΓΠ (σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων)
ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε παρέκκλιση από τις αρχές
του ΠΟΕ, διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος με βελτιώ
σεις, ένα σύστημα ενιαίας αμοιβαιότητας και τέλος ένα σύστημα
διαφοροποιημένης αμοιβαιότητας. Στην Πράσινη βίβλο
παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθε
μιάς των επιλογών καθώς και δύο εναλλακτικές δυνατότητες
που συνδυάζουν διάφορες επιλογές. H ΟΚΕ τις εκτιμά σε

συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια:
5.2.1 . Τις προηγούμενες επιλογές όσον αφορά τη γεωγρα
φική κάλυψη, ιδιαίτερα δε το ενδιαφέρον που προκαλεί η
περιφερειακή συνεργασία μεταξύ χωρών της ίδιας ζώνης,
ούτως ώστε να ευνοηθεί η εμφάνιση περιφερειακών αγορών.
5.2.2. Τη φροντίδα εξασφάλισης στις χώρες ΑΚΕ εύκολης
και προοδευτικής πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές.
5.2.3. Την αναζήτηση καλύτερης αποτελεσματικότητας δεδο
μένων των ισχνών αποτελεσμάτων των υφιστάμενων μηχα
νισμών προώθησης του εμπορίου και των ανταλλαγών.
5.2.4. Την εκτίμηση του διαφοροποιημένου επιπέδου της
οικονομικής ανάπτυξης των διαφόρων χωρών.

5.2.5 . Τη βούληση να μπορεί η ΕΕ να προβεί σε ουσιαστική
και σφαιρική προσφορά σε θέματα εμπορίου, που να μην
εξαλείφουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει έως τώρα η
Σύμβαση, κυρίως όσον αφορά την μη αμοιβαιότητα των ανταλ
λαγών.

5.2.6. Την ύπαρξη συνοχής μεταξύ αναπτυξιακής πολιτικής
και εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μη
προκαλούνται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που θα μείωναν
την ανάπτυξη των τοπικών παραγωγών.
5 . H ανανέωση του εμπορικού πλαισίου

5.2.7. Την ανάπτυξη, όταν το επιτρέπουν οι φυσικές συνθή
κες, γεωργίας για την κάλυψη κατά προτεραιότητα των ανα
γκών του πληθυσμού.
5.1 . Επιβάλλεται να γίνει η ανανέωση του εμπορικού πλαι
σίου διότι γενικά η κατάσταση των ΑΚΕ συνεχώς επιδεινώνε
ται όσον αφορά την εξέλιξη των ανταλλαγών, τόσο από
πλευράς των σχέσεών τους με την ΕΕ όπου το μερίδιο αγοράς
τους από 7% το 1975 μειώθηκε στο 2,8% το 1995 , όσο και σε
σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο (το μερίδιο αγοράς 30 βασικών

προϊόντων εξαγωγής των ΑΚΕ σε παγκόσμιο επίπεδο από
9,7 % το 1975 μειώθηκε σε 2,8 % το 1995). Αυτή η ανησυχητική
εξέλιξη αιτιολογεί από μόνη της την αναθεώρηση του εμπο
ρικού πλαισίου ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο.
Στην εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη
η προσαρμογή της Σύμβασης στους νέους κανόνες του διεθνούς
εμπορίου και η πραγματική διάβρωση των προτιμήσεων Λομέ,
για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, σε σχέση με το πολυμερές
σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων. H ύπαρξη των επιτυ
χημένων περιπτώσεων, σε ό,τι αφορά την είσοδο στα ρεύματα

5.3.

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η ΟΚΕ θεωρεί ως προ

τεραιότητες:

5.3.1 . Την καλύτερη συνεκτίμηση των διαφορών οικονομι
κής ανάπτυξης και της ικανότητας ένταξης στα παγκόσμια
ρεύματα ανταλλαγών (Βλέπε την αντιφατική κατάσταση της
νήσου του Μαυρίκιου με τη Μαδαγασκάρη). Για το λόγο αυτό,
η ΟΚΕ δεν είναι υπέρ της διατήρησης του ενιαίου πλαισίου,
συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής της ομοιόμορφης αμοι
βαιότητας.

5.3.2. Την αναζήτηση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στο
πλαίσιο της ειδικής ευθύνης της ΕΕ έναντι των εταίρων της,
κυρίως στην Αφρική· ως προς τούτο, η απλή εφαρμογή των
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αρχών του ΠΟΕ και του ΣΓΠ δεν παρεχει επαρκείς εγγυήσεις,
και συμβάλει στο να χάνουν τα πλέον προηγμένα κράτη τα
οφέλη που συνεπάγεται η Σύμβαση της Λομέ. Ωστόσο πρέπει
να γίνει συνείδηση η ανάγκη να καταστεί o υφιστάμενος μηχα
νισμός συμβατός με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου και
να ευνοηθεί η ένταξη των χωρών αυτών στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης των ανταλλαγών. H ΕΕ και οι χώρες ΑΚΕ
πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε o ΠΟΕ να αποδεχθεί την προσω
ρινή διατήρηση ορισμένων, μη αμοιβαίων προτιμήσεων για τις
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ΑΚΕ.

5.4. Μόνον η επιλογή της «διαφοροποιημένης αμοιβαιότη
τας» καθιστά δυνατή την διαφοροποιημένη εξέταση και τη
διατήρηση των εταιρικών σχέσεων βάσει συμβάσεων. Επίσης
σέβεται τους κανόνες του ΠΟΕ. Πρόκειται, πράγματι, για τη
διαπραγμάτευση με τις γεωγραφικές ζώνες ή με ομάδες χωρών,
ή με μεμονωμένες χώρες, προοδευτικών προγραμμάτων που
θα έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν το άνοιγμα των αγορών. O
προοδευτικός χαρακτήρας θα επιτρέψει στις λιγότερο αναπτυγ
μένες χώρες ΑΚΕ να διατηρήσουν, για περιορισμένη χρονική
διάρκεια, προστατευτικά συστήματα που στηρίζουν την
ανάπτυξη ορισμένων από τους τομείς δραστηριοτήτων τους.

29. 9. 97

ποιοτητα, την αξιοπιστία των δικτύων παραγωγής και να
αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των παραγω
γών στις εταιρείες εξαγωγής και διανομής. Για την παρακολού
θηση της εφαρμογής των σχεδίων αυτών, η ΕΕ θα μπορούσε
να δημιουργήσει ένα κέντρο τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας
για το εμπόριο το οποίο να αναλάβει τη διάδοση των καλύτερων
μεθόδων βάσει των επιτυχημένων περιπτώσεων και να ενημε
ρώνει τους εξαγωγείς για τους όρους πρόσβασης στις αγορές
της ΕΕ (κανόνες ποιότητας, υγιεινής...). H εν λόγω δραστηριό
τητα θα ασκείται στις χώρες ΑΚΕ, από κοινού με την CNUCED
(Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την
ανάπτυξη), και στην ΕΕ θα μπορούσε να ανατεθεί στο CDI
(Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο διεύρυνσης
των καθηκόντων του, στο βαθμό που η συμπληρωματικότητα
μεταξύ βιομηχανίας και εμπορίου θεωρείται δεδομένη.

5.8.

Το πλεονεκτημα της επιλογής ενιαίου πλαισίου, που

περιλαμβάνει, κατά τρόπο προσωρινό, τις διάφορες επιλογές,
καθιστά δυνατή τόσο τη διατήρηση της σαφώς καθορισμένης
εμπορικής πτυχής όσο και την αντιμετώπιση ιδιαίτερων
καταστάσεων, με την προσωρινή διατήρηση μη αμοιβαίων προ
τιμήσεων για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και πρωτοκόλ
λων για ορισμένα προϊόντα, όπως η ζάχαρη, οι μπανάνες και
το βόειο κρέας.

5.5 . H επιλογή της «διαφοροποιημένης αμοιβαιότητας»
εμπεριέχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα, κατά την άποψη της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Το πρώτο είναι ότι
ευνοείται η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ χωρών ΑΚΕ στο
βαθμό που αυτά τα προγράμματα ανοίγματος περιλαμβάνουν
κατά προτεραιότητα μια «εσωτερική» πτυχή στην εν λόγω
ζώνη, που προβλέπει αυξημένη ελευθερία ανταλλαγών και
αυξημένη συνεργασία μεταξύ χωρών που, στην πλειονότητά
τους, διαθέτουν πολύ περιορισμένες αγορές για να προβάλουν

την ένταξη των χωρών ΑΚΕ στο παγκόσμιο εμπόριο. Παρ'
όλα αυτά, για να εξασφαλιστεί η προοδευτικότητα του μηχα
νισμού και να διατηρηθεί ένα κοινό εμπορικό πλαίσιο, αυτή
η προοπτική πρέπει να συμφωνεί με ένα χρονοδιάγραμμα

την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. H θέσπιση
ενός συνόλου βασικών κανόνων από την Ένωση, θα ενισχύσει

πλαισίου, τη διατήρηση μεταβατικών και προσωρινών μηχα

τα πλεονεκτήματα αυτών των περιφερειακών αγορών και
συνεπώς θα ευνοήσει τις επενδύσεις. Το δεύτερο είναι ότι οι
χώρες αυτές πρέπει να είναι περισσότερο αξιόπιστες για τους
ξένους επενδυτές επιδεικνύοντας σταθερή πορεία που να μη
θεωρείται αντιστρέψιμη.

5.9. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτήν
την προσφορά, η ΟΚΕ προτείνει μια ενιαία προοπτική (τη
«διαφοροποιημένη αμοιβαιότητα»), συμβατή με τους κανόνες
του ΠΟΕ και η οποία θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για

εφαρμογής που να συνεπάγεται, με την έννοια του ενιαίου
νισμών.

5.10.

Οι γεωργικες πτυχές των ανταλλαγών μεταξύ ΕΕ και

ΑΚΕ υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες λόγω της κοινής γεωργι

κής πολιτικής. Τα αποτελέσματά τους ωστόσο είναι πολύ

5.6. Στο πλαίσιο της επιλογής αυτής πρέπει να δοθεί ιδιαί
τερη προσοχή στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ίδιων των
χωρών ΑΚΕ, καθώς και με τα γειτονικά υπερπόντια κοινοτικά
εδάφη και τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες κοινοτικές γειτονικές

περιφέρειες, ούτως ώστε να εφαρμοστούν ταχύτερα οι αρχές
της αμοιβαιότητας και έναρξης των ανταλλαγών με στόχο την
προώθηση πραγματικών περιφερειακών αγορών. Τα προγράμ
ματα αυτά αφορούν επίσης την εξάλειψη των τεχνικών εμπο
δίων στις συναλλαγές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών ΑΚΕ,
ιδιαίτερα σε θέματα τυποποίησης. H εμπειρία της Κοινότητας
πρέπει να είναι πολύ διδακτική στο θέμα αυτό.

5.7. H εφαρμογή αυτής της πολιτικής της «διαφοροποιημέ
νης αμοιβαιότητας» θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδια
δράσης που θα βοηθήσουν τις χώρες αυτές να αναπτύξουν
παραγωγές προϊόντων που να διατίθενται στις παγκόσμιες
αγορές. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει κυρίως να αφορούν την

περιορισμένα λόγω της διαφοροποίησης, γενικά, των παραγω
γών των χωρών ΑΚΕ, τροπικού ή υποτροπικού τύπου, από
τις παραγωγές της ΕΕ. H Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
μεριμνήσει για την υποστήριξη ορισμένων παραγωγών των
ΑΚΕ έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, να αποτρέψει ενδεχό
μενες αρνητικές συνέπειες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
και να αναλύσει τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν.
H ύπαρξη ειδικών πρωτοκόλλων (ζάχαρη, μπανάνες, βόειο
κρέας) αποτελεί σημαντικό μέσο σχετικά, ιδιαίτερα για ορισμέ
νες χώρες όπως η νήσος Μαυρίκιος, όπου η διάταξη αυτή είχε
πολύ θετικά αποτελέσματα και ευνόησε την ανάπτυξή τους.
Για άλλες χώρες, καθώς και στο πλαίσιο της ελεύθερης πρόσβα
σης στην κοινοτική αγορά των προϊόντων των ΑΚΕ που δεν

καλύπτονται από την ΚΓΠ (κυρίως τροπικά προϊόντα), τα
χαμηλής ποιότητας προϊόντα και οι δυσκολίες εμπορίας τους
αποτελούν την πραγματική αιτία της μικρής ανάπτυξης των
γεωργικών ανταλλαγών ΕΕ/ΑΚΕ. H προοδευτική λειτουργία

των ζωνών ελεύθερων συναλλαγών δεν πρέπει κατά συνέπεια
να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην ΕΕ στον τομέα
αυτό, με την προϋπόθεση να προβλέπεται η διατήρηση, τουλά
χιστον προσωρινά, ορισμένων πρωτοκόλλων ανά προϊόν, με
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τα οποία υποστηρίζονται οι εξαγωγες των χωρών ΑΚΕ ενόψει
του κέρδους παραγωγικότητας και ποιότητας που θα τις
καταστήσει ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. H διαφο
ροποίηση στην εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων, που να
ευνοεί πραγματικά τις πλέον μειονεκτικές χώρες, πρέπει να

είναι τέτοιας φύσης ώστε να είναι περισσότερο αποδεκτά σε
διεθνή κλίμακα στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επαναδιαπραγ
μάτευσης μετά το έτος 2000 και να θεωρούνται από τους
δικαιούχους ως έκτακτα μέτρα.
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μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ ή ομάδων χωρών, στα
οποία σχέδια θα περιλαμβάνεται το εμπορικό άνοιγμα και τα
προγράμματα τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας. H ΟΚΕ
επιθυμεί τα εν λόγω προγράμματα να ευνοούν πραγματικά
την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των δικαιούχων
χωρών και το ποσό της βοήθειας, αντί αυτή να υπολογίζεται
αριθμητικά, να παρέχεται ανάλογα με την ποιότητα των προ
γραμμάτων που υποβάλλονται και την κοινή βούληση επίτευξης
των στόχων που έχουν καθοριστεί. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων τις προτεραιότητές
της όσον αφορά τη συνεργασία.

6. Νέα αντίληψη της πολιτικής για την αναπτυξιακή βοήθεια
6.5 .

6.1 .

Σήμερα η ίδια η έννοια της αναπτυξιακής βοήθειας

τίθεται υπό αμφισβήτηση. H ΟΚΕ διαπιστώνει ότι η σημερινή
συζήτηση εστιάζεται σε μια μινιμαλιστική και ανθρωπιστική
αντίληψη (παροχή βοήθειας στους πληθυσμούς που βρίσκονται
κάτω από το επίπεδο της φτώχειας) και σε μια υπερφιλελεύθερη
θεώρηση σύμφωνα με την οποία το εμπόριο και οι ελεύθερες
συναλλαγές είναι οι μόνες λύσεις για την ανάπτυξη.
6.2. Αντίθετα, η ΟΚΕ τάσσεται υπερ μιας πρωτότυπης προ
σέγγισης, πιστής στις ευρωπαϊκές παραδόσεις, που να βασίζε
ται στις παγκόσμιες αξίες οι οποίες είχαν υπερισχύσει κατά

την υπογραφή της πρώτης Σύμβασης της Λομέ: ανθρωπισμός,
αλληλεγγύη, συνεργασία. H θεώρηση αυτή, ωστόσο, πρέπει
να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα της Ευρώπης που
εξελίσσεται και του κόσμου που αλλάζει. Για το λόγο αυτό η

ΟΚΕ προτείνει την υιοθέτηση νέων αρχών λειτουργίας και
νέων προτεραιοτήτων, χωρίς να αρνείται τις βασικές αρχές
της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αναπτυξιακή βοήθεια.
6.3. Κατά πρώτο λόγο, η ΟΚΕ τάσσεται υπερ της ανανέωσης
της εταιρικής σχέσης. Δεδομένης της νέας πολιτικής διάστασης
της Ένωσης, δεν νοείται εταιρική σχέση χωρίς διάλογο για
τις βασικές αξίες, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη
δημοκρατία, την ανεξιθρησκεία, τα κοινωνικά και συνδικα
λιστικά δικαιώματα, την ισότητα ανδρών/γυναικών, την
υπεράσπιση της ατομικής ιδιοκτησίας και την ασφάλεια των
εθνικών και ξένων επενδύσεων, την καταπολέμηση κάθε μορ
φής εγκληματικότητας και την πρόληψη της διαφθοράς. Με
τη λέξη διάλογο, η ΟΚΕ εννοεί πραγματική αμφίδρομο εταιρική
σχέση. Για την πρόληψη της διαφθοράς, για παράδειγμα, πρέπει
να καταβληθούν προσπάθειες και στις ευρωπαϊκές χώρες, και
ιδιαίτερα να μην ευνοείται η διαφθορά στον φορολογικό τομέα,
όπως δυστυχώς συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη.
Τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες ΑΚΕ, o διάλογος αυτός
δεν μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μεταξύ κυβερνήσεων,
αλλά για να υπάρχει πραγματική εταιρική σχέση, απαιτείται
και η συμμετοχή των κοινοβουλευτικών θεσμών και των κοινω
νικοοικονομικών κύκλων. Αυτή η διεύρυνση της συνεργασίας
θα δώσει νέα ώθηση στη Σύμβαση και θα αποτελεί εγγύηση
αποτελεσματικότητας και διαφάνειας.
6.4. Σε αυτό το πλαίσιο της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης
και του πραγματικού διαλόγου για τις κοινές αξίες, μπορεί
να εξεταστεί, με τη μορφή συμβάσεως, η εφαρμογή σχεδίων

Οσον αφορά τις προτεραιότητες, η Οικονομική και

Κοινωνική Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέα
πεδία συνεργασίας. Τα προγράμματα συνεργασίας πρέπει να
έχουν ως στόχο τη μακρόπνοη ανάπτυξη η οποία πρέπει να
ωφελεί την κοινωνία της επιλέξιμης χώρας στο σύνολο της
και να διασφαλίζει μία παράλληλη και αρμονική πρόοδο της
οικονομικής και της κοινωνικής πτυχής. Πρέπει, δηλαδή, να
ευνοεί την άνθηση του ιδιωτικού τομέα, απαραίτητη προϋπό
θεση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να δημιουργεί
τις κατάλληλες συνθήκες για πραγματική κοινωνική πρόοδο
βάσει των κανόνων που έχει θεσπίσει η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας.

6.5.1 . Οι ανταλλαγές προσώπων πρέπει να τεθούν στο επί
κεντρο των προγραμμάτων συνεργασίας προκειμένου να
ευνοηθεί η αμοιβαία κατανόηση. H ΟΚΕ είναι πεπεισμένη
ότι η αντιπαράθεση των διαφόρων πολιτιστικών παραδόσεων
μπορεί να πλουτίσει σημαντικά όλες τις πλευρές. Αυτή η νέα
προσέγγιση θα έχει πρακτικές συνέπειες πολύ συγκεκριμένες:
αντικατάσταση των προγραμμάτων από σχέδια, διοργάνωση
της μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ τοπικών παραγόντων,
σημαντική ανάπτυξη των προγραμμάτων ανταλλαγών, προώ
θηση των οριζόντιων δράσεων με περιφερειακό στόχο.
6.5.2. H ΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ανάπτυξη
ενδιάμεσων δομών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία
μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών: ενώσεις επιχειρημα
τιών, συνεταιριστικός τομέας, ενώσεις καταναλωτών, συνδι
κάτα, οικονομικά επιμελητήρια (βιοτεχνίας, γεωργίας, εμπο
ρίου και βιομηχανίας). H εν λόγω προτεραιότητα θα διασφα
λιστεί καλύτερα με την ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας

μεταξύ των παραγόντων της Ευρώπης και των χωρών ΑΚΕ.
6.5.3. H άνθηση ενός δυναμικού ιδιωτικού τομέα, κυρίως
στον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, είναι παρά
γοντας καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση της απα
σχόλησης, την αύξηση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Για το λόγο αυτό, ορισμένα γενικά σχέδια πρέπει να έχουν
ως στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, τη
διάθεση των τοπικών αποταμιεύσεων στις επιχειρήσεις και
την υποστήριξη της ανάπτυξης των MME. Είναι βασικό τα
προγράμματα αυτά να υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με
τους επιχειρηματίες και οι παρεχόμενες ενισχύσεις να τους
αφορούν άμεσα. Παράλληλα τα κράτη θα πρέπει να ενθαρρυν
θούν για τη δημιουργία συνθηκών εμπιστοσύνης που είναι
απαραίτητες για την ασφάλεια των επενδύσεων και την προώ
θηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας: διαφανής φορολογία και
παροχή κινήτρων, αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών γενικού
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μενη από την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων (του
ρισμός, βιοτεχνία) και από γεωργικές μεταρρυθμίσεις αποτελεί
τομέα προτεραιότητας, όπως ακριβώς και οι δράσεις υπέρ των
πόλεων για τη βελτίωση του πλαισίου ζωής.

6.5.4.

Από τα νέα πεδία που θα αναπτυχθούν, η πολιτιστική

συνεργασία αξίζει να τεθεί μεταξύ των προτεραιοτήτων. Παρά
γοντας άνθησης των λαών, o πολιτισμός διαδραματίζει πρω
ταρχικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των
αναπτυσσόμενων χωρών. H ΟΚΕ προτείνει συνεπώς τη
δημιουργία μηχανισμών για την προώθηση των ανταλλαγών
και των από κοινού εφαρμογών των ευρωπαϊκών κρατών και
των χωρών ΑΚΕ, με πρότυπο το πρόγραμμα Media: παροχή
ενισχύσεων για τη δημιουργία και τη διάδοση έργων, υποστή
ριξη των κινηματογραφικών και θεατρικών συμπαραγωγών,

6.5.8. H ΟΚΕ επιθυμεί επίσης να μελετηθεί ενδελεχώς το
θέμα της βιομηχανικής συνεργασίας και των επενδύσεων, των

αμοιβαία γνώση των πολιτιστικών παραδόσεων...

παράδειγμα οι μηχανισμοί προσφυγής στη διεθνή διαιτησία

οποίων γίνεται ιδιαιτέρως ελλιπής χρήση και εκμετάλλευση
με τη σημερινή Σύμβαση. Κατά πρώτον, το θέμα της ασφάλειας
των επενδύσεων πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα προγράμματα
συνεργασίας, διότι σήμερα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως
οι MME, αποφεύγουν πολλές χώρες ΑΚΕ λόγω έλλειψης
εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να προταθούν ειδικές διατάξεις όσον
αφορά την εμπιστοσύνη και τις εγγυήσεις, όπως είναι για
και οι ασφαλιστικοί μηχανισμοί.

6.5.5. H εκπαίδευση και η κατάρτιση, ιδίως η τεχνική και
επαγγελματική, θα πρέπει να αποτελούν τον κεντρικό άξονα
κάθε πολιτικής για την ανάπτυξη, και σε κάθε πρόγραμμα
ή σχέδιο που υποστηρίζει η Ευρώπη θα πρέπει να έχουν
πρωτεύουσα θέση. H ΟΚΕ, γνωρίζοντας τη σημασία του θέμα
τος αυτού για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα μπορούσε να καταρτίσει
γνωμοδότηση επ ' αυτού εφόσον δεν αναλύεται επαρκώς στην
Πράσινη Βίβλο, και να προτείνει, με γνωμοδότηση πρωτοβου
λίας, αύξηση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών
ΑΚΕ στον τομέα αυτό με τη διοργάνωση ανταλλαγών σεμινα

ρίων επιμόρφωσης. Στον τομέα αυτό, η συνεργασία με τις
επιχειρήσεις και η ανάπτυξη των τεχνικών της τηλεεκπαιδεύ
σεως θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης προ
σοχής.

6.5.6. H εύρυθμη λειτουργία ενος κράτους, με την οποία
διασφαλίζονται οι ατομικές ελευθερίες, κινητοποιείται η κοι
νωνία για ένα συλλογικό σχέδιο και διασφαλίζεται επαρκές
επίπεδο υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, είναι πάντοτε ουσι
αστική προϋπόθεση για την τόνωση της ενδογενούς οικονομι
κής δραστηριότητας και την έλξη επενδύσεων εκ της αλλο
δαπής. H Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προτείνει στις
χώρες ΑΚΕ προγράμματα εκσυγχρονισμού της διοίκησης, με
την ενδεχόμενη συνδρομή των κρατών μελών για την υλοποίησή
τους. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μία
πτυχή νομοθετικής προσέγγισης, με στόχο κυρίως τον καθο
ρισμό και την εναρμόνιση των εμπορικών διαδικασιών, την
ευκολότερη προστασία των επενδύσεων, τη διευκόλυνση των
τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών, τον εκσυγχρο
νισμό των δικαστικών μηχανισμών και την διασφάλιση της
κοινωνικής προόδου με την εισαγωγή των κανόνων της Διε
θνούς Οργάνωσης Εργασίας. H Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει
να ασχοληθεί κυρίως με την παροχή τεχνικής βοήθειας των
σχεδίων περιφερειακής ολοκλήρωσης λόγω της εμπειρίας και
της ιστορίας της.

6.5.7. Από τα άλλα θέματα προτεραιότητας, η ΟΚΕ αναφερει
την ανάπτυξη της υπαίθρου και το σχεδιασμό των πόλεων,
τα οποία συνδέονται στενά μεταξύ τους. H απερήμωση της
υπαίθρου και η συμφόρηση στις πόλεις αποτελούν, σε πολλές
χώρες ΑΚΕ, παράγοντες κινδύνου για την επίταση των εντά
σεων και έχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Είναι
τομείς στους οποίους η πραγματογνωμοσύνη και η εμπειρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν επωφε
λώς. H ανάπτυξη αποτελεσματικής γεωργίας, προσαρμοσμένης
στις ανάγκες των τοπικών ή γειτονικών πληθυσμών, συνοδευό

6.5.9. Από τα άλλα θέματα που χρήζουν εξετάσεως, η ΟΚΕ
επιθυμεί να προβλέπονται στις μελλοντικές συμβάσεις προ
γράμματα υπέρ της έρευνας-ανάπτυξης (σύνδεση επιχειρήσεων
ΑΚΕ με ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, δράσεις διάδοσης
και αξιολόγησης, προγράμματα επίδειξης σε θέματα εξοικο
νόμησης ενέργειας), και υπέρ των σύγχρονων δικτύων πλη
ροφοριών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

6.5.10.

Στην Πράσινη Βίβλο αναφέρεται η άμεση συνδρομή

των προϋπολογισμών των κρατών ως βοήθημα για την αποπλη

ρωμή των χρεών. Σύμφωνα με την ΟΚΕ, η χορήγηση τέτοιων
ενισχύσεων νοείται μόνον στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιάρ
θρωσης του χρέους, με δυνατότητα ακύρωσης του χρέους, και
σχεδίων που θα αποσκοπούν στη διατήρηση ενός επιπέδου
επενδύσεων υπέρ της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης (εκπαίδευση και κατάρτιση, υγεία, υπηρεσίες
γενικών συμφερόντων, υποδομές βάσης), καθώς και διαρθρω
τικών μέτρων που να ευνοούν την άνθηση του ιδιωτικού τομέα
και την εύρυθμη διοίκηση.

7. Βελτίωση των μέσων συνεργασίας

7.1 . Τα προβλήματα της αποτελεσματικότητας των μέσων
συνεργασίας είναι σήμερα εμφανή λόγω της συνεχούς καθυστέ
ρησης που παρουσιάζει η ανάληψη των πιστώσεων του ΕΤΑ.
Έτσι οι πιστώσεις του 7ου ΕΤΑ, που αποφασίστηκαν κατόπιν

επίπονου συμβιβασμού, ύψους 13,3 διςεκατομμυρίων Εοιιστη
Διάσκεψη Κορυφής των Καννών τον Ιούνιο του 1995 και για
την περίοδο 1996-2000, κινδυνεύουν να μην χρησιμοποιηθούν
πριν το 2000, δηλαδή μέχρι τη λήξη της παρούσης Συμβάσεως.
Έστω κι αν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε διάφορες αιτίες,
ορισμένες από τις οποίες συνδέονται με τις πολιτικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη ΑΚΕ, είναι

γεγονός ότι υφίσταται πρόβλημα επί της ουσίας όσον αφορά

την αποτελεματικότητα των υφιστάμενων μέσων. Κατά συνέ
πεια, η ΟΚΕ προτείνει κατευθύνσεις για την ανανέωση των

μεθόδων και των μέσων συνεργασίας.
7.2. Αντικατάσταση της λογικής των προγραμμάτων με τη
λογική των σχεδίων. Σήμερα, η χρήση του προγραμματισμού,
παρά την ύπαρξη εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων, παρα
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μένει πολύ περιορισμένη σε σχέση με την καθοδήγηση απο

ιαχής σχέσης, διευκολύνσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

σχέδια. H ΟΚΕ προτείνει να δοθεί η προτεραιότητα στα προ

του τύπου JOP και ECIP.

γράμματα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί
καλύτερα η βοήθεια στους καθορισμένους στόχους στο πλαίσιο
της συνεργασίας. Με τη λέξη πρόγραμμα η ΟΚΕ εννοεί σχέδιο
με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, που καθορίζει μέτρα για την επίτευξη
των στόχων αυτών και προβλέπει μηχανισμούς διαβούλευσης
των κοινωνικοοικονομικών κύκλων, καθώς και μηχανισμούς

παρακολούθησης και αξιολόγησης. Τα προγράμματα αυτά θα
μπορούσαν να ονομαστούν «Εθνικά Λειτουργικά Προγράμ
ματα» (ΕΛΠ) ή «Περιφερειακά Λειτουργικά Προγράμματα»
(ΠΛΠ), που να εφαρμόζονται σε σύνολα κρατών, να αποτελούν
αντικείμενο συμβατικής διαπραγμάτευσης και να υποβάλ
λονται για γνωμοδότηση στην Ισομερή Συνέλευση και στις
ισομερείς επιτροπές οικονομικής και κοινωνικής συνεννόησης,
τη συγκρότηση των οποίων εύχεται η ΟΚΕ. Οι αρνητικές

γνωμοδοτήσεις των οργάνων αυτών θα συνεπάγονται αναδια
μόρφωση των προγραμμάτων. Θα καθορίζουν τις χρηματοδοτι
κές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως και των
δικαιούχων χωρών, των κρατών μελών και άλλων οργανώ
σεων, περιλαμβανομένων και των διεθνών. Όπως και στο
πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, η Επιτροπή
θα μπορούσε να προβεί στην εκπόνηση «λειτουργικών προ
γραμμάτων κοινοτικής πρωτοβουλίας» (ΛΠΚΠ) για τα ακό
λουθα θέματα: στήριξη του ιδιωτικού τομέα, προστασία του
περιβάλλοντος, δράσεις έρευνας και ανάπτυξης, εκπαίδευση
και επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη της υπαίθρου και
σχεδιασμός πόλεων.

7.3. Θέσπιση Οριζόντιων οργάνων συνεργασίας, υπο τη δια
χείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ευρωπαίους εταίρους
του χώρου. Οι θετικές εμπειρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
από τα μέσα που διαθέτει υπέρ των MME (Ευρωπαϊκά Κέντρα
Πληροφοριών, συναντήσεις Europartenariat, στήριξη κοινών
επιχειρήσεων με το πρόγραμμα JOP), προγράμματα υπέρ της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Lionardo, Socrates), προγράμ
ματα συνεργασίας στον τομέα του σχεδιασμού των πόλεων
(MED URBS), πολιτιστικά προγράμματα (Media, Raphaël...),
προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου (Leader), θα μπορούσαν
να μεταφερθούν επωφελώς στη νέα Σύμβαση της Λομέ. Στα
όργανα αυτά θα έχουν άμεση πρόσβαση οι επιχειρηματίες των
χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ και η αξιολόγησή τους θα γίνει
ανάλογα με την ποιότητά τους και μόνο. Με τη δημιουργία
συνεργιών μεταξύ αυτών των μέσων και των υφιστάμενων
προγραμμάτων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, με την Κεντρική Αμερική
ή με άλλες περιοχές του κόσμου θα ευνοηθεί η διάδοση των
βέλτιστων πρακτικών και ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τον

7.5. Διεύρυνση του ρόλου του Κέντρου για τη Βιομηχανικη
Ανάπτυξη (ΚΒΑ), το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην
άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας στους επιχειρηματίες των
χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ με στόχο την προώθηση των επεν
δύσεων. Θα μπορούσαν επίσης να διευρυνθούν οι δραστηριότη
τές του, για τους επιχειρηματίες των ΑΚΕ, στην ανάπτυξη
των ανταλλαγών και του εμπορίου: σεβασμός των κανόνων
ποιότητας και υγιεινής, οργάνωση των δικτύων διανομής,
συνεργασία. Πράγματι, η πρόκληση, για τις βιομηχανικές χώρες
ΑΚΕ, συνίσταται ολοένα και περισσότερο στην ικανότητα
διάθεσης ανταγωνιστικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.
Με τις διευρυμένες δραστηριότητες το ΚΒΑ θα μπορούσε να
μετονομαστεί «Κέντρο για την Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων»
(ΚΑΕ). Για την ενίσχυση της δράσης του , θα αναγκαστεί να
στηριχτεί ακόμα περισσότερο στα τοπικά δίκτυα επιχειρήσεων
στην ΕΕ, ιδιαίτερα δε για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς
του σε ορισμένα κράτη μέλη. Για τον ίδιο λόγο το κέντρο θα
πρέπει να εντείνει τη συνεργασία, στις χώρες ΑΚΕ, με διεθνείς
ειδικευμένους οργανισμούς όπως είναι η ΟΝΙΠ)Ιγια τη βιομη
χανία ή η CNUCED για το εμπόριο, προβαίνοντας σε κοινές
ή συμπληρωματικές δράσεις στο πλαίσιο κοινών σχεδίων.

7.6.

Εκσυγχρονισμός των μέσων STABEX και SYSMIN, τα

οποία αν και είχαν θετικότατα αποτελέσματα όσον αφορά
στη σταθεροποίηση των εσόδων από εξαγωγές των βασικών
προϊόντων, δεν έδωσαν στις χώρες ΑΚΕ τη δυνατότητα να
αναπτύξουν εναλλακτικές εξαγωγικές στρατηγικές. H θέση των
περισσότερων ΑΚΕ στις παγκόσμιες αγορές επιδεινώθηκε και
o αυτόματος χαρακτήρας των ενισχύσεων δεν έδρασε ως παρά
γοντας άμιλλας ή δυναμισμού. Όσον αφορά το STABEX θα
μπορούσε να ρυθμιστεί η χορήγηση ενισχύσεων σε αναπτυξιακά
προγράμματα εξαγωγών σε εναλλακτικούς τομείς με σημαντική
προστιθέμενη αξία (βιομηχανία, υπηρεσίες, γεωργικά προϊόντα
και μεταποιημένα βασικά προϊόντα, κ.λπ.). Στον τομέα των
ορυχείων, και λόγω των σημαντικών δυνατοτήτων του τομέα
αυτού, η ΟΚΕ προτείνει ελάφρυνση των διαδικασιών και
συστηματικότερο προσανατολισμό του μέσου υπέρ της ανάπτυ
ξης του ιδιωτικού τομέα σε τοπικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
κυρίως με τη μορφή χρηματοδότησης μελετών εφικτότητας και
με τη συνεισφορά επιχειρηματικών κεφαλαίων.

κόσμο.

7.4. Προώθηση των πιστωτικών και επενδυτικών μέσων
υπέρ των τοπικών επιχειρήσεων, κυρίως των MME, που θα
εφαρμοσθούν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν
δύσεων και των τραπεζών που ασκούν δραστηριότητα στις
δικαιούχες χώρες. Πρόκειται κυρίως για συνολικά δάνεια για

7.7. Αποκέντρωση της πραγματοποίησης των επιχειρήσεων:
Για πολλά προγράμματα απαιτείται πραγματογνωμοσύνη ή
μεταφορά τεχνογνωσίας. H ΟΚΕ φρονεί ότι η πραγματογνω
μοσύνη αυτή υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους οικονομι
κούς και κοινωνικούς κύκλους και στις διάφορες επιχειρήσεις.
H εμπειρία από τα προγράμματα για την ανατολική Ευρώπη,
Phare και Tacis, έδειξε τα όρια της υπερβολικής και δαπανηρής

τα οποία θα χρησιμοποιηθεί η χρηματοοικονομική τεχνική
των κοινοτικών μέσων (εγγυήσεις, κεφάλαια επιχειρηματικού
κινδύνου, κ.λπ.) καθώς και η εφαρμογή μέσων για την προώ
θηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στις χώρες ΑΚΕ:
συναντήσεις επιχειρήσεων με βάση το πρότυπο της ευρωμεσογε

προσφυγής σε συμβούλους που δεν είναι ενταγμένοι στον ιστό
της χώρας και δεν εγγυώνται την κατάρτιση των τοπικών
ιθυνόντων. H ΟΚΕ προτείνει προς τούτο τη μέθοδο της απο
κεντρωμένης συνεργασίας ως πρωταρχικό μέσο πραγματοποίη
σης επιχειρήσεων τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας. H
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τακτική αυτή θα έχει το πλεονεκτημα της δημιουργίας ενος
άμεσου δεσμού, χωρίς κρατική παρέμβαση, και κατά συνέπεια
της εξοικονόμησης μέσων, της μείωσης των προθεσμιών και
της ενθάρρυνσης των εταιρικών σχέσεων. H μόνιμη δομή οικο
νομικής και κοινωνικής συνεννόησης, τη συγκρότηση της
οποίας εύχεται η ΟΚΕ, θα μπορούσε, στο πλαίσιο αυτό, να
αναλάβει να προωθήσει τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας
μεταξύ παραγόντων των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ.
7.8. Πρέπει να δημιουργηθεί ενδεδειγμένος δημοσιονομικός
μηχανισμός για την υποστήριξη άμεσων πρωτοβουλιών που
αναλαμβάνονται από τους παράγοντες της κοινωνίας των
πολιτών. Πρέπει να σχεδιασθεί ειδικά για να ανταποκριθεί
στους τρόπους ειδικής δράσης των παραγόντων αυτών και,
για παράδειγμα, να περιλαμβάνει διαφορετικές γραμμές για
τους ΜΚΟ, αφενός, και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
των εργαζομένων και των εργοδοτών, αφετέρου. O τρόπος
πρόσβασης στο μηχανισμό αυτόν πρέπει να προσαρμοσθεί στις
δυνατότητες των αιτούντων και οι προθεσμίες απάντησης
πρέπει να είναι μικρές. Οι οργανώσεις των χωρών ΑΚΕ πρέπει
να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό το μηχανισμό, η προσφυγή
στον οποίο δεν πρέπει να επιτρέπεται μόνο στις οργανώσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμβαίνει σήμερα.
7.9. Αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά τα οριζόντια μέσα και τα λειτουργικά προγράμ
ματα κοινοτικής πρωτοβουλίας σχετικά με τις επενδύσεις, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, το περιβάλλον, την έρευνα και
την ανάπτυξη, τον πολιτισμό ή τον αστικό σχεδιασμό, η ΟΚΕ
προτείνει τη σύσταση, στις Βρυξέλλες, ομάδων ειδικών με
εκπροσώπους στις χώρες ΑΚΕ, καθήκον των οποίων θα είναι
πρωτίστως o προσανατολισμός και η παροχή συμβουλών στους
υποβάλλοντες σχέδια, παρά η διασφάλιση ενός απλού διοικητι
κού ελέγχου. 'Οσον αφορά τα λειτουργικά προγράμματα, η
ΟΚΕ δεν πιστεύει ότι τα σημερινά προβλήματα θα επιλύονταν
με τη συγκέντρωση της διαχείρισης των προγραμμάτων στις
Βρυξέλλες. Φρονεί, αντιθέτως, ότι η καλύτερη αποτελεσματικό
τητα των προγραμμάτων θα εξασφαλιστεί με τη συστηματική
προσφυγή στην αποκεντρωμένη συνεργασία και με την υπο
χρέωση να περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα μία πτυχή
τεχνικής βοήθειας. Αυτή η τεχνική βοήθεια θα μπορούσε επίσης
να εξασφαλισθεί, υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
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απο εμπειρογνώμονες, από άτομα αποσπασμένα στο πλαίσιο
της αποκεντρωμένης συνεργασίας ή πεπειραμένους υπαλ
λήλους των κρατών μελών. Στις χώρες όπου υπάρχει αποτε
λεσματική διοίκηση, η διαχείριση πρέπει να ασκείται με το
μεγαλύτερο βαθμό αποκέντρωσης στο επίπεδο αυτό, ενώ για
τις άλλες χώρες πρέπει να αυξηθούν οι εξουσίες διαχείρισης
των αντιπροσωπειών της Επιτροπής.

7.10. Ανάπτυξη των αποστολών αξιολόγησης και παρακο
λούθηση: Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη παρακολού
θηση των προγραμμάτων, η ΟΚΕ προτείνει ενίσχυση των
αντιπροσωπειών της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένης της
συμβολής εξωτερικού ειδικευμένου και πεπειραμένου προσω
πικού από τον ιδιωτικό τομέα, ή τις διοικήσεις των κρατών
μελών. Παράλληλα, η ΟΚΕ επιθυμεί τη σύσταση ενός μόνιμου
οργάνου ανεξάρτητης αξιολόγησης, με την εγγύηση επαγγελμα

τιών. Όλα τα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα θα πρέπει
να αποτελούν το αντικείμενο ενδιάμεσων αξιολογήσεων, οι
οποίες θα διαβιβάζονται στις πολιτικές και συμβουλευτικές
αρχές.

7.11 . Διοργάνωση της συνοχής των Αναπτυξιακών προ
γραμμάτων. H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ανησυχεί
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασφάλιση πραγματικής συνοχής
και συμπληρωματικότητας των κοινοτικών δράσεων με τις
διμερείς δράσεις των κρατών μελών, καθώς και με τις δράσεις
των διεθνών θεσμικών οργάνων, κυρίως της Διεθνούς
Τραπέζης, του ΔΝΤ, του ΔΓΕ καθώς και των ειδικευμένων
οργάνων των Ηνωμένων Εθνών όπως o UNIDO (Οργανισμός
Βιομηχανικής Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών), η
CNUDED, η UNESCO ή o FAO (Οργανισμός Επισιτισμού και
Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Ζητεί συνεπώς να χρησιμο

ποιηθεί, για το σκοπό αυτό, o προγραμματισμός. Όλα τα
προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ακριβείς ενδείξεις
για τις συμπληρωματικές εθνικές και διεθνείς δράσεις. Θα
υπογράφονται συμβάσεις στόχων με τους εταίρους, περιλαμβα
νομένων και των κρατών μελών. Οι συμβάσεις αυτές θα αναφέ
ρονται τόσο στις πρόσθετες χρηματοδοτικές συνεισφορές,
ιδίως ορισμένων κρατών μελών ή ομάδων κρατών μελών, όσο
και στο ενδεχόμενο ανάθεσης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στους εταίρους, της διαχείρισης ορισμένων λειτουργικών προ
γραμμάτων.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 1997.
O Προεορος

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS
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Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του
Συμβουλίου περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος» (!)
(97/C 296/ 12)

Στις 8 Απριλίου 1997 και σύμφωνα με το άρθρο 130 Σ της ΣΕΕ, το Συμβουλιο αποφασισε να ζητήσει
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση.

Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 3 Ιουνίου 1997 με βάση εισηγητική
έκθεση του κ. Koopman.

Κατά την 347η σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 1997), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε με 66 ψήφους υπέρ και 9 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1 . Εισαγωγή

1.1 . Το Δεκέμβριο 1996, η Επιτροπή δημοσίευσε την αναμε
νόμενη για μεγάλο διάστημα πρόταση αναθεώρησης του Κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 880/92 του Συμβουλίου, o οποίος θέσπιζε
ένα κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος. Στην
αιτιολογική έκθεση αναφέρονται οι δυσχέρειες που προέκυψαν
κατά την εφαρμογή του. Προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικό
τητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια, προτάθηκαν
τροπολογίες με στόχο τη βελτίωση και την απλοποίση της
προσέγγισης, των μεθοδολογιών και των διαδικασιών εργασίας
του συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού.
1.2. Στην ανάλυσή της η Επιτροπή αναφέρει τις δυσκολίες
που, κατά την άποψή της συνέβαλαν στην αργή πρόοδο του
συστήματος. Και συγκεκριμένα:
i)

η απροθυμία των οργανώσεων παραγωγών να αποδεχ
θούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μελών τους με βάση

σε γνωμοδοτηση που υιοθετήθηκε ομόφωνα 0 και σε άλλες
πλέον πρόσφατες γνωμοδοτήσεις προέβη σε πολυάριθμες υπο
δείξεις όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του συστήματος.
Οι υποδείξεις αυτές περιλαμβάνονται στο σημείο 2.7 («σταθερή
κατανάλωση») της γνωμοδότησης για τις προτεραιότητες της
πολιτικής καταναλωτών ( 1996- 1 998) (3) και στο σημείο 4.4.3
(«νέα μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων
των οικολογικών σημάτων») της γνωμοδότησης για το Διεθνές
εμπόριο και το περιβάλλον (4). H παρούσα γνωμοδότηση θα
κάνει χρήση των εν λόγω υποδείξεων.
1.4. Ακόμη, προσφέροντας τις υπηρεσίες γραμματείας για
το φόρουμ διαβούλευσης για την οικολογική σήμανση, η ΟΚΕ
ανέπτυξε ευρεία άποψη για τη λειτουργία του συστήματος
και τη συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων. H
επεξεργασία της γνωμοδότησης ωφελήθηκε επίσης από τις
διάφορες συμβολές των αρμοδίων αρχών, του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος και ευρωπαϊκών κύκλων συμφε
ρόντων.

μια καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση·
ii)

οι διαφορές στις συνθήκες της αγοράς στο εσωτερικό της

2 . Γενικες παρατηρήσεις

Κοινότητας

iii) η έλλειψη διαφάνειας για τους καταναλωτές·

iv)
v)

η ύπαρξη εθνικών συστημάτων
οι πολύπλοκες διαδικασίες καθορισμού των κριτηρίων

vi) οι ενδεχόμενες στρεβλώσεις του εμπορίου και

2.1 . H ΟΚΕ θεωρεί οτι η αύξηση του αριθμού των κριτηρίων
για ομάδες προϊόντων που έχουν εγκριθεί και του αριθμού
των απονεμηθέντων οικολογικών συστημάτων, δεν πρέπει να
σχολιάζεται αρνητικά, δεδομένης της περιορισμένης περιόδου
ισχύος του Κανονισμού. O γερμανικός «Blue Angel» ( 1977)
και o «Nordic Swan» ( 1989) κατέχουν πλέον αναγνωρισμένες
θέσεις στις οικείες αγορές τους και, σε ορισμένο βαθμό, και στο
εξωτερικό, αντιμετώπισαν στην αρχή παρόμοιες απογοητεύσεις
και εμπόδια. Και οι δύο ξεκίνησαν με καθυστέρηση.

vii) το σημαντικό κόστος της απονομής.

H ΟΚΕ θα εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με τα εμπόδια
αυτά όταν θα εξετάσει τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή
για τη βελτίωση του συστήματος.
1.3.

2.2. H ΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι η δημιουργία πολλών συστη
μάτων οικολογικής σήμανσης στα κράτη μέλη σχεδόν ταυτό
χρονα με το ευρωπαϊκό, συνετέλεσε στην περιορισμένη επιτυχία
του. Επιπλέον, σε αυτό συνετέλεσε και η αναγκαστικά πιο
περίπλοκη οργανωτική δομή του, που είχε σχεδιασθεί για να
επιτρέψει στα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά, συνέβαλε

H ΟΚΕ δεν εξετάζει το ζήτημα αυτό για πρώτη φορά.

H ΟΚΕ έχει εκφράσει την άποψή της για την αρχική πρόταση
(') ΕΕ C 1 14 της 12.4 . 1997, σ. 9.

(2) ΕΕ C 339 της 31 . 12 . 1991 .
(3) ΕΕ C 295 της 7. 10. 1996 .
(4) ΕΕ C 56 της 24 . 2 . 1997, σ. 11 .
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επίσης κατά ένα μέρος. Ωστόσο, απο πρόσφατες πληροφορίες
που διαβίβασε η Επιτροπή προκύπτει ότι, κατά τα τέλη Μαΐου

κριτήρια καθώς και η αυστηρότητα των κριτηρίων αυτών, θα
αντανακλούν την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρωπα

1997, το σύστημα παραχώρησε 27 άδειες σε 14 κατασκευαστές
για ένα σύνολο 108 προϊόντων. Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυα
σμό με τις στατιστικές που δημοσιεύει η Επιτροπή στην πρό
τασή της, αποτελούν ενδεχομένως ένδειξη ότι τώρα το σύστημα
κερδίζει έδαφος.

ϊκή Ένωση. Συνεπώς, ενδέχεται να μην είναι πάντοτε εύκολο

2.3. H Επιτροπή είναι πεπεισμένη οτι δεδομενων των εμπο
ρικών φραγμών που δημιουργούν τα εθνικά συστήματα, το
μέλλον της οικολογικής σήμανσης είναι η ενίσχυση του ευρωπα
ϊκού συστήματος. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να καταβληθούν
προσπάθειες για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση
των εθνικών συστημάτων οικολογικής σήμανσης (').
2.4. H επιτυχής εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος οικο
λογικής σήμανσης είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική διότι

πρόκειται για ένα εθελοντικό μέσο πολιτικής που συνδέεται
με το προϊόν, βασίζεται στη ζήτηση και εξυπηρετεί το στόχο
της βιώσιμης κατανάλωσης.

3. Ειδικές παρατηρήσεις

3.1 . Εισαγωγή προοδευτικής σήμανσης

3.1.1 . H Επιτροπή προβάλλει το επιχείρημα ότι οι βιομηχα
νικές οργανώσεις είναι απρόθυμες να εφαρμόσουν το σύστημα
οικολογικής σήμανσης, διότι προκαλεί ανταγωνισμό (με βάση
μόνο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος). Ωστόσο,
οι κατ'ιδίαν επιχειρήσεις που επιδιώκουν την απόκτηση αντα
γωνιστικών πλεονεκτημάτων, μπορεί να ενδιαφέρονται για την
οικολογική σήμανση. H Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης τις

διαφορετικές δομές των αγορών για πολλές ομάδες προϊόντων
στα κράτη μέλη και σημειώνει ότι οι παραγωγοί εκτός ΕΕ
αντιμετωπίζουν σημαντικά διαφορετικές συνθήκες από εκείνες
που ισχύουν στην ΕΕ. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν την

Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι συχνά δεν θα είναι δυνατόν
να θεσπισθούν ομοιόμορφα κριτήρια.
3.1.2. Προκειμένου να επιλυθούν τα εν λόγω προβλήματα,
η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή προοδευτικής σήμανσης με
βάση διαφορετικά (ευέλικτα) κριτήρια για κάθε περιβαλλοντική
πτυχή της εξεταζόμενης ομάδας προϊόντων. Θα θεσπισθούν
επαρκώς αυστηρά στοιχεία αναφοράς προκειμένου να διασφα
λισθεί η ακεραιότητα της σήμανσης, έτσι ώστε να πληροί τις
βασικές απαιτήσεις.

3.1.3. Πρώτον, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι o λόγος
θέσπισης κοινοτικών οικολογικών κριτηρίων για ομάδες προϊ
όντων προκύπτει από την επιθυμία μείωσης των περιβαλλοντι
κών τους επιπτώσεων στο εσωτερικό της ΕΕ. Τούτο σημαίνει
ότι η επιλογή των πτυχών για τις οποίες πρέπει να θεσπισθούν

(') βλ. υποσημειώσεις 3 και 4 και παραγραφους 2.7.5 και 4.4.3.4
αντίστοιχα.

για τους μη κοινοτικούς παραγωγούς, οι οποίοι, πιθανόν,
υπόκεινται σε διαφορετικά περιβαλλοντικά και νομοθετικά
πρότυπα (2).

3.1.4. Δεύτερον, θα μπορούσαν να εκφραστούν αμφιβολίες
σχετικά με το εάν αυτά τα διαφορετικά εθνικά πρότυπα (λαμβα
νομένων υπόψη των προσδοκιών του καταναλωτή όσον αφορά
τις υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές) στο εσωτερικό της
ΕΕ είναι τόσο διαφορετικά που απαιτούν εθνικές προσεγγίσεις
όσον αφορά τη θέσπιση κριτηρίων, δεδομένου ότι η ενιαία
αγορά θα διευρύνει την εναρμόνιση των οικονομικών συνθη
κών και των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ.

3.1.5 . Τρίτον, είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί οτι η απροθυ
μία των κατασκευαστών να ανταγωνισθούν με βάση την
περιβαλλοντική απόδοση, θα περιορισθεί λόγω της εισαγωγής
μιας βαθμιαίας σήμανσης. Ομολογουμένως, μια προοδευτική
σήμανση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους κατασκευαστές
να συμμορφωθούν με τα κριτήρια, αλλά οι επιπτώσεις της
στον ανταγωνισμό δεν είναι καθόλου σαφείς, ιδίως λόγω της
εσωτερικής έλλειψης διαφάνειας μιας τέτοιας σήμανσης.

3.1.6. Είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμο εάν η εισαγωγή μιας
προοδευτικής σήμανσης θα δώσει απάντηση στις ανησυχίες
των κατασκευαστών όσον αφορά το κοινοτικό σύστημα οικολο
γικής σήμανσης. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη θετικής
αντιμετώπισης της προοδευτικής σήμανσης εκ μέρους των
παραγωγών ή των οργανώσεών τους.

3.1.7. Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο σύστημα θα προσέφερε
μεγαλύτερη ευελιξία στην αρμόδια αρχή θέσπισης των προ
τύπων, υπό την έννοια ότι είναι λεπτομερέστερο από το
σύστημα «έγκρισης-απόρριψης». Ωστόσο, είναι απίθανο ότι
μια τέτοια ελευθερία θα ικανοποιήσει μια τέτοια αρμόδια αρχή

διότι θα οδηγήσει σε διαμάχες όσον αφορά την επιλογή των
αντίστοιχων περιορισμών, λόγω των διαφορετικών (εθνικών)
συμφερόντων των κατασκευαστών. Ακόμη, οφείλουμε να
έχουμε επίγνωση της ενυπάρχουσας πίεσης προς ένα χαμηλό
τερο όριο σε ένα σύστημα προοδευτικής σήμανσης.

3.1.8.

Τέλος, είναι αμφίβολο εαν οι καταναλωτές εκτιμούν

τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών μέσω διαφορετικών
«προσφερόμενων ειδών». Είναι πολύ δύσκολο να τους δοθούν
εξηγήσεις σχετικά με την καταλληλότητα και τη σημασία διαφο
ρετικού τύπου σήμανσης. Κατά συνέπεια, αποτελεί πρόβλημα
για τον καταναλωτή να επιλέξει μεταξύ σημάτων που παρου
σιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά διάφορες
περιβαλλοντικές πτυχές. Σε γενικές γραμμές ακόμη, δεν ευχα
ριστεί τον καταναλωτή να σπαταλά πολύ χρόνο για να εκτι

(2) H ΟΚΕ έχει ήδη εκφράσει αυτήν την άποψη στη γνωμοδότηση ΕΕ
C 56 της 24. 2. 97, σημείο. 4.4.3.5 .
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μήσει τις πληροφορίες ενόψει της αγορας αγαθών('), αν και
ενδιαφέρεται για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την κατάσταση του περιβάλλο
ντος γενικά.

3.1 .9. Είναι γεγονός ότι o καταναλωτής αφιερώνει περισσό
τερο χρόνο για να επιλέξει το συμφερότερο προϊόν όταν
πρόκειται για διαρκή καταναλωτή αγαθά. Συνήθως, όμως δια
θέτει κάποιες ελάχιστες γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά
(καταλληλότητα χρήσης) των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν.
Και ακόμη και τότε, όπως γνωρίζουν όλες οι οργανώσεις
καταναλωτών, απαιτείται μεγάλη δεξιότητα και προσπάθεια
προκειμένου να παρασχεθεί στον καταναλωτή κατανοητή και
κατάλληλη πληροφόρηση για τις συγκριτικές δοκιμές των προϊ
όντων, σύστημα που προσεγγίζει τη μορφή της προοδευτικής
οικολογικής σήμανσης.

3.1.10. Στην τελευταία περίπτωση, το πρόβλημα του κατανα
λωτή επιβαρύνεται διότι συνήθως είναι πολύ λιγότερο εξοι
κειωμένος με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του προϊό
ντος και ακόμη λιγότερο σε θέση να εκφράσει την προτίμησή
του για αυτά. Κατά συνέπεια, o καταναλωτής δεν θα αφιερώσει
χρόνο για να εμπεδώσει την πληροφορία που παρουσιάζεται
στη σήμανση, την οποία ενδεχομένως ούτε κατανοεί, ούτε καν
χρειάζεται προκειμένου να προβεί στην αγορά του προϊόντος.
Συνεπώς, είναι εύλογο γιατί οι οργανώσεις καταναλωτών
εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εισαγωγή της βαθμιαίας
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3. 1 . 15 . Εάν έχουν έτσι τα πράγματα, η ΟΚΕ προτείνει στην
Επιτροπή να προβεί σε προκαταρκτικές δοκιμές του συστήμα
τος πριν να υποβάλει τελικές προτάσεις. Το αποτέλεσμα των
προκαταρκτικών δοκιμών μπορεί να δείξει διαφορές από το
ένα κράτος μέλος στο άλλο, αν και o σχεδιασμός της σήμανσης
που θα επιλεγεί, πρέπει να είναι o ίδιος σε όλη την Ευρώπη.
H ΟΚΕ προτείνει επίσης να συμμετάσχει η επιτροπή κατανα
λωτών στις προκαταρκτικές δοκιμές (βλ. επίσης αναφορά στο
Άρθρο 7).

3.2. Σχέση μεταξύ κοινοτικού και εθνικών συστημάτων

3.2.1 .

H ΟΚΕ συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι

στο μέλλον τα εθνικά σήματα θα ισχύουν μόνο για τις ομάδες
προϊόντων, για τις οποίες υφίστανται ειδικά κοινοτικά κρι
τήρια οικολογικής σήμανσης. Ωστόσο, προτείνει να αναδιατυ
πωθεί η φράση «τα υφιστάμενα» από τη φράση «τα ήδη θεσπι
σθέντα» (Άρθρο 1 1.1 )(2). O καθοριστικός παράγοντας για την

σήμανσης.

ΟΚΕ είναι ότι δεν θα υπάρχουν πλέον στην αγορά προϊόντα

3.1.11 . Για τους ίδιους λόγους, οι βιομηχανίες εκφράζουν
αμφιβολίες όσον αφορά την προοδευτική σήμανση, δεδομένου
ότι παρουσιάζει μειονεκτήματα ως μέσο επικοινωνίας στην
αγορά.

κοινοτική οικολογική σήμανση μετά από την πάροδο πενταε
τίας από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού. H προσαρμογή αυτή
θα επιτρέψει την παρουσία στην αγορά, εθνικών σημάτων κατά
την περίοδο (συχνά μακρά) μεταξύ της δημοσίευσης της εντολής
για την ανάπτυξη κριτηρίων σχετικά με μια συγκεκριμένη
ομάδα προϊόντων και τη δημοσίευση των κριτηρίων από την

με εθνική οικολογική σήμανση για τα οποία έχει θεσπισθεί νέα

3.1.12. Συνεπώς, είναι κατανοητό ότι σε κανένα μέρος του
κόσμου δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ένα προοδευτικό σύστημα
σήμανσης.
3.1.13.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΟΚΕ δεν έχει
πεισθεί ότι η εισαγωγή της προοδευτικής σήμανσης θα αποτε

λέσει το κατάλληλο μέσο για την εξάλειψη των δισταγμών των
βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν
στο σύστημα. H ΟΚΕ θεωρεί ότι επαρκείς προσαρμογές
μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του υφιστάμενου
συστήματος «έγκρισης-απόρριψης» προκειμένου να προσελκύ
σει περισσότερες επιχειρήσεις.

3.1.14. Λόγω όλων των ενυπαρχόντων κινδύνων, η ΟΚΕ
καλεί την Επιτροπή, εάν επιμένει να αγνοεί την υπόδειξη
να εγκαταλείψει τη νέα προσέγγιση, να προβεί σε έρευνες
προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι κατασκευαστές και οι
έμποροι (οι οποίοι ενδεχομένως να αισθάνονται υπεύθυνοι να
εξηγήσουν τις πληροφορίες στον καταναλωτή) προτιμούν την
αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος «έγκρισης
απόρριψης» με ένα σύστημα προοδευτικής σήμανσης, με αποτέ
λεσμα να είναι προθυμότεροι να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο
σύστημα.

Επιτροπή (άρθρο 5.3). Ακόμη, είναι απαραίτητο να επισημανθεί
ότι η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για τα λεγόμενα συντονισμένα
συστήματα, διότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεν είναι

υπεύθυνες για άλλες σημάνσεις που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση.
H ΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να διασαφηνίσει την ακριβή
σημασία της παραγράφου. Ωστόσο, εξαίρεση μπορεί να αποτε
λέσει η υιοθέτηση (αυστηρότερων) εθνικών κριτηρίων για τα
συντονισμένα συστήματα προκειμένου να καταπολεμηθούν τα
περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν καθαρά εθνική σημα
σία. Μια τέτοια εξαίρεση κρίνεται κατάλληλη, εφόσον και οι
συμβάσεις (3) ΤΒΤ και SPS, κατόπιν προϋποθέσεων, επιτρέπουν
τη θέσπιση εθνικών προτύπων. Το βάρος της απόδειξης για
τη θέσπιση τέτοιων προτύπων επωμίζεται στην αρμόδια εθνική
αρχή οικολογικής σήμανσης. Δεν αναμένεται να γίνει ευρεία
χρήση αυτής της ρήτρας εξαίρεσης.

3.2.2. H Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση κριτηρίων για πολύ
περιορισμένες σε αριθμό ομάδες προϊόντων, δεδομένης της

C) Ένα ολλανδικό ίδρυμα έρευνας στον τομέα της κατανάλωσης
(SWOKA) διαπίστωσε ότι το 45 % ενός δείγματος καταναλωτών
που ενδιαφέρονταν για πληροφορίες σχετικά με τα γενετικά τροπο
ποιημένα τρόφιμα, αρκέσθηκε στην πληροφορία ότι το εν λόγω

προϊόν είχε λάβει την «έγκριση» μιας αρμόδιας αρχής. Πρόσθετες
πληροφορίες δεν κρίνονταν απαραίτητες.

(2) Σε ορισμενες γλώσσες, όπως στα ολλανδικά, στη μετάφραση χρησι
μοποιείται ήδη «παρακείμενος».
(3) Τεχνικοί εμπορικοί φραγμοί και υγειονομικά και φυτουγειονομικά
μέτρα αντίστοιχα.
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περιορισμένης χρηματοδότησης που είναι πρόθυμη να
παράσχει ('). Συνεπώς, η εμφανής παρουσία του λογότυπου
όχι μόνο δεν θα βελτιωθεί αλλά είναι βέβαιο ότι η σημασία
του θα περιορισθεί εάν ισχύσει ένα συντονισμένο σύστημα
οικολογικής σήμανσης. Ένας τρόπος για να σταματήσει αυτή
η δυσάρεστη τάση είναι να παρασχεθεί στήριξη στην αξιέπαινη

πρωτοβουλία εναρμόνισης ορισμένων εθνικών συστημάτων για
συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων και, δημιουργίας, κατ'αυτόν
τον τρόπο, πρόσθετων κοινοτικών κριτηρίων. H ΟΚΕ
υπογραμμίζει ότι η εναρμόνιση των κριτηρίων είναι προτιμό
τερη από ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης (μη εναρμο
νισμένων) κριτηρίων.

3.2.3. Λόγο ανησυχίας αποτελεί η ύπαρξη μη συντονισμένων
(ιδιωτικών) συστημάτων στα κράτη μέλη. Το πρόβλημα αυτό
θίγει και η ίδια η Επιτροπή. Συνεπώς, η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η
πρόταση της Επιτροπής επιτρέπει στους λιανέμπορους να
υποβάλουν αίτηση χορήγησης του οικολογικού σήματος στα
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με τη δική τους εμπορική
ονομασία (Άρθρο 6. 1 ), δεδομένου ότι μπορεί να τους επηρεάσει
να εγκαταλείψουν το δικό τους λογότυπο και να συμμετάσχουν,
είτε στο επίσημο εθνικό σύστημα, είτε στο κοινοτικό σύστημα.
Ακόμη, καλεί την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι επιτρέπεται
η συμπερίληψη στο σύστημα και των πολλαπλών εμπορικών
ονομασιών.

3.2.4. Είναι αναγκαίο να αποθαρρυνθεί o πολλαπλασιασμός
των ιδιωτικών σημάτων και άλλων περιβαλλοντικών ισχυ
ρισμών. H αυθαίρετη σήμανση προκαλεί σύγχυση στον κατανα
λωτή και ενίοτε οι ενδείξεις είναι παραπλανητικές. Συνεπώς,
βλάπτουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικολογικής σήμανσης
και των εθνικών οικολογικών σημάνσεων που απονέμονται
υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών.
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οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την οικολογική σήμανση (3),
η οποία θα αναλάβει την ευθύνη για τη θέσπιση και την
αναθεώρηση των κριτηρίων, για τις ανάλογες απαιτήσεις εκτί
μησης και επαλήθευσης και για το συντονισμό των δραστηριο
τήτων των αρμοδίων οργανισμών. H ΟΚΕ συμφωνεί με την
άποψη αυτή, διότι αναγνωρίζει ότι η εν λόγω πρόταση της
Επιτροπής αποτελεί τη μόνη βιώσιμη εναλλακτική λύση.
3.3. 1 .2. H ΟΚΕ, κατά την επεξεργασία της παρούσας γνωμο
δότησης, εξέτασε τη δυνατότητα να ανατεθεί στον ΕΟΠ η
τελική ευθύνη θέσπισης των εν λόγω κριτηρίων και κάλεσε το
διευθυντή του να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά. O διεθυντής

είναι πεπεισμένος ότι η θέσπιση κριτηρίων αποτελεί αποστολή
διοικητικής φύσεως, η οποία θα παρακωλύσει την κύρια λει
τουργία της ανεξάρτητης συλλογής και διάδοσης πληροφοριών
για το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι o
ΕΟΠ δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη εναλλακτική λύση του
ΕΟΟΣ .

3.3.1.3. H Επιτροπή είναι αξια συγχαρητηρίων για την
απόφασή της να «αποσυρθεί» από τη διαδικασία εφαρμογής
του συστήματος, διότι η παλαιότερη εμπειρία έχει δείξει ότι
το σύστημα είναι ευάλωτο λόγω του κυρίαρχου ρόλου της
Επιτροπής. Αυτή η κατανομή αρμοδιοτήτων στον ΕΟΟΣ είναι
η καταλληλότερη, δεδομένης της αυξημένης ευαισθητοποίησης
όσον αφορά τις στρεβλώσεις στο εμπόριο (4). Ένα πρόσθετο
πλεονέκτημα που μπορεί να προκύψει από τη σύσταση του
ΕΟΟΣ είναι η περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών καθεστώτων
(βλ. επίσης σημείο 3.2.2).

3.3.1.4. Πάντως σε μια άτυπη συνεδρίαση των αρμόδιων
οργάνων με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, κατά την

οποία συζητήθηκε η πρόταση (29 και 30 Μαΐου 1997) ορισμένες
3.2.5 . Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις εθνικές αρχές
να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις παραπλανητικές οικολογικές
ενδείξεις, η ΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή — σε συνεργασία
μαζί της όπως προτείνεται στο άρθρο 13 — να εξετάσει
προσεκτικά την υφιστάμενη νομοθεσία και τη δεοντολογία
σε περιπτώσεις παραπλανητικής διαφήμισης, προκειμένου να
ενσωματώσει τροποποιήσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις
διαφορετικές εθνικές και θεσμικές δομές.

αντιπροσωπείες εξέφρασαν την προτίμησή τους, τουλάχιστο
στη φάση αυτή, να διατηρήσει η Επιτροπή την τελική ευθύνη
για την υιοθέτηση των κριτηρίων.

Για την υποστήριξη της εν λογω άποψης προβλήθηκαν τα εξής
επιχειρήματα:

— το κύρος της Επιτροπής για την υποστήριξη, αν χρειασθεί
των υιοθετηθέντων κριτηρίων,
3.3. H οργανωτική σύσταση τον κοινοτικού συστήματος

— η αρμοδιότητα της Επιτροπής να διαπραγματευθεί σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
3.3.1 . Σχεσεις ΕΟΟΣ ( 2) και Επιτροπής
3.3.1.1 .

— η έννοια της «ownership» (κυριότητας) και τέλος, οι οικονο
μικές συνέπειες.

H ΟΚΕ συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής

να προωθήσει τη σύσταση μιας διεθνούς ιδιωτικής ένωσης των
(3) H οργάνωση/οι οργανώσεις στην/στις οποία/οποίες οι παραγωγοί
ή οι εισαγωγείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απονομή
(') Βλ. Δημοσιονομικό δελτίο, παρ. 9.1 . Προβλεπεται η θέσπιση κρι
τηρίων για πέντε νέες ομάδες προϊόντων ετησίως, για τετραετή
περίοδο.
(2) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οικολογικής Σήμανσης.

οικολογικού σήματος και οι οποίοι/οποίες είναι υπεύθυνη/νες για

την εφαρμογή του συστήματος στη χώρα της/τους.
(4) Οι ευθύνες αυτές βαραίνουν περισσότερο τις κυβερνήσεις και λιγό
τερο τους ΜΚΟ (άρθρο 4 και παράρτημα 3 της Συμφωνίας ΤΒΤ).
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H ΟΚΕ είναι της γνώμης όχι τα ανωτέρω θα πρεπει να ληφθούν
σοβαρώς υπόψη και παροτρύνει την Επιτροπή να βρεί τις
κατάλληλες λύσεις για τα εν λόγω προβλήματα.

3.3.1.5 . O σαφής καθορισμός των ευθυνών δεν είναι ακόμη
ικανοποιητικός. Για παράδειγμα, η πρόταση δεν προσδίδει την
ανάλογη σημασία στο ζήτημα της ευθύνης για βλάβες που
ενδεχομένως καταλογισθούν από τα δικαστήρια στις αποφά
σεις του ΕΟΟΣ . H ΟΚΕ θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να
αποζημιώσει τον ΕΟΟΣ για βλάβες που ενδέχεται να προ
κύψουν απλώς και μόνο από τη σωστή εκτέλεση της εντολής
του .

3.3.1.6. Δυστυχώς, ούτε η πρόταση διαχωρίζει σαφώς τις
αρμοδιότητες της Επιτροπής και του ΕΟΟΣ όσον αφορά την
εισαγωγή νέων κριτηρίων. Είναι γεγονός ότι τα κριτήρια οικο
λογικής σήμανσης θα θεσπίζονται από τον ΕΟΟΣ, αλλά δεν
τίθενται σε ισχύ εάν η Επιτροπή δεν κρίνει ότι o ΕΟΟΣ τηρεί
ικανοποιητικά τους όρους της εντολής του. H εντολή θα
καθορίζει τις διαδικαστικές απαιτήσεις για τη θέσπιση κρι
τηρίων οικολογικής σήμανσης σύμφωνα με τις αρχές του
παραρτήματος 4. Σύμφωνα με την πρόταση (άρθρο 5 , παρ. 2),
η ευθύνη της Επιτροπής έγκειται στην επιλογή μιας ομάδας
προϊόντων και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις διαδι
καστικές αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα 4.
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προϊοντων. Ομως, θα αποτελεί ευθύνη του ΕΟΟΣ να αποφασί

ζει σχετικά με τις πιθανές συνέπειες για τον καθορισμό των
κριτηρίων.
3.3.1.10. Δεδομένης της φύσης των καθηκόντων του, όπως
καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 και τις
αρμοδιότητες που ανέπτυξε, o ΕΟΠ μπορεί να διαδραματίσει
ενεργό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών που ενδεχομένως θα
χρησιμεύσουν στον προσδιορισμό των ομάδων προϊόντων
(φάση 1 της διαδικασίας) και στην αξιολόγηση των περιβαλ
λοντικών επιπτώσεων (φάση 3). O ΕΟΠ εξέφρασε την επιθυμία
του να αναλάβει τα εν λόγω καθήκοντα. Συνεπώς, η ΟΚΕ
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τις δυνατότητες
επίσημης συμμετοχής του ΕΟΠ στο σύστημα ('). Στην περί
πτωση αυτή, είναι απαραίτητη η καθιέρωση άμεσης επικοι
νωνίας μεταξύ ΕΟΠ και ΕΟΟΣ.

3.3.2. Σχεσεις

ΕΟΟΣ

και

αρμοδίων

οργα

νισμών

3.3.2. 1 . H πρόταση δεν αναφέρεται εκτενώς στη σχέση αυτή.
Τούτο είναι κατανοητό διότι πρόκειται για ένα όργανο των
αρμοδίων οργανισμών και οι διαπραγματεύσεις τους με την
Επιτροπή μόλις έχουν αρχίσει. Όπως ορθά αναφέρεται στην
πρόταση, o Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μόνον «όταν η
Επιτροπή αποφασίσει (υπογράμμιση δική μας) ότι o ΕΟΟΣ
είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του»· ωστόσο είναι

λυπηρό ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη παρουσιάσει τις απόψεις
της για την εν λόγω σχέση. Μια τέτοια καθοδήγηση θα επιτα
χύνει την υλοποίηση του ΕΟΟΣ .

3.3.1.7.

Ωστόσο, στο σημείο 32 της πρότασης αναφερεται

ότι η Επιτροπή οφείλει να επαληθεύει ότι τα καθήκοντα του
ΕΟΟΣ εκτελούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό. Ακόμη, ανα

φέρεται ότι υπάρχει αντιστοιχία με τη διαδικασία της «νέας
προσέγγισης» (σημείο 33).

3.3.1.8. H ΟΚΕ είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένη με αυτή την
αναφορά στη «νέα προσέγγιση». Πρώτον, η «νέα προσέγγιση»,
με τους στόχους και τις φιλοδοξίες της, ευνοεί την εθνική
προσέγγιση. Ακόμη, η τυποποίηση (CEN) και η οικολογική
σήμανση (ΕΟΟΣ) αποτελούν ριζικά διαφορετικές έννοιες.
Συνεπώς, το πρότυπο και οι διαδικασίες CEN δεν είναι κατάλ
ληλες για τη λειτουργία του ΕΟΟΣ .

3.3.1.9. H ΟΚΕ είναι πεπεισμενη ότι αποστολή της Επιτρο
πής είναι να παρέχει και να ορίζει ορθούς κανόνες παιγχνιδιού
και να εξασφαλίζει ένα ομαλό πεδίο ελιγμών. Τίποτε περισσό
τερο, τίποτε λιγότερο. Συνεπώς, θεωρεί ότι τα συμφέροντα
της Επιτροπής είναι επαρκώς διασφαλισμένα μέσω της από
κοινού υιοθέτησης ενός σωστού καταστατικού για τον ΕΟΟΣ
και της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις

3.3.2.2. H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της διότι της
δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσει ορισμένες απόψεις όσον
αφορά την εν λόγω σχέση. H ΟΚΕ είναι πεπεισμένη ότι το
καταστατικό του ΕΟΟΣ θα πρέπει να ορίζει ρητώς ότι o
τελευταίος είναι υπόλογος μόνο στους αρμόδιους οργα
νισμούς, ανεξάρτητα από την ευθύνη επαλήθευσης της Επιτρο
πής (βλ. ανωτέρω). Οι αρμόδιοι οργανισμοί θα εποπτεύουν

τον ΕΟΟΣ και, παράλληλα, θα αναλάβουν, στο μέτρο του
δυνατού, την ευθύνη για την υποβολή προτάσεων όσον αφορά
κριτήρια για τις ομάδες προϊόντων για τις οποίες έχει δοθεί
εξουσιοδότηση. Με τον τρόπο αυτό, το προσωπικό του ΕΟΟΣ
θα περιορισθεί στο ελάχιστο. Προκειμένου να διασφαλισθεί
αποτελεσματική λειτουργία, οι τρέχουσες αποφάσεις θα λαμβά
νονται κατά πλειοψηφία ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις σύμφωνα
με ένα σύστημα ενισχυμένης πλειοψηφίας.

3.3.2.3. Τα κύρια καθήκοντα του ΕΟΟΣ θα είναι: 1 ) να
λαμβάνει εντολή από την Επιτροπή για τη θέσπιση ή την
αναθεώρηση κριτηρίων, 2) να χορηγεί αντίστοιχη εντολή σε
έναν ή περισσότερους αρμόδιους οργανισμούς για τη θέσπιση
προκαταρκτικών κριτηρίων (η προσέγγιση της χώρας με την
καλύτερη απόδοση που λειτουργούσε πολύ ικανοποιητικά στα
πρώτα χρόνια ισχύος του κανονισμού), 3) να εγκρίνει τα
επιλεγμένα (προκαταρκτικά) κριτήρια, 4) να ζητεί τη γνώμη

του Παραρτήματος 4. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθεί
επαρκής συμβατότητα με τους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς
στόχους και ανησυχίες, η Επιτροπή ενδέχεται να αναφέρεται
σε κάθε σχετικό έγγραφο της στην εντολή της προς τον ΕΟΟΣ

σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων για μια συγκεκριμένη ομάδα

C) Προκείμενου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του συστήματος, η
Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί από τον ΕΟΠ να προβαίνει σε
τακτικές αξιολογήσεις.
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του Φόρουμ για τη θέσπιση των προκαταρκτικών κριτηρίων
και για τις ευκταίες προσαρμογές των κατευθυντήριων γραμ

σια της θέσπισης κριτηρίων. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του
παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω ομάδες συμφερόντων καθο

μών, των διαδικασιών και των μεθόδων εργασίας του, 5) να
υποβάλει τα θεσπισθέντα κριτήρια στην Επιτροπή, 6) να
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που
προτίθεται να λάβει σε σχέση με τον κανονισμό. Το Εποπτικό
Συμβούλιο του ΕΟΟΣ οφείλει επίσης να συστήνει ομάδες
εργασίας αποτελούμενες από προσωπικό των αρμόδιων οργα
νισμών προκειμένου να προετοιμάζουν όσο το δυνατόν
καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα καταστατικά
των αρμόδιων οργανισμών μπορούν να αποτελέσουν παρά
δειγμα για τη θέσπιση του καταστατικού του ΕΟΟΣ.

ρίζονται ως εξής: βιομηχανία και εμπόριο (συμπεριλαμβανομέ
νων των συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως αρμόζει), οργα
νώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις. H ΟΚΕ
επιθυμεί να διασαφηνίσει ότι η συμπερίληψη των συνδικαλιστι
κών οργανώσεων, που έχουν μοναδική πρακτική εμπειρία σε
θέματα εργασίας, θα πραγματοποιηθεί με την ίδια βάση που
ισχύει και για τις ομάδες συμφερόντων. Επιπλέον, η ΟΚΕ
υποστηρίζει την αναφορά της Επιτροπής στη συμμετοχή των

3.3.2.4. Ύστερα από τη θεση σε ισχύ του κανονισμού, o
ΕΟΟΣ θα μπορεί να υιοθετεί τις απαραίτητες μεταβολές όσον
αφορά τον τρόπο λειτουργίας του, με την προϋπόθεση ότι θα
συμβαδίζουν με τον κανονισμό. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη
να μπορεί να προσαρμόζει τις μεθόδους εργασίας του εάν τούτο
κρίνεται απαραίτητο. Όσον αφορά τις (αρχικές) μεθόδους
εργασίας του ΕΟΟΣ , είναι συνετό να ακολουθούνται όσο το
δυνατόν πιστότερα οι «διαδικαστικές κατευθυντήριες γραμ
μές»(') που συμφωνήθηκαν πρωτύτερα. Θα ήταν αποδοτικό
να ερευνηθεί εάν οι γραφειοκρατικές και άλλες ρυθμίσεις που
παρακωλύουν μία ταχεία διαδικασία και αυξάνουν το κόστος
λειτουργίας μπορούν να αποφευχθούν χωρίς τούτο να έχει
επιπτώσεις στην ποιότητα των κριτηρίων (2). Μια συγκριτική
ανάλυση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα συντο
νισμένα εθνικά συστήματα ενδέχεται να αποφέρει ενδιαφέ

ροντα αποτελέσματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι μια τέτοια
ανάλυση έχει ήδη πραγματοποιηθεί από το Δανικό Υπουργείο
Περιβάλλοντος.

3.3.2.5 . H Επιτροπή και τα αρμόδια όργανα ενδεχεται να
συμφωνήσουν να ανατεθεί σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό η

επεξεργασία πρότασης καταστατικού για τον ΕΟΟΣ με βάση
τις κατάλληλες προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόταση
κανονισμού και στην παρούσα γνωμοδότηση. Το σχέδιο
καταστατικού μπορεί να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις
μεταξύ Επιτροπής και αρμοδίων οργανισμών για την όσο το
δυνατό συντομότερη σύσταση του ΕΟΟΣ, o οποίος επί του
παρόντος δεν έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό. H σύστασή
του, όπως αναφέρθηκε στο σημείο 3.3.2.1 , αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την κατάργηση του υφιστάμενου κανονισμού
και τη θέση σε ισχύ του απαραίτητου νέου.

3.4. Συμμετοχή των κοινωνικών και οικονομικών ομάδων
συμφερόντων

εξειδικευμένων επαγγελμάτων και των MME μέσω των συνδι
καλιστικών τους οργανώσεων.

3.4.2 .

H ΟΚΕ επιθυμεί να επαναλαβει επίσης την πεποίθησή

της ότι o ρόλος αυτών των ομάδων συμφερόντων είναι ουσια
στικός για τη διαδικασία οικολογικής σήμανσης προκειμένου
να θεσπισθεί και να διατηρηθεί ένα βιώσιμο σύστημα απονομής.
Συνεπώς, εμμένει στη διατήρηση του Άρθρου 6 του παρόντος

κανονισμού (3) με μόνη εξαίρεση ότι εφεξής, το Φόρουμ είναι
υπόλογο στον ΕΟΟΣ και όχι στην Επιτροπή.

3.4.3. Προκείμενου να συμμετάσχει περισσότερο και η ΟΚΕ
και να συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή του συστήματος, είναι
απαραίτητο να του αναθέτει o κανονισμός το καθήκον του
επίσημου ορισμού των μελών του Φόρουμ κατόπιν υποδείξεων
από τις ομάδες συμφερόντων και τον Πρόεδρο του Φόρουμ (4).
Το γεγονός ότι η ΟΚΕ συγκεντρώνει τους οικονομικούς και
κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ σημαίνει ότι είναι σε θέση να
παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Φόρουμ και, με αυτόν
τον τρόπο, διασφαλίζει τη διαφάνεια, την εξισορροπημένη
αντιπροσώπευση και την παροχή ενημέρωσης τόσο για τα
κοινοτικά ή τα μη κοινοτικά συμφέροντα. Μέχρι στιγμής, η
ΟΚΕ στέγασε και προσέφερε υπηρεσίες γραμματείας στο
Φόρουμ σε ad hoc βάση . Είναι απαραίτητο να επισημοποιηθεί
η παρούσα διευθέτηση για τη γραμματεία του (5).

3.4.4. Οπως συμβαίνει επί του παροντος, οι μέθοδοι εργα
σίας του ΕΟΟΣ θα πρέπει να ορίζουν τη συμμετοχή των
κοινωνικών ομάδων συμφερόντων στις ομάδες εργασίας που
επεξεργάζονται τις προτάσεις κριτηρίων για συγκεκριμένες
ομάδες προϊόντων (βλ. επίσης παρ. 3.3.2.3). Αυτές οι ομάδες
συμφερόντων οφείλουν να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας οικολογικής σήμανσης, διότι βρίσκονται σε
άμεση επαφή με τους εμπόρους, τους παραγωγούς και τους
καταναλωτές.

3.4. 1 . H ΟΚΕ εκφράζει τη δυσαρέσκεια της διότι η πρόταση
δεν προβαίνει σε σχεδόν καμία αναφορά στη συμμετοχή και
τη θέση των διαφόρων ομάδων συμφερόντων κατά τη διαδικα
(3) Με βαση την άποψη που εξέφρασε στο σημείο 3.4.1 , η ΟΚΕ σχετικά
με την ισότιμη θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη
συμμετοχή των MME.

(') Βλ. επίσης την ενημέρωση της Επιτροπής για την οικολογική
σήμανση, δελτίο 6 του Ιουνίου 1994 . Είναι προφανές ότι οι διαδικα

(4) Μπορεί να γίνει αναφορά στην απόφαση της Επιτροπής 97/159/ΕΚ
της 24ης Φεβρουαρίου 1997, ΕΕ L 58, σχετικά με τη σύσταση

σίες αυτές πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο του (κυρίαρχου)
ρόλου της Επιτροπήςστις περισσότερες φάσεις που διακρίθηκαν
και, κυρίως, τις φάσεις 1,2 και 6.

ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φόρουμ για το περιβάλλον και τη
βιώσιμη ανάπτυξη, με σημαντική εξαίρεση το ότι τα μέλη αυτού

(2) Βλ. ΕΕ C 295 της 7. 10. 1996, παρ. 2.7.6.

του Φόρουμ ορίζονται από την Επιτροπή.
(5) ΕΕ C 295 της 7. 10. 1996, παρ. 2.7.7.

29.9. 97

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.5 . Χρηματοδοτική πτυχή
3.5.1 . Στο Δημοσιονομικό Δελτίο της, η Επιτροπή σημειώνει
ότι η χρηματοδοτική συμβολή της θα ολοκληρωθεί μια τετραε
τία μετά από τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού. Σύμφωνα

με την άποψη της Επιτροπής, το σύστημα δεν πρέπει να είναι
αυτοχρηματοδοτούμενο. H ΟΚΕ υπογραμμίζει ότι η εμπειρία
από τα εθνικά συστήματα έχει αποδείξει περίτρανα ότι η θέση
αυτή είναι αβάσιμη. H συμμετοχή του ΕΟΠ στην επεξεργασία
των δαπανηρών αναλύσεων με θέμα τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, μπορεί ωστόσο να μειώσει το συνολικό κόστος του
συστήματος. Παρόλα αυτά, συνιστάται να πραγματοποιηθεί
αναθεώρηση στο τέλος του τρίτου έτους προκειμένου να εκτι
μηθεί σε ποιο βαθμό το σύστημα μπορεί να είναι χρηματοδοτικά
αυτάρκες.
3.5 .2. Ωστόσο, η ΟΚΕ συμφωνεί με την άποψη να σταματήσει
η Επιτροπή τη χρηματοδότηση του συστήματος, με την προϋπό
θεση ότι οι αρμόδιοι οργανισμοί είναι πρόθυμοι και σε θέση
να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία του ΕΟΟΣ. Δεδομένου ότι
οι αρμόδιοι οργανισμοί διαθέτουν περιορισμένους πόρους, οι
κυβερνήσεις των κρατών μελών οφείλουν να παράσχουν τους
πρόσθετους πόρους. H ΟΚΕ θεωρεί ότι για την υλοποίηση
της πρόθεσης της Επιτροπής είναι απαραίτητη η επίτευξη
συμφωνίας με τα κράτη μέλη, αμέσως μόλις λήξει η κοινοτική
χρηματοδότηση και μόλις συνειδητοποιηθούν οι επιπτώσεις.
Το εν λόγω ζήτημα πρέπει να συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις,
για τις οποίες γίνεται λόγος στο σημείο 3.3.2 . Ωστόσο, πιστεύει
ότι οι τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα 5 δεν πρέπει

να αυξηθούν διότι θα αποτρέψουν τη βιομηχανία να υποβάλει
αίτηση για τη χορήγηση του σήματος.
3.5.3. Δεδομένου ότι τα κοινωνικά πλεονεκτήματα που θα
προκύψουν από τη θέσπιση κριτηρίων και από τα προϊόντα
που θα φέρουν την οικολογική σήμανση (μέσω των μειωμένων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις οποίες δεν καταβάλλεται
πληρωμή) θα υπερβούν τα ποσά των εισπραττομένων τελών,
η ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι κατάλληλο και απαραίτητο να υπάρχει
χρηματοδότηση εθνικής προέλευσης (κράτη μέλη) στους αρμό
διους οργανισμούς, σε περίπτωση λήξης της κοινοτικής χρημα
τοδότησης.

3.5.4. H ΟΚΕ δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πλήρως τις
χρηματοδοτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Παρά
ρτημα 5 . Αν και θεωρεί ελκυστική την ιδέα χορήγησης πρόσθε
της χρηματοδότησης στις MME και στους τοπικούς προμηθευ
τές από αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. σημείο 3.5) οι οποίοι
υποβάλουν αίτηση, ωστόσο, δεν είναι βέβαιη εάν η προνομιού
χος αυτή μεταχείριση θα συμφωνεί με την αντίληψη του θεμιτού
ανταγωνισμού. H ΟΚΕ προτείνει να υποβληθούν τα περιεχό
μενα του Παραρτήματος 5 στην εξέταση και κρίση των αρμό
διων οργανισμών διότι είναι οι πραγματικά αρμόδιοι να
λάβουν μια απόφαση αλλά και, μακροπρόθεσμα, είναι χρηματο
δοτικά υπεύθυνοι για το σύστημα.

3.6. Σχόλια σχετικά ορισμένα άρθρα της πρότασης κανο
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οτι αυτή η ενημέρωση δεν υφίσταται στον παρόντα κανονισμό.
H ΟΚΕ συμφωνεί ότι η εμφανής παρουσία της ομάδας προϊ
όντων στην αγορά είναι σημαντικό κριτήριο. Ωστόσο, θα ήταν
ορθό να μην εφαρμόζονται τα κριτήρια αυτά με υπερβολική
αυστηρότητα και να παρασχεθεί επαρκές περιθώριο στον
ΕΟΟΣ προκειμένου να προβεί σε ακριβή προσδιορισμό της
εξεταζόμενης ομάδας προϊόντων. Ακόμη, θα πρέπει να προστε
θεί μια ρήτρα η οποία να ορίζει ότι τα προϊόντα κοινοτικής
προέλευσης αποτελούν σημαντικό μερίδιο των συνολικών
πωλήσεων στην ΕΕ. O λόγος για τη θέσπιση του εν λόγω
κριτηρίων είναι ότι η χορήγηση κοινοτικού οικολογικού σήμα

τος επιδώκει την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
της ΕΕ. Επίσης, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η εισαγωγή
ανεπιθύμητων εμπορικών στρεβλώσεων (').

3.6.2. Αρθρο 5 , διαδικασίες για τη θέσπιση
κριτηρίων για την οικολογική σήμανση

3.6.2.1 . Με το Άρθρο 5.2, 1η παρ., η Επιτροπή ορίζει ότι
τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης πρέπει να αναθεωρούνται
ανά τριετία το αργότερο. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 5, η
περίοδος ισχύος των κριτηρίων προσδιορίζεται για κάθε δέσμη
κριτηρίων οικολογικής σήμανσης. Συνεπώς, o προσδιορισμός
θα πρέπει να ισχύει για τον καθορισμό της περιόδου αναθεώρη
σης.

3.6.2.2. Στο άρθρο 5 , παρ. 2, εδάφιο 3, η Επιτροπή επιδιώκει
ανοιχτές διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν
από την επιλογή μιας ομάδας προϊόντων. H ΟΚΕ θεωρεί ότι
είναι επαρκές να ζητεί απλώς τη γνώμη του ΕΟΟΣ πριν από
την επιλογή μιας ομάδας προϊόντων.
3.6.2.3. Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα (2) θα πραγματοποιείται όταν η
Επιτροπή εκφράσει την ικανοποίηση της ότι o ΕΟΟΣ τηρεί
τους όρους της εντολής του. Σε συμφωνία με την άποψη που
εκφράστηκε στο σημείο 3.3.1.7, η ΟΚΕ επιθυμεί να προτείνει
στην Επιτροπή να κρίνει εάν είναι ικανοποιημένη ή όχι με
βάση έκθεση του ΕΟΟΣ, με την οποία θα διαφαίνεται η συμμό
ρφωση με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτη
μα 4. Είναι απαραίτητο να προστεθεί ακόμη μια ρύθμιση
σύμφωνα με την οποία η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
θα πραγματοποιείται το αργότερο ένα μήνα μετά από την
παραλαβή της εν λόγω έκθεσης , εκτός εάν η Επιτροπή κοινο
ποιήσει στον ΕΟΟΣ ότι δεν είναι ικανοποιημένη διότι δεν
τηρούνται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του Παραρτήματος 4.

3.6.3. Αρθρο 6 , παρ . 4 επαλήθευση
3.6.3.1 . H ΟΚΕ συμφωνεί ότι οι αρμόδιοι οργανισμοί για
την πραγματοποίηση δοκιμών και επαληθεύσεων προκειμένου
να εκτιμήσουν εάν η αίτηση απονομής συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις, θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα

νισμού

3.6.1 . Άρθρο 4 , πεδίο εφαρμογής
3.6.1.1 . H Επιτροπή είναι άξια συγχαρητηρίων για θέσπιση
όρων όσον αφορά την επιλογή ομάδας προϊόντων, δεδομένου

(') ΕΕ C 56 της 24. 2. 1997, παρ. 4.4.3.4, τελευταίες 9 γραμμές.
(2) Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η Επιτροπή θα δημοσιεύει τις αναφορές
στα εν λόγω κριτήρια, τις απαιτήσεις και τις αναθεωρήσεις τους
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C,
αφού διαπιστώσει ότι έχουν τηρηθεί οι όροι των αντίστοιχων
εντολών.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

των σειρών ΕΝ 45000 ή προς αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.
Ωστόσο, λόγω της εθελοντικής φύσης τους, θα αποτελούσε
παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού να ζητείται δια
πίστευση. O τρόπος με τον οποίο τα εν λόγω ιδρύματα δοκιμών
επιθυμούν να αποδεικνύουν στον αρμόδιο οργανισμό τη συμ
μόρφωση τους με τα εν λόγω πρότυπα, πρέπει να αφεθεί στη
διακριτική ευχέρεια των ιδρυμάτων αυτών ('). H προτελευταία
0) Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα περισσότερα, εαν
όχι όλα τα ιδρύματα, θα επιδιώξουν να ζητήσουν τη διαπίστευση.

29.9 . 97

γραμμή της παρ. 4 πρεπει συνεπώς να διατυπωθεί ως εξής:
«που να συμμορφώνεται με τα πρότυπα του ΕΝ 45000...».

3.6.4. Άρθρο 13 , Συμβουλευτική Επιτροπή
3.6.4.1 . H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη
δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής, της οποίας τα
μέλη θα είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 5, 11 και 12. H σύσταση της εν
λόγω επιτροπής είναι θετικό γεγονός διότι δεσμεύει τα κράτη
μέλη να εφαρμόσουν επιτυχώς το σύστημα.

Βρυξελλες, 10 Ιουλίου 1997.
O Προεδρος
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Tom JENKINS

