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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα τη «∆ιαχει΄ριση της αλλαγη΄ς
Τελικη΄ 'Εκθεση της Οµα΄δας υψηλου΄ επιπε΄δου για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ επι΄δραση της
βιοµηχανικη΄ς αλλαγη΄ς»
(1999/C 258/01)
Στις 15 ∆εκεµβρι΄ου 1998, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 198 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς µε θε΄µα τη «∆ιαχει΄ριση της αλλαγη΄ς — Τελικη΄ 'Εκθεση της Οµα΄δας υψηλου΄ επιπε΄δου για την
οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ επι΄δραση της βιοµηχανικη΄ς αλλαγη΄ς».
To τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, επεξεργα΄σθηκε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 10 Ιουνι΄ου 1999. Εισηγητη΄ς η΄ταν ο κ. Little και
συνεισηγητη΄ς ο κ. Sepi.
Κατα΄ την 365 η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 7ης και 8ης Ιουλι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 7ης Ιουλι΄ου 1999), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 103 ψη΄φους υπε΄ρ και 4 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Το Νοε΄µβριο 1998, µια «οµα΄δα υψηλου΄ επιπε΄δου» που
επε΄λεξε η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ δηµοσι΄ευσε ΄εκθεση για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ επι΄δραση της βιοµηχανικη΄ς αλλαγη΄ς, υπο΄ τη
διευ΄θυνση του κ. Pehr G. Gyllenhammar. Κατα΄ τη συ΄νοδο
κορυφη΄ς για την απασχο΄ληση στο Λουξεµβου΄ργο, το Νοε΄µβριο
1997, η οµα΄δα εκλη΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο να
αναλυ΄σει τις βιοµηχανικε΄ς µετατροπε΄ς στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και
να εξετα΄σει τρο΄πους για την προ΄βλεψη και την αντιµετω
΄ πιση της
αλλαγη΄ς και των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν συνεπειω΄ν της. Η
οµα΄δα αναγνωρι΄ζει ο΄τι ει΄ναι δυνατο΄ να εξετα΄σει µο΄νο επιλεγµε΄νους
τοµει΄ς και να προβα΄λει παραδει΄γµατα, και ο΄τι η ΄εκθεση αφορα΄
δυ΄σκολα και µεταδοτικα΄ προβλη΄µατα. Η οµα΄δα συνιστα΄ να δοθει΄
συνε΄χεια στην ΄εκθεση µε΄σω της διεξαγωγη΄ς διαλο΄γου µεταξυ΄ της
Επιτροπη΄ς και οργανω
΄ σεων του ιδιωτικου΄ τοµε΄α, προκειµε΄νου να
αναζητηθει΄ ο καλυ΄τερος τρο΄πος δρα΄σης για την προ΄βλεψη και την
αντιµετω΄πιση της αλλαγη΄ς.
1.2.
Συ΄µφωνα µε αι΄τηµα του Επιτρο΄που P. Flynn, η ΟΚΕ
αποφα΄σισε να εξετα΄σει την ΄εκθεση της οµα΄δας υψηλου΄ επιπε΄δου
(εφεξη΄ς «η 'Εκθεση») και να δηµοσιευ΄σει σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση
πριν απο΄ την εξε΄ταση της εν λο΄γω 'Εκθεσης απο΄ το Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο. Πτυχε΄ς αυτου΄ του εκτεταµε΄νου και σηµαντικου΄
θε΄µατος ΄εχουν η΄δη εξεταστει΄ απο΄ την ΟΚΕ σε προηγου΄µενες
εργασι΄ες της και συνεπω΄ς, τα σχο΄λια που ακολουθου΄ν αφορου΄ν
κυρι΄ως τα ζητη΄µατα που θι΄γονται µε α΄µεσο τρο΄πο στην 'Εκθεση.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η 'Εκθεση ενθαρρυ΄νει τη θεω΄ρηση
του φαινοµε΄νου της βιοµηχανικη΄ς αλλαγη΄ς και την ανα΄ληψη
αποτελεσµατικη΄ς δρα΄σης για την αντιµετω΄πιση΄ της. Περιλαµβα΄νει
ακο΄µη χρη΄σιµες παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε το υπο΄βαθρο της
΄ ριση ο΄τι η
αλλαγη΄ς. Η ΟΚΕ επικροτει΄ ιδιαι΄τερα την αναγνω
βιοµηχανικη΄ αλλαγη΄ προσφε΄ρει νε΄ες ευκαιρι΄ες, καθω΄ς και την
΄εµφαση που δι΄δεται στη δηµιουργι΄α νε΄ων αντι΄ για την υποστη΄ριξη
πεπαλαιωµε΄νων θε΄σεων απασχο΄λησης. Η ευρει΄α στρατηγικη΄ της
αναζη΄τησης κινη΄τρων βα΄σει µιας προσε΄γγισης που συνδε΄εται µε τη
συγκριτικη΄ αξιολο΄γηση, την καινοτοµι΄α και την κοινωνικη΄ συνοχη΄
ει΄ναι ορθη΄.

2.2.
Η βιοµηχανικη΄ αλλαγη΄ µπορει΄ να προκληθει΄ απο΄ πολλου΄ς
και διαφορετικου΄ς παρα΄γοντες, αλλα΄ ΄ενα συνηθισµε΄νο χαρακτηριστικο΄ της ει΄ναι ο΄τι προσφε΄ρει νε΄ες ευκαιρι΄ες. Η 'Εκθεση αποσκοπει΄ στον προσδιορισµο΄ µε΄σων για τη µετατροπη΄ της αλλαγη΄ς σε
παρο΄µοιες ευκαιρι΄ες. Για να καταστει΄ του΄το δυνατο΄, η ΟΚΕ εκτιµα΄
ο΄τι η αλλαγη΄ δεν πρε΄πει µο΄νο να προβλεφθει΄, προετοιµασθει΄ και
αντιµετωπισθει΄ χρεια΄ζεται επι΄σης να αξιοποιηθει΄ µε ενεργο΄ τρο΄πο
προκειµε΄νου να αποφε΄ρει ο΄σο το δυνατο΄ σηµαντικο΄τερα οικονοµικα΄ και κοινωνικα΄ οφε΄λη. Βασικο΄ στοιχει΄ο για την επι΄τευξη του εν
λο΄γω στο΄χου ει΄ναι η ανα΄γκη για την ευρωπαϊκη΄ βιοµηχανι΄α να
διασφαλι΄σει την απαραι΄τητη παραγωγικο΄τητα και να βελτιω΄σει την
ανταγωνιστικο΄τητα σε διεθνη΄ κλι΄µακα.
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2.2.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι η επιχειρηµατικη΄ κοινο΄τητα, οι
εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των σωµατει΄ων, οι ΄διοι
ι
οι εργαζο΄µενοι, οι εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις και οι τοπικε΄ς
αρχε΄ς πρε΄πει να διαδραµατι΄σουν κα΄ποιο ρο΄λο σε σχε΄ση µε την
εκµετα΄λλευση της αλλαγη΄ς.
2.2.2. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της διο΄τι ορισµε΄νες
απο΄ τις προτα΄σεις για τις δυνατο΄τητες ενηµε΄ρωσης — κυρι΄ως σε
εθελοντικη΄ βα΄ση — δεν µπορου΄ν να προχωρη΄σουν διο΄τι δεν
συνδε΄ονται µε αποτελεσµατικε΄ς διαβουλευ΄σεις για την προ΄ ν αποφα΄σεων. Παρο΄µοιες
παρασκευη΄ πολιτικω΄ν και οικονοµικω
διαβουλευ΄σεις πρε΄πει να αποβλε΄πουν σε ΄εγκαιρο επηρεασµο΄ των
αποφα΄σεων, ΄ετσι ω΄στε µε΄σω των διαρθρωτικω΄ν αλλαγω΄ν να
επιτευχθει΄ η καλυ΄τερη δυνατη΄ οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ λυ΄ση.
2.3.
Η ριζικη΄ αλλαγη΄ συµπεριλαµβα΄νει τη δηµιουργι΄α αναγκω΄ν
για νε΄α προσο΄ντα και τη ζη΄τηση νε΄ων ειδικοτη΄των. Αν του΄το δεν
ληφθει΄ υπο΄ψη ταυτο΄χρονα µε τις οργανωτικε΄ς, διοικητικε΄ς και
τεχνολογικε΄ς µετατροπε΄ς, η χρονικη΄ περι΄οδος για την αλλαγη΄ θα
παραταθει΄ και τα δυνητικα΄ οφε΄λη θα περιορισθου΄ν.
2.4.
Η απασχολησιµο΄τητα ενο΄ς ατο΄µου ορι΄ζεται στην 'Εκθεση
ως «η ικανο΄τητα΄ του να βρει µια θε΄ση στην αγορα΄ εργασι΄ας». Η
ΟΚΕ υποστηρι΄ζει ο΄τι για τη δηµιουργι΄α η΄ την εξευ΄ρεση µιας
τε΄τοιας θε΄σεως χρεια΄ζεται κινητικο΄τητα, προσαρµοστικο΄τητα και
δε΄σµευση εκ µε΄ρους του ατο΄µου αυτου΄, καθω΄ς και κατα΄λληλα
προσο΄ντα. Πρε΄πει να του δοθει΄ η δυνατο΄τητα κατα΄ρτισης και
επιµο΄ρφωσης κατα΄ τη δια΄ρκεια της σταδιοδροµι΄ας του, δεδοµε΄νου
ο΄τι τα προσο΄ντα ει΄ναι πλε΄ον ανα΄γκη να εξετα΄ζονται σε δυναµικη΄
βα΄ση. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι η ευθυ΄νη για την απο΄κτηση και
τη διατη΄ρηση µιας θε΄σης απασχο΄λησης ει΄ναι επιµερισµε΄νη. Η
κατα΄ρτιση και η εκµα΄θηση συµπεριλαµβα΄νουν τη σχετικη΄ τυπικη΄
εκπαι΄δευση ΄εως την πρακτικη΄ και θεωρητικη΄ κατα΄ρτιση και
επιµο΄ρφωση που παρε΄χονται απο΄ εταιρει΄ες η΄ διευκολυ΄νονται απο΄
τις δηµο΄σιες αρχε΄ς. Νε΄ες µε΄θοδοι για την πρακτικη΄ κατα΄ρτιση θα
ει΄ναι ουσιω΄δους σηµασι΄ας.
2.5.
Η ΄εκκληση που απευθυ΄νεται βα΄σει της 'Εκθεσης προς τις
εταιρει΄ες για την αναγνω΄ριση προ΄σθετων υποχρεω΄σεων ΄εναντι
α΄λλων ενδιαφερο΄µενων ατο΄µων, εκτο΄ς απο΄ τη νοµικη΄ τους ευθυ΄νη
΄εναντι των µετο΄χων, δεν αποτελει΄ καινοτοµι΄α και η ΟΚΕ εξακολουθει΄ να την υποστηρι΄ζει. Πολλε΄ς µεγα΄λες εταιρει΄ες πρα΄γµατι
ενεργου΄ν κατ’αυτο΄ τον τρο΄πο και η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση,
συ΄µφωνα µε την οποι΄α, µε΄σω της συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης και της
ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν σε εθελου΄σια βα΄ση α΄λλες εταιρει΄ες θα
ενθαρρυνθου΄ν και βοηθηθου΄ν να βελτιω΄σουν τις πολιτικε΄ς και τις
διαδικασι΄ες τους.
2.6.
Η ΟΚΕ ΄εχει αναγνωρι΄σει απο΄ καιρο΄ τα οφε΄λη απο΄ τη
δια΄θεση αποτελεσµατικω΄ν µε΄σων για την πληροφο΄ρηση και τη
διαβου΄λευση µε τους εργαζο΄µενους. Η καλη΄ επικοινωνι΄α, η
ειλικρι΄νεια και ο δια΄λογος µε τους τελευται΄ους εντει΄νει τη
δραστηριοποι΄ηση, η οποι΄α συµβα΄λλει µε ουσιαστικο΄ τρο΄πο στην
επι΄τευξη αρι΄στων επιχειρηµατικω΄ν επιδο΄σεων, καθω΄ς και στην
οµαλη΄ εφαρµογη΄ της απαραι΄τητης αλλαγη΄ς. Οι ενε΄ργειες για τη
διεξαγωγη΄ παρο΄µοιου διαλο΄γου αναλαµβα΄νονται καλυ΄τερα σε
εθελου΄σια βα΄ση, µε εξασφα΄λιση της δε΄σµευσης ο΄λων των ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν και σε συνα΄ρτηση µε το µε΄γεθος και τη νοοτροπι΄α
της οργα΄νωσης.
2.6.1. 'Οταν υπα΄ρχει ισο΄τητα της πληροφο΄ρησης, η συµµετοχη΄
των εργαζοµε΄νων ενισχυ΄εται και οι συλλογικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις
— ο΄ταν διεξα΄γονται στο κατα΄λληλο επι΄πεδο — ενδε΄χεται να ει΄ναι
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πιο εποικοδοµητικε΄ς και να αποφε΄ρουν οφε΄λη µε τη µορφη΄
αυξηµε΄νης αποτελεσµατικο΄τητας και ευελιξι΄ας. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει
λυ΄πη για το γεγονο΄ς ο΄τι στην 'Εκθεση δεν γι΄νεται συγκεκριµε΄νη
αναφορα΄ στις συλλογικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις.
2.6.2. Ο ειλικρινη΄ς δια΄λογος ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ς για
την οµαλη΄ εφαρµογη΄ της απαραι΄τητης αλλαγη΄ς και χρεια΄ζεται να
αποτελε΄σει αναπο΄σπαστο µε΄ρος της διαδικασι΄ας.
2.7.
Ενω΄ η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τους γενικου΄ς στο΄χους της
'Εκθεσης και χαιρετι΄ζει την ω΄θηση που αναµε΄νεται ο΄τι θα δω΄σει
στο στρατηγικο΄ σχεδιασµο΄ και δρα΄ση, ωστο΄σο, δεν µπορει΄ να
συµφωνη΄σει µε ολο΄κληρο το περιεχο΄µενο΄ της. Η 'Εκθεση περιλαµβα΄νει ορισµε΄νες χρη΄σιµες — ο΄χι ο΄λες καινοτο΄µες — προτα΄σεις τις
οποι΄ες η ΟΚΕ επικροτει΄. Ωστο΄σο, διατυπω΄νονται επι΄σης συστα΄σεις
εκ των οποι΄ων ορισµε΄νες ει΄ναι εξαιρετικα΄ αο΄ριστες και α΄λλες το
λιγο΄τερο αµφιλεγο΄µενες. Εξα΄λλου, η δια΄ρθρωση της 'Εκθεσης ει΄ναι
κα΄πως συγκεχυµε΄νη δεδοµε΄νου ο΄τι τα τε΄σσερα τµη΄µατα΄ της
περιε΄χουν περιττε΄ς επαναλη΄ψεις και, κυρι΄ως, στερου΄νται αρµονι΄ας
ενω΄, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, ει΄ναι ακο΄µα και αντιφατικα΄.
2.7.1. Αν και η 'Εκθεση ει΄ναι ΄εως ΄ενα βαθµο΄ περιεκτικη΄, η ΟΚΕ
εκτιµα΄ ο΄τι υπα΄ρχουν ορισµε΄νες ελλει΄ψεις που προκαλου΄ν ΄εκπληξη.
∆εν γι΄νεται αναφορα΄ στην ανα΄γκη για βελτι΄ωση της προ΄σβασης
στις αγορε΄ς επικι΄νδυνων κεφαλαι΄ων η΄, στο κυ΄ριο µε΄ρος του
κειµε΄νου, στην ενδεχο΄µενη ενι΄σχυση της απασχο΄λησης µε΄σω της
ολοκλη΄ρωσης της ενιαι΄ας αγορα΄ς. Επι΄σης, δεν δι΄δεται επαρκη΄ς
΄εµφαση στην ανα΄γκη για την υ΄παρξη διεθνου΄ς ανταγωνισµου΄,
προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η απασχο΄ληση, καθω΄ς και στο
δυναµικο΄ που προσφε΄ρουν οι ΜΜΕ και ο τοµε΄ας των υπηρεσιω΄ν
για την ανα΄πτυξη της τελευται΄ας.
2.7.2. Επιπλε΄ον, η ΟΚΕ προτει΄νει ο΄τι καλο΄ θα η΄ταν η 'Εκθεση
να τονι΄ζει την ανα΄γκη να προωθηθου΄ν περαιτε΄ρω οι στο΄χοι της
πρωτοβουλι΄ας αυτη΄ς µε΄σω κατα΄λληλων βιοµηχανικω΄ν µε΄τρων
ο΄πως η ολοκλη΄ρωση της ενιαι΄ας αγορα΄ς, η προκη΄ρυξη κρατικω΄ν
αγορω΄ν και η εγκατα΄σταση της ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας. Τα µε΄τρα
αυτα΄ µπορου΄ν να συµβα΄λλουν στην επε΄κταση και ανα΄πτυξη της
ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας που ει΄ναι απαραι΄τητες για την ανανε΄ωση
της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας.
2.7.3. Επιπλε΄ον, πουθενα΄ στην 'Εκθεση δεν προβλε΄πεται η
ενθα΄ρρυνση των επιχειρη΄σεων τρι΄των χωρω΄ν, οι οποι΄ες ει΄ναι
ανταγωνι΄στριες των ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων στην ενιαι΄α αγορα΄,
προκειµε΄νου να βελτιω΄σουν και αυτε΄ς επι΄σης την κοινωνικη΄
διαβου΄λευση και να εφαρµο΄σουν τις ελα΄χιστες κοινωνικε΄ς προδιαγραφε΄ς στην επιχει΄ρηση. Η ΟΚΕ θεωρει΄ αντιθε΄τως ο΄τι το ζη΄τηµα
των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν επιπτω΄σεων απο΄ τις βιοµηχανικε΄ς
αλλαγε΄ς καθιστα΄ απαραι΄τητη µια σφαιρικη΄ προσε΄γγιση, στην
οποι΄α θα ασκει΄ται ισχυρη΄ πι΄εση στην Ενωµε΄νη Ευρω΄πη για να
εξασφαλισθει΄ καλυ΄τερη πλαισι΄ωση των ο΄ρων ανταγωνισµου΄ σε
διεθνε΄ς πλαι΄σιο και µεταξυ΄ α΄λλων µε΄σω των ελα΄χιστων κοινωνικω΄ν
προδιαγραφω΄ν.
2.7.4. Η ΟΚΕ παρατηρει΄ µε ΄εκπληξη ο΄τι η 'Εκθεση ουδο΄λως
΄ θηση που θα δινο΄ταν στην ανταγωνιστικο΄τητα
αναφε΄ρεται στην ω
και συνεπω΄ς στην απασχο΄ληση µε την αναµο΄ρφωση του φο΄ρου
εταιρειω΄ν σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος και µε την απα΄λειψη των
αρνητικω΄ν συνεπειω΄ν του αθε΄µιτου ανταγωνισµου΄ ο΄σον αφορα΄ το
φο΄ρο εταιρειω΄ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν.
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3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις επι΄ της Εκθε΄σεως

3.1. Αρχη΄ παρακολου΄θησης
(σηµει΄ο 1.3)

της

βιοµηχανικη΄ς

αλλαγη΄ς

3.1.1. Η 'Εκθεση συνιστα΄ τη δηµιουργι΄α µιας ευρωπαϊκη΄ς
αρχη΄ς παρακολου΄θησης της βιοµηχανικη΄ς αλλαγη΄ς, η οποι΄α θα
µπορου΄σε να αποτελε΄σει ΄ενα µε΄σο για την προ΄βλεψη και το
σχεδιασµο΄ των οικονοµικω΄ν εξελι΄ξεων σε κλαδικο΄ και περιφερειακο΄
επι΄πεδο. Η ΟΚΕ αναµε΄νει µε ενδιαφε΄ρον το πο΄ρισµα µιας µελε΄της
σκοπιµο΄τητας της εν λο΄γω προ΄τασης, την οποι΄α συντα΄σσει η
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄.
3.1.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι, ανεξα΄ρτητα απο΄ τα συµπερα΄σµατα
της µελε΄της αυτη΄ς, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ οφει΄λει να συµµετε΄χει
α΄µεσα στο ΄εργο της µο΄νιµης παρατη΄ρησης των βιοµηχανικω΄ν
αλλαγω΄ν που θα της επιτρε΄ψει να προσαρµο΄σει την ΄δια
ι
τη
δρα΄ση της καθω΄ς και τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς που προτει΄νει
στο Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο. Προς του΄το χρεια΄ζεται
απαραιτη΄τως να αναπτυ΄ξει τη διαβου΄λευση επι΄ των βιοµηχανικω΄ν
αλλαγω΄ν µε τους βιοµηχανικου΄ς κυ΄κλους και τους κοινωνικου΄ς
εται΄ρους και να προβει΄ σε ριζικη΄ µεταρρυ΄θµιση της εσωτερικη΄ς
οργανω΄σεω΄ς της, ειδικο΄τερα µε΄σω µιας προσε΄γγισης µε πολυκλαδικε΄ς «ειδικε΄ς οµα΄δες», θε΄τοντας ΄ετσι τε΄λος στα στεγανα΄ που
υφι΄στανται µεταξυ΄ γενικω΄ν διευθυ΄νσεων και τα οποι΄α την εµποδι΄ζουν ση΄µερα να ανταπεξε΄λθει στο ρο΄λο αυτο΄ µε την απαιτου΄µενη
συνοχη΄.
3.1.3. Οποιοδη΄ποτε φο΄ρουµ και αν υιοθετηθει΄, η ΟΚΕ επισηµαι΄νει την ανα΄γκη συ΄νδεσης των οικονοµικω΄ν και πολιτικω΄ν
αποφα΄σεων και της συµµετοχη΄ς των κοινωνικω
΄ ν εται΄ρων ω΄στε να
συµβα΄λλουν στη λη΄ψη των αποφα΄σεων.

3.2. 'Εκθεση διαχει΄ρισης της αλλαγη΄ς («Ε∆Α») σχετικα΄ µε την
απασχο΄ληση και τις συνθη΄κες εργασι΄ας (σηµει΄ο 1.4)
3.2.1. Η ΟΚΕ προσυπογρα΄φει τη συ΄σταση που περιλαµβα΄νει η
'Εκθεση ο΄τι πρε΄πει να ενθαρρυνθου΄ν οι εταιρει΄ες προκειµε΄νου να
ενηµερω΄νουν τους εργαζοµε΄νους σε αυτε΄ς για τις συνθη΄κες
απασχο΄λησης και εργασι΄ας σε εθελοντικη΄ βα΄ση και µε ευε΄λικτο
τρο΄πο. Αναγνωρι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η ορθη΄ πρακτικη΄ καθιερω΄νεται,
ο΄χι µε΄σω της νοµοθεσι΄ας, αλλα΄ µε την εθελου΄σια υιοθε΄τηση
των υψηλο΄τερων δυνατω΄ν προτυ΄πων, προς το συµφε΄ρον µιας
επιχει΄ρησης και των απασχολου΄µενων σε αυτη΄ν.
3.2.2. Ωστο΄σο, οι οδηγι΄ες που προτει΄νονται στην 'Εκθεση για
τη διαχει΄ριση της αλλαγη΄ς ει΄ναι υπερβολικε΄ς και ο ισχυρισµο΄ς ο΄τι
η µεθοδολογι΄α χρεια΄ζεται να ει΄ναι ενιαι΄α δεν συµβαδι΄ζει µε την
αναγνω΄ριση της πολιτιστικη΄ς ποικιλοµορφι΄ας και της προσαρµοστικο΄τητας. Η δηµοσι΄ευση της σχετικη΄ς ΄εκθεσης ενδε΄χεται να
θε΄σει προβλη΄µατα σε εταιρει΄ες που δεν επιθυµου΄ν να αποκαλυ΄ψουν
τις καινοτο΄µες πρακτικε΄ς τους στους ανταγωνιστε΄ς τους.
3.2.3. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ θα επιθυµου΄σε να ενθαρρυ΄νει ο΄λες τις
εταιρει΄ες — το΄σο τις ευρωπαϊκε΄ς ο΄σο και τις αλλοδαπε΄ς — µε
δυναµικο΄ α΄νω των 1 000 υπαλλη΄λων — εντο΄ς της ΕΕ — να
προετοιµα΄σουν ΄ενα υπο΄δειγµα «Εκθε΄σεως για τη διαχει΄ριση της
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αλλαγη΄ς» σε εθελοντικη΄ βα΄ση. Το υπο΄δειγµα αυτο΄ µπορει΄ να
παρε΄χει πληροφορι΄ες για τις προβλεπο΄µενες διαρθρωτικε΄ς αλλαγε΄ς
και να σκιαγραφει΄ εκ των προτε΄ρων τις προτεινο΄µενες µεταβολε΄ς
στη διαχει΄ριση. Μπορει΄ να περιγρα΄φει τις προτα΄σεις της εταιρει΄ας
και τα προγρα΄µµατα΄ της για
— τη διαδικασι΄α και τις µεθο΄δους που θα επιτρε΄ψουν την
κοινοποι΄ηση της ζη΄τησης για νε΄ες ειδικο΄τητες και αρµοδιο΄τητες
— την ανα΄πτυξη της τεχνολογι΄ας και της οργα΄νωσης
— τη διατη΄ρηση ΄σων
ι
ευκαιριω΄ν (οι µεγα΄λες αλλαγε΄ς βραχυχρο΄νια
τει΄νουν να ΄εχουν δυσανα΄λογα αποτελε΄σµατα στις λιγο΄τερο
ευνοηµε΄νες οµα΄δες)
— την ανα΄πτυξη διαλο΄γου µε α΄λλες κοινοτικε΄ς δυνα΄µεις για τη
διαχει΄ριση της αλλαγη΄ς.
3.2.4. Οι επιπτω΄σεις της βιοµηχανικη΄ς αλλαγη΄ς δεν περιορι΄ζονται µο΄νο στον ιδιωτικο΄ τοµε΄α. Για το λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ
επιθυµει΄ να ενθαρρυ΄νει και τους δηµο΄σιους οργανισµου΄ς που
απασχολου΄ν α΄νω των 1 000 ατο΄µων να υιοθετη΄σουν την πρακτικη΄
της κατα΄ρτισης παρο΄µοιας εκθε΄σεως.
3.2.5. Η συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων και των εκπροσω΄πων
τους κατα΄ την επεξεργασι΄α και την εφαρµογη΄ της ΄εκθεσης
θεωρει΄ται ουσιαστικη΄ς σηµασι΄ας για την επιτυχι΄α της.
3.2.6. Η ΟΚΕ προτει΄νει να συνταχθει΄ η ΄εκθεση µε βα΄ση
αντικειµενικα΄ κριτη΄ρια και να πιστοποιηθει΄ απο΄ ανεξα΄ρτητους
οργανισµου΄ς που θα ορι΄σει η επιχει΄ρηση.
3.2.7. Η ΟΚΕ προτει΄νει να ενθαρρυνθου΄ν η Κοινο΄τητα και τα
κρα΄τη µε΄λη ω΄στε κατα΄ την παροχη΄ δηµο΄σιων ενισχυ΄σεων να
λαµβα΄νουν υπο΄ψη τη µορφη΄ των επικυρωµε΄νων εκθε΄σεων για τη
διαχει΄ριση της αλλαγη΄ς ο΄πως προτει΄νεται ανωτε΄ρω στην
παρα΄γραφο 3.2.3. Με τον τρο΄πο αυτο΄ θα παρασχεθει΄ κι΄νητρο για
τη δια΄δοση της πρακτικη΄ς αυτη΄ς σε περισσο΄τερους µεγα΄λους
οργανισµου΄ς χωρι΄ς να καταστρατηγει΄ται η ελευθερι΄α των διοικη΄σεων να λαµβα΄νουν αποφα΄σεις.
3.2.8. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ αντιτι΄θεται ΄εντονα στην παρα΄λληλη
συ΄σταση της Εκθε΄σεως να αποτελε΄σει η προτεινο΄µενη Ε∆Α κριτη΄ριο
για την ανα΄θεση δηµοσι΄ων συµβα΄σεων. Προκειµε΄νου να ισχυ΄σει
παρο΄µοιο κριτη΄ριο, οι αναθε΄σεις θα πρε΄πει να γι΄νονται απο΄ την
εταιρει΄α και την Ε∆Α της σε ο΄λα τα εθνικα΄, περιφερειακα΄ και
τοπικα΄ επι΄πεδα στα οποι΄α ανατι΄θενται οι συµβα΄σεις. Κα΄τι τε΄τοιο
θα ερχο΄ταν σε αντι΄θεση µε τα εµπορικα΄ δικαιω΄µατα και τις
΄ ν αλλα΄ και της κυβερνη΄σεως
υποχρεω΄σεις ο΄χι µο΄νο των προµηθευτω
και των υπηρεσιω
΄ ν της δεδοµε΄νου ο΄τι οι δηµο΄σιες συµβα΄σεις θα
΄επρεπε, και σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις κρι΄νεται απαραι΄τητο, να
ανατι΄θενται αυστηρα΄ βα΄σει της αρχη΄ς της «αξιοποιη΄σεως της
δαπα΄νης». Η συ΄σταση να ληφθει΄ παρο΄µοια ΄εκθεση ως κριτη΄ριο για
την ανα΄θεση ο΄λων των δηµοσι΄ων ΄εργων ουδο΄λως συµβαδι΄ζει µε τη
δη΄λωση ο΄τι «ει΄ναι σηµαντικο΄ να εγκαταλειφθει΄ εξ αρχη΄ς κα΄θε ιδε΄α
εξαναγκασµου΄». Η ΄δια
ι η 'Εκθεση αναγνωρι΄ζει ο΄τι ο εξαναγκασµο΄ς
θα προκαλε΄σει συζητη΄σεις για ορισµου΄ς και δυσκολι΄ες αντι΄ να
ενθαρρυ΄νει τις πραγµατικε΄ς προσπα΄θειες για τη δια΄δοση ορθω΄ν
πρακτικω΄ν κατα΄ τρο΄πο διαφανη΄ και καινοτο΄µο.
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3.3. Υποδοµη΄ για νε΄ες τεχνολογι΄ες (σηµει΄ο 2.1)
3.3.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τη δη΄λωση που περιλαµβα΄νεται
στην 'Εκθεση συ΄µφωνα µε την οποι΄α ΄ενας απο΄ τους κυ΄ριους
οικονοµικου΄ς ρο΄λους µιας κυβε΄ρνησης ει΄ναι η δηµιουργι΄α της
υποδοµη΄ς βα΄σει της οποι΄ας διευκολυ΄νεται η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη.
Υποστηρι΄ζει τις προτεραιο΄τητες που προσδιορι΄ζονται και χαιρετι΄ζει
ιδι΄ως την ΄εµφαση που δι΄δεται στην τεχνολογι΄α των πληροφοριω΄ν
και την ΄εκκληση για την ελευθε΄ρωση του τοµε΄α των τηλεπικοινωνιω΄ν. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την προ΄ταση για την παροχη΄ δηµοσιονοµικω΄ν κινη΄τρων προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ η ανα΄πτυξη του
τοµε΄α.
3.4. Απασχολησιµο΄τητα και δια βι΄ου εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση
(σηµει΄ο 2.2)
3.4.1. 'Ενας βασικο΄ς παρα΄γοντας που εντει΄νει την ανεργι΄α στην
Ευρω΄πη ει΄ναι, ο΄πως αναφε΄ρεται στην 'Εκθεση, το γεγονο΄ς ο΄τι η
προσφορα΄ και η ζη΄τηση εργασι΄ας δεν ει΄ναι ευ΄κολο να αλληλοπροσαρµοσθου΄ν σε µια περι΄οδο µει΄ζονων τεχνολογικω΄ν αλλαγω
΄ ν και
διεθνοποι΄ησης.
3.4.2. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τη δη΄λωση ο΄τι οι εταιρει΄ες ΄εχουν
υποχρε΄ωση και α΄µεσο συµφε΄ρον να συµβα΄λουν στη διατη΄ρηση της
απασχολησιµο΄τητας του εργατικου΄ τους δυναµικου΄. Ωστο΄σο, στην
πραγµατικο΄τητα, επιτυχηµε΄νες επιχειρη΄σεις που επιδιω΄κουν την
προ΄οδο θα επενδυ΄σουν, προς ΄διο
ι
συµφε΄ρον, περισσο΄τερο στο
εργατικο΄ τους δυναµικο΄ σε σχε΄ση µε α΄λλες.
3.4.3. Στην 'Εκθεση διαπιστω΄νεται ο΄τι οι εργαζο΄µενοι και οι
δηµο΄σιες αρχε΄ς συµµερι΄ζονται τις ευθυ΄νες σε σχε΄ση µε την
απασχολησιµο΄τητα αλλα΄ δεν αναπτυ΄σσεται επαρκω΄ς ο ρο΄λος του
ατο΄µου που ει΄ναι και ο βασικο΄ς δικαιου΄χος. Π.χ. το εν λο΄γω α΄τοµο
΄εχει την υποχρε΄ωση να συµµετε΄χει ενεργω΄ς ο΄ταν παρουσια΄ζεται η
ευκαιρι΄α για περαιτε΄ρω εκπαι΄δευση και επιµο΄ρφωση. Ο προσδιορισµο΄ς του ρο΄λου του κρα΄τους, ο΄τι πρε΄πει δηλαδη΄ να διευκολυ΄νει
τη διαδικασι΄α της δια βι΄ου εκµα΄θησης, ει΄ναι ορθο΄ς. Η ΟΚΕ
συµφωνει΄ απολυ΄τως ο΄τι η κατα΄ρτιση και η δια βι΄ου εκµα΄θηση ει΄ναι
ουσιω΄δους σηµασι΄ας για την απο΄κτηση απασχο΄λησης και τονι΄ζει
ο΄τι αυτο΄ ισχυ΄ει ο΄χι µο΄νο για ο΄σους εργα΄ζονται µε πλη΄ρες ωρα΄ριο
αλλα΄ και για εκει΄νους που εργα΄ζονται µε µειωµε΄νο ωρα΄ριο, µε
τηλεαπασχο΄ληση και τους αυτοαπασχολου΄µενους.
3.4.4. Υπο΄ το φως των ανωτε΄ρω η ΟΚΕ θεωρει΄ λανθασµε΄νο να
αναφε΄ρεται στην 'Εκθεση ο΄τι οι εταιρει΄ες πρε΄πει να «διαφυλα΄ξουν»
την απασχολησιµο΄τητα των εργαζοµε΄νων. Η ευθυ΄νη των εταιρειω΄ν
για τη λη΄ψη ορισµε΄νων µε΄τρων δεν αρκει΄ για να εγγυηθει΄ την
επι΄τευξη θετικου΄ αποτελε΄σµατος.
3.4.5. Η ευθυ΄νη αυτη΄ των εταιρειω΄ν εκπληρω΄νεται µε΄σω της
κατα΄ρτισης, της διαµο΄ρφωσης και της επιµο΄ρφωσης των εργαζοµε΄νων ενο΄ψει των καθηκο΄ντων που αναλαµβα΄νουν βα΄σει της συ΄µβαση΄ς τους, καθω
΄ ς και των ρο΄λων που ενδεχοµε΄νως θα κληθου΄ν να
διαδραµατι΄σουν για την εταιρει΄α µελλοντικα΄. Κατ’ αυτο΄ τον τρο΄πο,
οι εργαζο΄µενοι γενικα΄ αποκτου΄ν µεταβιβα΄σιµες ειδικο΄τητες και
βελτιω΄νουν τη δυνατο΄τητα απασχο΄ληση΄ς τους. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι
αποτελει΄ τελει΄ως διαφορετικο΄ ζη΄τηµα η προ΄ταση ο΄τι οι εταιρει΄ες
πρε΄πει να θεωρου΄νται υπευ΄θυνες για την εκπαι΄δευση των εργαζοµε΄νων που κατε΄χουν θε΄σεις εργασι΄ας τις οποι΄ες θα εγκαταλει΄ψουν.
Οι εταιρει΄ες µπορου΄ν να λα΄βουν µε΄τρα προκειµε΄νου να βοηθη΄σουν
τους εργαζοµε΄νους, που δεν ει΄ναι πλε΄ον απαραι΄τητοι στην επιχει΄ρηση, να ανευ΄ρουν µια α΄λλη απασχο΄ληση, π.χ. µε΄σω των υπηρεσιω΄ν
εξωτερικη΄ς τοποθε΄τησης. Σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, η δρα΄ση αυτη΄
αναλαµβα΄νεται χωρι΄ς να υπα΄ρχει συµβατικη΄ η΄ νοµικη΄ υποχρε΄ωση.
3.4.6. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι οι κρατικε΄ς δαπα΄νες για επιµο΄ρφωση µπορει΄ να αποβου΄ν απαραι΄τητες προκειµε΄νου να εξευ΄ρουν
νε΄ες κατα΄λληλες θε΄σεις εργασι΄ας τα α΄τοµα που ΄εχουν αλλα΄ξει
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ειδικο΄τητα. Το εταιρικο΄ προ΄γραµµα του δηµο΄σιου/ιδιωτικου΄ τοµε΄α
«Ιδρυ΄µατα εργασι΄ας» που εφαρµο΄ζεται στην Αυστρι΄α προβα΄λλεται
απο΄ την ΟΚΕ ως ΄ενα εξαι΄ρετο παρα΄δειγµα που θα ΄επρεπε να
υιοθετηθει΄ ευρυ΄τερα. Με την πρωτοβουλι΄α αυτη΄ — που ΄εχει
σχεδιαστει΄ µε σκοπο΄ να επιτευχθει΄ η µαζικη΄ επαγγελµατικη΄
επανε΄νταξη των ατο΄µων που κατε΄στησαν α΄νεργα ως πλεονα΄ζοντα
— παρε΄χεται σηµαντικη΄ βοη΄θεια για την εξευ΄ρεση νε΄ας απασχο΄λησης µε΄σω καθοδη΄γησης για την επαγγελµατικη΄ επανε΄νταξη, µε΄σω
εκπαι΄δευσης/επιµο΄ρφωσης και στη΄ριξης προς αυτοαπασχο΄ληση η΄
προς δηµιουργι΄α εργασι΄ας.
3.4.7. Η προ΄ταση συ΄µφωνα µε την οποι΄α κα΄θε εταιρει΄α
«που αποδεδειγµε΄να δεν λαµβα΄νει τα απαραι΄τητα µε΄τρα για την
εξασφα΄λιση της απασχολησιµο΄τητας των απολυο΄µενων θα πρε΄πει
να αποκλει΄εται απο΄ οποιαδη΄ποτε µορφη΄ κρατικη΄ς βοη΄θειας» δεν
ισχυ΄ει διο΄τι οι εργοδο΄τες δεν ει΄ναι δυνατο΄ να εξασφαλι΄σουν µο΄νοι
τους την απασχολησιµο΄τητα, δεδοµε΄νου ο΄τι τα α΄τοµα και οι
δηµο΄σιες αρχε΄ς ΄εχουν και αυτα΄ ευθυ΄νη στον τοµε΄α. Ωστο΄σο, υπο΄
κατα΄λληλες συνθη΄κες, θα η΄ταν ορθο΄ να δι΄δονται στις εταιρει΄ες
οικονοµικα΄ κι΄νητρα και χρηµατοδοτη΄σεις για την εκπαι΄δευση που
απαιτει΄ται προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η εκ νε΄ου προ΄σληψη των
απολυθε΄ντων υπαλλη΄λων σε νε΄ες κατα΄λληλες θε΄σεις. Τα κι΄νητρα
΄ ν αλλα΄
αυτα΄ δεν περιορι΄ζουν την ελευθερι΄α εκλογη΄ς των εταιρειω
βοηθου΄ν εκει΄νους που επιθυµου΄ν να συµβα΄λουν ενεργω΄ς στην
ανα΄πτυξη της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας ως συ΄νολο.
3.4.8. Στην 'Εκθεση δεν προσδιορι΄ζεται ο συ΄νδεσµος που
ει΄ναι απαραι΄τητος µεταξυ΄ των εκπαιδευτικω΄ν ιδρυµα΄των και
της βιοµηχανι΄ας για την εξασφα΄λιση της προσαρµογη΄ς της
εκπαι΄δευσης και της κατα΄ρτισης στον ταχε΄ως µεταβαλλο΄µενο
κο΄σµο της εργασι΄ας. Στο ΗΒ π.χ. ΄εχουν συναφθει΄ εθελου΄σιες
συµπρα΄ξεις µεταξυ΄ εκπαιδευτικω΄ν ιδρυµα΄των και επιχειρη΄σεων, οι
οποι΄ες θα µπορου΄σαν να υιοθετηθου΄ν ως ορθη΄ πρακτικη΄ και σε
α΄λλες περιοχε΄ς.

3.5. Νε΄οι τοµει΄ς απασχο΄λησης (σηµει΄ο 2.3)
3.5.1. Στην 'Εκθεση περιγρα΄φεται το παρα΄δειγµα δυο τοµε΄ων
που ενδε΄χεται να διαδραµατι΄σουν εντονο΄τερο ρο΄λο στην αγορα΄
εργασι΄ας κατα΄ την επο΄µενη δεκαετι΄α. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι οι
τοµει΄ς αυτοι΄ ει΄ναι δυνατο΄ να αναπτυχθου΄ν αλλα΄ εκφρα΄ζει την
απογοη΄τευση΄ της διο΄τι δεν παρε΄χονται πιο παραστατικα΄ παραδει΄γµατα ου΄τε και γι΄νεται αναφορα΄ σε νε΄ες µορφε΄ς εµπορικω΄ν
συναλλαγω΄ν.
3.5.2. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ σηµειω΄νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι τα δυ΄ο
παραδει΄γµατα λαµβα΄νονται υπο΄ψη ως παρα΄γοντες της αυ΄ξησης
της απασχολη΄σεως. Αµφο΄τεροι οι τοµει΄ς — προσωπικε΄ς υπηρεσι΄ες
και δηµιουργικε΄ς τε΄χνες και ψυχαγωγι΄α — διαδραµατι΄ζουν
σηµαντικο΄ ρο΄λο στην κοινωνι΄α ο΄χι µο΄νο απο΄ οικονοµικη΄ς πλευρα΄ς
αλλα΄ και σε ο΄,τι αφορα΄ τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας του βι΄ου.
3.5.3. Στην περι΄πτωση των προσωπικω΄ν υπηρεσιω΄ν εξετα΄ζονται
δυο πτυχε΄ς της φορολογι΄ας οι οποι΄ες συνδε΄ονται αµφο΄τερες µε
την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας. Η προ΄ταση για φορολογικη΄
΄εκπτωση για τους «εργοδο΄τες» στον τοµε΄α των πρωτογενω΄ν
προσωπικω΄ν υπηρεσιω΄ν ΄εχει µεν ορισµε΄να πλεονεκτη΄µατα αλλα΄,
΄εναντι των πλεονεκτηµα΄των αυτω΄ν, θα αποτελε΄σει στην ουσι΄α
φθι΄νουσα φορολογι΄α για τους πλε΄ον ευηµερου΄ντες που διαδραµατι΄ζουν το ρο΄λο του εργοδο΄τη σε παρο΄µοιες περιπτω΄σεις.
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3.5.4. Στην 'Εκθεση αναφε΄ρεται ο΄τι πολλε΄ς χω΄ρες ΄εχουν προβει΄
σε ενε΄ργειες για τη µει΄ωση του φο΄ρου και των κοινωνικω΄ν
επιβαρυ΄νσεων για τους χαµηλο΄µισθους υπαλλη΄λους και γι΄νεται η
συ΄σταση για την ευρυ΄τερη εφαρµογη΄ αυτω΄ν των µε΄τρων προκειµε΄νου να µειωθει΄ το πραγµατικο΄ κο΄στος της λιγο΄τερο εξειδικευµε΄νης
εργασι΄ας. Η ΟΚΕ συνυπογρα΄φει τη συ΄σταση αυτη΄ δεδοµε΄νου ο΄τι
µε τον τρο΄πο αυτο΄ θα προωθηθει΄ το΄σο η απασχο΄ληση ο΄σο και η
ανταγωνιστικο΄τητα ιδιαι΄τερα στις επιχειρη΄σεις εντα΄σεως εργασι΄ας
και µα΄λιστα µε την ενεργο΄ συµµετοχη΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων.

3.6.2. Η ευρυ΄τερη καθιε΄ρωση ενιαι΄ων υπηρεσιω΄ν υποστηρι΄ζεται
αν και τονι΄ζεται ο΄τι αυτε΄ς που λειτουργου΄ν η΄δη δεν εξασφαλι΄ζουν
την απλου΄στευση της γραφειοκρατι΄ας. Η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄
στην ανα΄γκη για υποστη΄ριξη παρο΄µοιων ενεργειω΄ν σε εθνικη΄ και
τοπικη΄ κλι΄µακα.

3.5.5. Η προ΄ταση για ενθα΄ρρυνση και ενι΄σχυση των καλω΄ν
τεχνω΄ν και της ψυχαγωγι΄ας ει΄ναι αξιο΄λογη. Ωστο΄σο, οιαδη΄ποτε
δρα΄ση στους σχετικου΄ς τοµει΄ς χρεια΄ζεται να ει΄ναι και να θεωρει΄ται
συµβατη΄ µε τις ανοικτε΄ς αγορε΄ς και τον ελευ΄θερο ανταγωνισµο΄ σε
διεθνη΄ κλι΄µακα. Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η δηµο΄σια χρηµατοδο΄τηση των
ευρωπαϊκω΄ν βραβει΄ων ακαδηµι΄ας ('Οσκαρ) δεν ει΄ναι δικαιολογηµε΄νη.

3.7.1. Σε αυτο΄ το τµη΄µα της ΄εκθεσης διατυπω
΄ νονται ορισµε΄νες
αντιφατικε΄ς απο΄ψεις. ∆εν ει΄ναι σαφε΄ς ποιες προτα΄σεις αφορου΄ν
µεµονωµε΄νες εταιρει΄ες και ποιες θα µπορου΄σαν να εφαρµοσθου΄ν
στο συ΄νολο των επιχειρη΄σεων που δραστηριοποιου΄νται σε ΄ενα
βιοµηχανικο΄ τοµε΄α σε µια περιφε΄ρεια.

3.5.6. Παρα΄λληλα µε τους υπο΄λοιπους σηµαντικου΄ς νε΄ους
τοµει΄ς απασχο΄λησης, (ο΄πως η τεχνολογι΄α των πληροφοριω΄ν) οι
διαρθρωτικε΄ς αλλαγε΄ς δηµιουργου΄ν νε΄ες µορφε΄ς απασχο΄λησης,
σηµαντικο΄ παρα΄δειγµα των οποι΄ων αποτελει΄ η τηλεργασι΄α σε ο΄λες
τις µορφε΄ς της. Η ΟΚΕ συνιστα΄ στην Επιτροπη΄ να προβει΄ σε
ανα΄λυση των προ΄σφατων µελετω΄ν αυτω΄ν των νε΄ων µορφω΄ν
απασχο΄λησης.
3.6. ∆ηµιουργι΄α και ανα΄πτυξη των ΜΜΕ (σηµει΄ο 2.4)
3.6.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι ορισµε΄νες πολιτικε΄ς
που υποστηρι΄ζει για την ορθη΄ ανα΄πτυξη των ΜΜΕ συµπεριλαµβα΄νονται στην 'Εκθεση. Επικροτει΄ ιδιαιτε΄ρως την ΄εµφαση που δι΄δεται
στο επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα και στην καινοτοµι΄α.

3.7. ∆ιαχει΄ριση κρι΄σεων (σηµει΄ο 3)

3.7.2. Ου΄τε οι µικροµεσαι΄ες εταιρει΄ες ου΄τε µα΄λιστα οι µεγαλυ΄τερες εταιρει΄ες µπορου΄ν να αντιµετωπι΄σουν µεµονωµε΄να τα προβλη΄µατα που προκυ΄πτουν απο΄ τις παρακµα΄ζουσες βιοµηχανι΄ες η΄
ξαφνικε΄ς µει΄ζονες κρι΄σεις. Για να συνεχιστει΄ η επιχειρηµατικη΄ τους
δραστηριο΄τητα οι επιχειρη΄σεις πρε΄πει πρω΄τα να εντοπι΄ζουν και
κατο΄πιν να ικανοποιου΄ν τις νε΄ες αγορε΄ς και τους πελα΄τες.
3.7.3. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τη γενικη΄ αρχη΄ συ΄µφωνα µε την
οποι΄α µει΄ζονες αλλαγε΄ς σε περιφερειακη΄ κλι΄µακα πρε΄πει να
αποτελου΄ν αντικει΄µενο χειρισµου΄ µε΄σω µιας συλλογικη΄ς προσπα΄θειας ο΄πως αυτη΄ που ΄εχει καταβληθει΄ µε επιτυχι΄α σε πολλε΄ς
βιοµηχανι΄ες (χαλυβουργι΄α, τοµε΄ας του α΄νθρακα, ναυπηγικη΄).
Οι εθελοντικε΄ς και ευε΄λικτες, εδαφικε΄ς συµπρα΄ξεις πρε΄πει να
ενθαρρυνθου΄ν. Η χορη΄γηση το΄σο κοινοτικω΄ν ο΄σο και εθνικω΄ν
πο΄ρων πρε΄πει να αποσκοπει΄ στην παροχη΄ βοη΄θειας κατα΄ τη
µετα΄βαση, η οποι΄α µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ επιτυχω΄ς, των
παρακµαζουσω΄ν βιοµηχανιω΄ν σε νε΄ους και εξελισσο΄µενους τοµει΄ς.

Βρυξε΄λλες, 7 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο
Συµβου΄λιο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και στην Επιτροπη΄
΄ ν “Κοινη΄ πολιτικη΄ µεταφορω
΄ ν — Βιω
΄ σιµη κινητικο΄τητα: προοπτικε΄ς για το µε΄λλον”»
των Περιφερειω
(1999/C 258/02)
Στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την προαναφερθη΄σα ανακοι΄νωση.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 Ιουνι΄ου 1999 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Morgan.
Κατα΄ την 365η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 7ης και 8ης Ιουλι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 7ης Ιουλι΄ου 1999) η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 107 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Το 1992 η Επιτροπη΄ δηµοσι΄ευσε τη Λευκη΄ της Βι΄βλο για
τη µελλοντικη΄ ανα΄πτυξη της κοινη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν (1) και
το 1995 υιοθε΄τησε ΄ενα πενταετε΄ς προ΄γραµµα δρα΄σης για τις
µεταφορε΄ς (2). Την 1η ∆εκεµβρι΄ου 1998 δηµοσι΄ευσε την υπο΄
εξε΄ταση ανακοι΄νωση, µε την οποι΄α επισκοπει΄ την προ΄οδο που
επιτευ΄χθηκε, εκτιµα΄ τις ενε΄ργειες που θα πρε΄πει να αναληφθου΄ν
κατα΄ τα δυ΄ο τελευται΄α ΄ετη του τρε΄χοντος προγρα΄µµατος δρα΄σης
και εξετα΄ζει τις ανα΄γκες για την περι΄οδο 2000-2004.
1.2.
Οι πολυα΄ριθµες πτυχε΄ς της πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν αλληλεπιδρου΄ν ΄εντονα µεταξυ΄ τους και, εποµε΄νως, πρε΄πει να εξετασθου΄ν
απο΄ κοινου΄. Η ταχυ΄τητα µε την οποι΄α αναπτυ΄σσονται τα µε΄σα
µεταφορω΄ν σηµαι΄νει ο΄τι ο σχεδιασµο΄ς χρεια΄ζεται να ει΄ναι
µακροπρο΄θεσµος. Γι' αυτο΄, η ΟΚΕ επικροτει΄ την απο΄φαση της
Επιτροπη΄ς να επανεξετα΄σει το µελλοντικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης της
για την κοινη΄ πολιτικη΄ µεταφορω΄ν (ΚΠΜ).
1.3.
Η Επιτροπη΄ θε΄τει για την ΚΠΜ τρεις κυ΄ριους στο΄χους και
ορισµε΄νους δευτερευ΄οντες:
α) Βελτι΄ωση της απο΄δοσης και της ανταγωνιστικο΄τητας
i) Προ΄σβαση στην αγορα΄ και λειτουργι΄α της αγορα΄ς
ii) Ολοκληρωµε΄να συστη΄µατα µεταφορω΄ν
iii) Ορθη΄ και αποτελεσµατικη΄ επιβολη΄ τελω΄ν στις µεταφορε΄ς (3)
iv) Οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄
v) Εξασφα΄λιση της εφαρµογη΄ς των κανο΄νων
(1) COM(92) 494 τελικο΄ «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς — Η µελλοντικη΄
ανα΄πτυξη της κοινη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν (Λευκη΄ Βι΄βλος)» —
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ, ΕΕ C 352 της 30.12.1993.
(2) COM(95) 302 τελικο΄ «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για την Κοινη΄
πολιτικη΄ µεταφορω΄ν — Προ΄γραµµα δρα΄σης 1995-2000» —
Γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας της ΟΚΕ, ΕΕ C 39 της 12.2.1996.
(3) COM (1998) 466 τελικο΄ «∆ι΄καιη πληρωµη΄ για τη χρη΄ση της
υποδοµη΄ς: µια σταδιακη΄ θε΄σπιση ενο΄ς κοινου΄ πλαισι΄ου για την χρε΄ωση
του κο΄στους της υποδοµη΄ς των µεταφορω΄ν στην ΕΕ — Λευκη΄ Βι΄βλος»,
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ 196/99 της 24.2.1999.

β) Βελτι΄ωση της ποιο΄τητας
i) Ασφα΄λεια
ii) Περιβα΄λλον
iii) Προστασι΄α των καταναλωτω΄ν και βελτι΄ωση της ποιο΄τητας
των µεταφορω΄ν
iv) Προετοιµασι΄α για το µε΄λλον
γ) Βελτι΄ωση της εξωτερικη΄ς απο΄δοσης.

2. Στο΄χοι και παρακολου΄θηση
2.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ σηµαντικο΄ να ΄εχει η ΚΠΜ σαφει΄ς στο΄χους
και οι στο΄χοι αυτοι΄ να αντικατοπτρι΄ζονται αποτελεσµατικα΄ στο
νοµοθετικο΄ προ΄γραµµα. Απο΄ την α΄ποψη αυτη΄, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη
λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ΄εχει αναπτυ΄ξει ακο΄µη
τις προοπτικε΄ς για το 2010 και πε΄ραν αυτου΄. Το εν λο΄γω θε΄µα θα
΄εχει µεγαλυ΄τερη προτεραιο΄τητα για τη νε΄α Επιτροπη΄, αλλα΄ ΄εως
ο΄του προσδιορισθου΄ν οι προοπτικε΄ς αυτε΄ς δεν ει΄ναι ευ΄κολο να
εκτιµηθει΄ η καταλληλο΄τητα του βραχυπρο΄θεσµου προγρα΄µµατος
µε΄χρι το 2004. Επι΄σης, η Επιτροπη΄ διαθε΄τει τω΄ρα πολλα΄ στατιστικα΄
στοιχει΄α. Ελπι΄ζεται να ει΄ναι σηµαντικα΄ και πολυ΄τιµα. Η ΟΚΕ θα
επιθυµου΄σε να αναπτυχθου΄ν τα στοιχει΄α αυτα΄ περαιτε΄ρω ως ΄ενδειξη
της αποτελεσµατικο΄τητας των προηγου΄µενων πρωτοβουλιω΄ν και
προς υποστη΄ριξη των µελλοντικω΄ν προτεραιοτη΄των.
2.2.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η «βιω΄σιµη κινητικο΄τητα» απαιτει΄ µια
πολιτικη΄ µεταφορω΄ν που να ανταποκρι΄νεται στους σηµερινου΄ς και
τους µελλοντικου΄ς οικονοµικου΄ς, κοινωνικου΄ς και περιβαλλοντικου΄ς στο΄χους, αντλω΄ντας τη µε΄γιστη απο΄δοση απο΄ τις υφιστα΄µενες
τεχνολογι΄ες και αναπτυ΄σσοντας νε΄ες βιω΄σιµες τεχνολογι΄ες, ελαχιστοποιω΄ντας ταυτο΄χρονα τις παρενοχλη΄σεις του ανθρω΄πινου και
του φυσικου΄ περιβα΄λλοντος. Εποµε΄νως, οι απω΄τεροι στο΄χοι πρε΄πει
να ει΄ναι οικονοµικοι΄, κοινωνικοι΄ και περιβαλλοντικοι΄.
2.2.1.

Οι οικονοµικοι΄ στο΄χοι για τις µεταφορε΄ς ει΄ναι:

α) κεντρικο΄ς ρο΄λος στη στη΄ριξη της ενιαι΄ας αγορα΄ς,
β) διευκο΄λυνση της ανα΄πτυξης δεσµω΄ν µε τις υποψη΄φιες και
α΄λλες χω΄ρες,
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γ) ενι΄σχυση της ευρωπαϊκη΄ς ανταγωνιστικο΄τητας στην παγκο΄σµια
οικονοµι΄α,
δ) α΄µεση και ΄εµµεση ανα΄πτυξη της απασχο΄λησης.
2.2.2. Οι οικονοµικοι΄ στο΄χοι συµβα΄λλουν στην επι΄τευξη των
κοινωνικω΄ν στο΄χων µε΄σω της φορολογι΄ας και της απασχο΄λησης.
Στους κοινωνικου΄ς στο΄χους συγκαταλε΄γονται επι΄σης:
α) η κοινωνικη΄ και περιφερειακη΄ συνοχη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
β) η δυνατο΄τητα προ΄σβασης των αποκλεισµε΄νων πολιτω΄ν στις
µεταφορε΄ς,
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2.5.
Παρα΄λληλα µε τον προσδιορισµο΄ στο΄χων, σηµαντικη΄ ει΄ναι
και η παρακολου΄θηση της προο΄δου. Κατα΄ συνε΄πεια, η ΟΚΕ
επικροτει΄ την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να αναπτυ΄ξει ΄ενα ευρωπαϊκο΄
συ΄στηµα δεδοµε΄νων για τις µεταφορε΄ς. Μια καλυ΄τερη κατανο΄ηση
των µεταφορω΄ν µε΄σω της ΄ερευνας και της συλλογη΄ς δεδοµε΄νων θα
αυξη΄σει τις δυνατο΄τητες βελτιω΄σεων της Κοινο΄τητας. Η ΟΚΕ
επικροτει΄ την ΄ερευνα που ΄εχει η΄δη αναληφθει΄ βα΄σει του
4ου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο ΕΤΑ (1994-1998) (1). Ωστο΄σο, η ΟΚΕ
θα επιθυµου΄σε να αναπτυχθου΄ν περισσο΄τερα δεδοµε΄να για την
υποστη΄ριξη των προτεραιοτη΄των, ελπι΄ζει δε ο΄τι αυτο΄ θα συµβει΄
κατα΄ την αναθεω΄ρηση΄ της κατα΄ το 2000.

΄ν
3. Με΄σα µεταφορω

γ) η παροχη΄ των φιλοπεριβαλλοντικω΄ν µεταφορικω΄ν επιλογω΄ν,
Οδικε΄ς µεταφορε΄ς
δ) η παροχη΄ κατα΄λληλων συστηµα΄των αστικω΄ν µεταφορω΄ν,
ε) η ασφα΄λεια.
Η ΟΚΕ απεφα΄νθη επ' αυτου΄ του θε΄µατος στη γνωµοδο΄τηση΄ της
για την ανακοι΄νωση για τις µεταφορε΄ς και τη συνοχη΄.
2.2.3. Οι περιβαλλοντικοι΄ στο΄χοι διασφαλι΄ζουν ο΄τι η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη ει΄ναι βιω΄σιµη και συµβατη΄ µε την προστασι΄α του
ανθρω΄πινου και του φυσικου΄ περιβα΄λλοντος. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την
΄εµφαση που δι΄δει η Επιτροπη΄ σ' αυτο΄ το θε΄µα. Τα κυριο΄τερα
περιβαλλοντικα΄ ζητη΄µατα ει΄ναι:
α) η επι΄τευξη αποτελεσµατικο΄τητας σε ο΄λους τους τρο΄πους
µεταφορω΄ν,
β) η αναζωογο΄νηση των σιδηροδρο΄µων και οι µαζικε΄ς δηµο΄σιες
µεταφορε΄ς,
γ) η ελαχιστοποι΄ηση της ατµοσφαιρικη΄ς ρυ΄πανσης και του
θορυ΄βου,
δ) η αντιµετω΄πιση του προβλη΄µατος της θε΄ρµανσης του πλανη΄τη,
ε) ο χωροταξικο΄ς σχεδιασµο΄ς,
στ) η ανα΄πτυξη συστηµα΄των αστικω΄ν µεταφορω΄ν.
2.3.
'Αλλοι στο΄χοι που υπογραµµι΄ζονται απο΄ την Επιτροπη΄,
ο΄πως η βελτι΄ωση της ποιο΄τητας, αποτελου΄ν σηµαντικα΄ µε΄σα
επι΄τευξης των στο΄χων της βελτι΄ωσης των οικονοµικω΄ν, κοινωνικω΄ν
και περιβαλλοντικω΄ν συνθηκω΄ν και πρε΄πει να αναγνωρισθου΄ν ως
τε΄τοια και ο΄χι ως αυτοσκοπο΄ς.
΄ σει µεγαλυ΄2.4.
Η Επιτροπη΄ στην ανακοι΄νωση΄ της πρε΄πει να δω
τερη ΄εµφαση στο ρο΄λο των µεταφορω΄ν στο εσωτερικο΄ της ΕΕ. Η
Επιτροπη΄ δεν συσχετι΄ζει επαρκω΄ς τους ενδια΄µεσους στο΄χους και
το σχε΄διο δρα΄σης µε τη βασικη΄ επιδι΄ωξη που ει΄ναι η χρη΄ση των
µεταφορω΄ν για τη βελτι΄ωση των κοινωνικω΄ν, περιβαλλοντικω΄ν και
΄ πη. Εα΄ν το ΄επραττε, οι οδηγι΄ες
οικονοµικω΄ν συνθηκω΄ν στην Ευρω
της θα η΄ταν πιο επει΄γουσες και αποτελεσµατικε΄ς.

3.1.
Οι οδικε΄ς µεταφορε΄ς και οι αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς ΄εχουν
το κοινο΄ χαρακτηριστικο΄ ο΄τι ει΄ναι πολυ΄ απαραι΄τητες στη σηµερινη΄
εποχη΄. Επι΄σης, επειδη΄ οι µηχανε΄ς εσωτερικη΄ς καυ΄σης παρουσια΄ζουν
σοβαρο΄ προ΄βληµα για το περιβα΄λλον, η µεγα΄λη αυτη΄ σηµασι΄α
τους απο΄ α΄ποψη το΄σο χρησιµο΄τητας ο΄σο και οικονοµικη΄ς συµβολη΄ς, τει΄νει να αντισταθµιστει΄ απο΄ τις συνεχει΄ς πολιτικε΄ς και
κοινωνικε΄ς πιε΄σεις. Κατα΄ τη γνω΄µη της η ΟΚΕ, η σωστη΄ προσε΄γγιση
ει΄ναι η υιοθε΄τηση µε΄τρων που µπορου΄ν να επιβραδυ΄νουν και
µα΄λιστα να περιορι΄σουν την ανα΄πτυξη των µε΄σων αυτω΄ν µεταφορα΄ς
µε΄σω της παροχη΄ς ελκυστικω΄ν και πρακτικω΄ν εναλλακτικω΄ν τρο΄πων
µεταφορα΄ς συµπεριλαµβανοµε΄νων και των δηµο΄σιων µεταφορω΄ν,
αξιοποιω΄ντας ταυτο΄χρονα τις νε΄ες τεχνολογι΄ες για τη µει΄ωση της
ζηµι΄ας στο περιβα΄λλον ανα΄ επιβα΄τη η΄ χιλιοµετρικο΄ το΄νο φορτι΄ου.
Η λυ΄ση αυτη΄ δεν βρι΄σκεται σε µια τυχαι΄α αυ΄ξηση των τιµω΄ν
των τρο΄πων αυτω΄ν µεταφορα΄ς, επειδη΄ τι΄θεται σε κι΄νδυνο η
ανταγωνιστικο΄τητα της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας.
3.2.
Το οδικο΄ δι΄κτυο διαδραµατι΄ζει κυ΄ριο ρο΄λο στην ενοποι΄ηση
της Κοινο΄τητας. Στο΄χος πρε΄πει να ει΄ναι η εξασφα΄λιση των
απαραι΄τητων επενδυ΄σεων, η αποδοτικη΄ χρη΄ση τους και η βιω΄σιµη
χρη΄ση του δικτυ΄ου.
3.3.
Τα ∆ιευρωπαϊκα΄ ∆ι΄κτυα Μεταφορω΄ν (ΤΕΝ-Τ) της ΕΕ
αποτελου΄ν τον σκελετο΄ του ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος µεταφορω΄ν
και περιλαµβα΄νουν και οδικε΄ς συνδε΄σεις. Ωστο΄σο, η προ΄οδος των
κρατω΄ν µελω΄ν σε πολλε΄ς απο΄ τις εν λο΄γω οδου΄ς ει΄ναι αργη΄ πρα΄γµα
που δεν ει΄ναι στην ουσι΄α αποδεκτο΄. Η ΟΚΕ αναµε΄νει το Λευκο΄
Βιβλι΄ο που θα αναθεωρη΄σει τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τα
ΤΕΝ-Τ. Επιπλε΄ον, αν και ορθω΄ς δι΄δεται σηµασι΄α στα σηµαντικο΄τερα
σχε΄δια προτεραιο΄τητας, ΄εχει σηµειωθει΄καθυστε΄ρηση στην εξευ΄ρεση
τρο΄πων προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο΄τι τα υπο΄λοιπα δι΄κτυα ΤΕΝ
ει΄ναι επι΄σης σε θε΄ση να εκπληρω΄σουν αποτελεσµατικα΄ το ρο΄λο
τους. Η Επιτροπη΄ ΄εχει προβει΄ σε αξιολο΄γηση της προο΄δου των
κρατω΄ν µελω΄ν.
3.4.
Το οδικο΄ δι΄κτυο ει΄ναι σηµαντικο΄ το΄σο για τις επιβατικε΄ς
ο΄σο και τις εµπορευµατικε΄ς και τις εµπορικε΄ς µεταφορε΄ς. Ωστο΄σο,
η πολιτικη΄ µεταφορω΄ν της Επιτροπη΄ς (συµπεριλαµβανοµε΄νων των
προτα΄σεων για τα τε΄λη) εστια΄ζεται κυρι΄ως στις εµπορευµατικε΄ς

(1) Βλ. γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για το «4ο προ΄γραµµα-πλαι΄σιο ΕΤΑ
(1994-1998)», ΕΕ C 34 της 2.2.1994.
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µεταφορε΄ς. Αυτο΄ ει΄ναι σφα΄λµα, ο΄χι µο΄νο διο΄τι η ενιαι΄α αγορα΄
χρεια΄ζεται αποτελεσµατικε΄ς επιβατικε΄ς µεταφορε΄ς, αλλα΄ και διο΄τι
το µεγαλυ΄τερο τµη΄µα των µεταφορω΄ν ει΄ναι ιδιωτικε΄ς οδικε΄ς
µεταφορε΄ς και ο΄ποια απο΄πειρα για την αντιµετω΄πιση της συµφο΄ρησης αγνοει΄ το γεγονο΄ς αυτο΄ ει΄ναι καταδικασµε΄νη να αποτυ΄χει.
Προφανω΄ς ο αριθµο΄ς των ιδιωτικω΄ν αυτοκινη΄των ΄εχει ΄ενα ορισµε΄νο
ο΄ριο. Οι δηµο΄σιες µαζικε΄ς µεταφορε΄ς αποτελου΄ν φυσικα΄ βασικο΄
στοιχει΄ο ενο΄ς αποτελεσµατικου΄ συστη΄µατος µεταφορω΄ν και εναλλακτικη΄ λυ΄ση στις µεµονωµε΄νες ιδιωτικε΄ς µεταφορε΄ς.

3.5.
Ουσιαστικη΄ σηµασι΄α για την επι΄τευξη του ρο΄λου του
ευρωπαϊκου΄ οδικου΄ δικτυ΄ου ΄εχει η ισορροπι΄α προσφορα΄ς και
ζη΄τησης. Υπα΄ρχουν περιβαλλοντικα΄ ο΄ρια στον αριθµο΄ των δρο΄µων
που µπορου΄ν να κατασκευασθου΄ν, αλλα΄ παρο΄λα αυτα΄ εξακολουθου΄ν να χρεια΄ζονται ορισµε΄νοι βασικοι΄ δρο΄µοι. Επι΄ του παρο΄ντος,
η ζη΄τηση ει΄ναι συχνα΄ πολυ΄ υψηλη΄ σε πολλα΄ µε΄ρη και τις ω΄ρες
αιχµη΄ς και η προσφορα΄ ανεπαρκη΄ς, εν µε΄ρει λο΄γω της λανθασµε΄νης
εντυ΄πωσης που δι΄δουν τα κο΄µιστρα. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ επικροτει΄
την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να ενθαρρυ΄νει την ορθη΄ και αποτελεσµατικη΄ επιβολη΄ τελω΄ν στις µεταφορε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων
των οδικω΄ν (1), ο΄που θα χρειαστει΄ διαφοροποι΄ηση των τελω΄ν.
Ωστο΄σο, πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ο΄τι υπα΄ρχει εγγενη΄ς αβεβαιο΄τητα
στην εκτι΄µηση του οριακου΄ εξωτερικου΄ κο΄στους, καθω΄ς και ο΄τι η
επιβολη΄ τελω΄ν δεν πρε΄πει να ζηµιω΄σει την ανταγωνιστικο΄τητα.

3.6.
Η µεταπολεµικη΄ χωροταξικη΄ ανα΄πτυξη στην Ευρω΄πη (ο΄σον
αφορα΄ την κατοικι΄α, τη βιοµηχανι΄α και το εµπο΄ριο) ενθα΄ρρυνε τη
µεγαλυ΄τερη εξα΄ρτηση απο΄ τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς εις βα΄ρος α΄λλων
µεταφορικω΄ν µε΄σων. Αυτο΄ ισχυ΄ει το΄σο για το προαστιακο΄ ο΄σο και
για το ευρυ΄τερο περιβα΄λλον. Οι µελλοντικε΄ς πολιτικε΄ς χωροταξικη΄ς ανα΄πτυξης που υιοθετου΄νται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και σε
πολιτικο΄ και σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο, θα ΄εχουν σηµαντικε΄ς
επιπτω΄σεις στις µεταφορε΄ς και ιδιαι΄τερα στην εξα΄ρτηση απο΄ τις
οδικε΄ς µεταφορε΄ς. Ει΄ναι απογοητευτικο΄ το ο΄τι η σχετικη΄ δρα΄ση
δεν προχω΄ρησε ταχυ΄τερα. Αυτο΄ αποτελει΄ ΄ενα βασικο΄ θε΄µα για
τον επο΄µενο αιω΄να. Η ΟΚΕ προτρε΄πει την Επιτροπη΄ να λα΄βει
περισσο΄τερο υπο΄ψη τα θε΄µατα χωροταξι΄ας κατα΄ την κατανοµη΄ των
πο΄ρων των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων.

3.7.
Σηµαντικη΄ ει΄ναι, επι΄σης, η εξασφα΄λιση της τη΄ρησης των
κανο΄νων για τα οχη΄µατα και τους οδηγου΄ς στις εµπορικε΄ς
µεταφορε΄ς, το΄σο για να επιτευχθει΄ µια οµοιο΄µορφη κατα΄σταση
ο΄σο και για να βελτιωθει΄ η ασφα΄λεια.

Σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς

3.8.
Η Επιτροπη΄ ορθα΄ αφιερω΄νει σηµαντικη΄ προσοχη΄ στην
αναζωογο΄νηση των σιδηροδρο΄µων, αλλα΄ πρε΄πει παρα΄λληλα να
αναγνωρι΄σει ο΄τι οι σιδηρο΄δροµοι αποτελου΄ν µι΄α µο΄νο απο΄ τις
πολλε΄ς λυ΄σεις στα οικονοµικα΄ και περιβαλλοντικα΄ προβλη΄µατα
των µεταφορω΄ν.

(1) COM (1998) 466 τελικο΄ «∆ι΄καιη πληρωµη΄ για τη χρη΄ση της
υποδοµη΄ς: µια σταδιακη΄ θε΄σπιση ενο΄ς κοινου΄ πλαισι΄ου για την χρε΄ωση
του κο΄στους της υποδοµη΄ς των µεταφορω΄ν στην ΕΕ — Λευκη΄ Βι΄βλος»,
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ 196/99 της 24.2.1999.
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3.9.
Η Επιτροπη΄ ορθα΄ δηλω΄νει ο΄τι το κυ΄ριο ζη΄τηµα ει΄ναι η
αντιµετω΄πιση της συρρι΄κνωσης του µεριδι΄ου των σιδηροδρο΄µων
στις µεταφορε΄ς. Εα΄ν συνεχισθου΄ν να εφαρµο΄ζονται οι υφιστα΄µενες
πολιτικε΄ς, η πτω
΄ ση αυτη΄ θα συνεχισθει΄, µε αποτε΄λεσµα περαιτε΄ρω
περιβαλλοντικο΄ κο΄στος και µει΄ωση των θε΄σεων απασχο΄λησης
στους σιδηροδρο΄µους.

3.10. Πρε΄πει να αξιοποιηθει΄ κα΄θε ευκαιρι΄α για να βελτιωθει΄ το
µερι΄διο των σιδηροδρο΄µων στις εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς, η δε
ΟΚΕ καλει΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σουν
εντατικο΄τερα και ταχυ΄τερα τις προσπα΄θειε΄ς της. Σχε΄δια ο΄πως
οι σιδηροδροµικε΄ς αρτηρι΄ες εµπορευµατικω΄ν µεταφορω΄ν και ο
ανταγωνισµο΄ς µεταξυ΄ των επιχειρηµατιω΄ν ΄εχουν προοπτικε΄ς, αλλα΄
απαιτει΄ται η αποδοχη΄ τους απο΄ ολο΄κληρη την Ευρω΄πη για να
προκυ΄ψουν οφε΄λη. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ η Επιτροπη΄ πρε΄πει να
καταβα΄λλει προσπα΄θειες για την προω΄θηση της διασυνοριακη΄ς
συνεργασι΄ας.

3.11. Αλλαγε΄ς χρεια΄ζονται επι΄σης στις επιβατικε΄ς σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς, ο΄που απαιτει΄ται παρο΄µοια µετα΄βαση σε ευε΄λικτες
και ανταγωνιστικε΄ς υπηρεσι΄ες που να ανταποκρι΄νονται στις ανα΄γκες
των χρηστω΄ν. Το υπο΄ δηµιουργι΄α σιδηροδροµικο΄ δι΄κτυο υψηλη΄ς
ταχυ΄τητας ει΄ναι σηµαντικο΄ για την ολοκλη΄ρωση της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, για την προσε΄γγιση των αγορω΄ν και για τον περιορισµο΄
της ανα΄γκης αεροπορικω΄ν υπηρεσιω΄ν µικρω΄ν αποστα΄σεων.

3.12. Για να περιορισθει΄ η κυκλοφοριακη΄ συµφο΄ρηση στους
αστικου΄ς και προαστιακου΄ς δρο΄µους, σε πολλε΄ς µεγα΄λες πο΄λεις
απαιτει΄ται αναβα΄θµιση και επε΄κταση των σιδηροδροµικω΄ν δικτυ΄ων
του 19ου αιω΄να που χρησιµοποιου΄νται για τις καθηµερινε΄ς µετακινη΄σεις απο΄ και προς τον το΄πο εργασι΄ας, εφαρµο΄ζοντας τεχνολογι΄α
του 21ου αιω΄να, ου΄τως ω΄στε να εξασφαλισθει΄ ο΄τι ανταποκρι΄νονται
στις συ΄γχρονες ταξιδιωτικε΄ς συνη΄θειες. Οι δηµο΄σιες οδικε΄ς µαζικε΄ς
µεταφορε΄ς πρε΄πει επι΄σης να ληφθου΄ν υπο΄ψη στα σχε΄δια αυτα΄. Η
ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να συνεχι΄σει το
προ΄γραµµα δρα΄σης της µε βα΄ση την πρωτοβουλι΄α της «∆ι΄κτυο των
Πολιτω΄ν» (2).

3.13. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι δεν υπα΄ρχει µι΄α µο΄νο λυ΄ση ο΄σον αφορα΄
τις διευθετη΄σεις σχετικα΄ µε την ιδιοκτησι΄α και τη λειτουργι΄α των
σιδηροδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν. Ωστο΄σο, για να γι΄νει η απαιτου΄µενη
ριζικη΄ αλλαγη΄, ει΄ναι απαραι΄τητο να παρασχεθει΄ στις επιχειρη΄σεις
εµπορευµατικω΄ν και επιβατικω΄ν σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν το
κατα΄λληλο πεδι΄ο δρα΄σης και η εντολη΄ που θα τους επιτρε΄ψει να
ανταποκριθου΄ν στις προσδοκι΄ες των πελατω΄ν στην αστικη΄, εθνικη΄
και διεθνη΄ αγορα΄, το΄σο στις επιβατικε΄ς ο΄σο και στις εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς (3).

3.14. Η επι΄τευξη ενοποιηµε΄νων διασυνοριακω΄ν σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν επιβατω΄ν και εµπορευµα΄των χωρι΄ς µετεπιβι΄βαση
η΄ µεταφο΄ρτωση προϋποθε΄τει την αντιµετω΄πιση του προβλη΄µατος
της διαλειτουργικο΄τητας των συστηµα΄των και την απαραι΄τητη
αναβα΄θµιση των τεχνικω΄ν δεξιοτη΄των του προσωπικου΄. Η ΟΚΕ
επικροτει΄ την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να εξετα΄σει αυτο΄ το ζη΄τηµα
στο εγγυ΄ς µε΄λλον.

(2) ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 7.
(3) EE C 209 της 22.7.1999, σ. 22.
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Εναε΄ριες µεταφορε΄ς
3.15. Πρε΄πει να επιταχυνθει΄ η προ΄οδος προς την πλη΄ρη
ολοκλη΄ρωση και τον εκσυγχρονισµο΄ των δικτυ΄ων ελε΄γχου της
εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας στην Ευρω΄πη. Προ΄κειται για ΄ενα εξαιρετικα΄
επει΄γον ζη΄τηµα, καθω΄ς οι ουρανοι΄ γι΄νονται ο΄λο και πιο πολυσυ΄χναστοι. Η αποτελεσµατικη΄ οργα΄νωση των διαδροµω΄ν των πτη΄σεων
θα αυξη΄σει την ικανοποι΄ηση των πελατω΄ν και θα περιορι΄σει τις
ζηµιε΄ς στο περιβα΄λλον.
3.16. Εκτο΄ς απο΄ τη βελτι΄ωση του ελε΄γχου της εναε΄ριας
κυκλοφορι΄ας, ουσιω΄δες ει΄ναι να προλαµβα΄νει η προσφορα΄ τη
ζη΄τηση ο΄σον αφορα΄ τη χωρητικο΄τητα των αεροδροµι΄ων. Η
χρηµατοδο΄τηση των αεροδροµι΄ων θα πρε΄πει να ει΄ναι διαφανη΄ς και
να αποφευ΄γεται ο αθε΄µιτος ανταγωνισµο΄ς.
3.17. Η ΄ελλειψη διαθε΄σιµου χρο΄νου χρη΄σης (slot) για την
απογει΄ωση και την προσγει΄ωση στα πιο πολυσυ΄χναστα αεροδρο΄µια
αποτελει΄ ενδεχο΄µενο εµπο΄διο για την ει΄σοδο νε΄ων επιχειρη΄σεων
στην αγορα΄ των αεροµεταφορω΄ν. Η Επιτροπη΄ πρε΄πει να διασφαλι΄σει
τη δυνατο΄τητα των νεοεισερχο΄µενων να αποκτου΄ν διαθε΄σιµο χρο΄νο
πτη΄σης.
3.18. Ο καταναλωτη΄ς και η οικονοµι΄α θα ωφεληθου΄ν απο΄ τη
µει΄ωση των ναυ΄λων που επιφε΄ρει ο ανταγωνισµο΄ς µεταξυ΄ των
αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν. Ωστο΄σο, υπολει΄πονται να γι΄νουν ορισµε΄να
πρα΄γµατα ακο΄µη για να δηµιουργηθου΄ν στην πρα΄ξη οι προϋποθε΄σεις για µια θεµιτη΄ και ανοιχτη΄ αγορα΄. Γι' αυτο΄, ει΄ναι σηµαντικο΄
να διαδραµατι΄σει η Επιτροπη΄ ορισµε΄νο ρο΄λο στην παρακολου΄θηση
της προο΄δου του ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των αεροπορικω΄ν υπηρεσιω΄ν και στη λη΄ψη µε΄τρων ω΄στε τα οφε΄λη του ανταγωνισµου΄ να
ει΄ναι αισθητα΄ σε ολο΄κληρη την ΕΕ. Επι΄σης, ει΄ναι σηµαντικο΄ να
γι΄νουν αντιληπτε΄ς οι επιδρα΄σεις της ελευθε΄ρωσης στον κοινωνικο΄
΄ σεις τους στην ποιο΄τητα και την ασφα΄λεια των
τοµε΄α µε τις επιπτω
υπηρεσιω΄ν. Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για τις ευρωπαϊκε΄ς
αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς (1), στην οποι΄α διερευνω΄νται ο΄λες οι πτυχε΄ς
της αγορα΄ς των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
3.19. Επι΄σης σηµαντικο΄ ει΄ναι να διασφαλισθει΄ ο΄τι τα οφε΄λη
του αυξηµε΄νου ανταγωνισµου΄ δεν γι΄νονται αισθητα΄ µο΄νο στις
εσωτερικε΄ς συνδε΄σεις, αλλα΄ και στις εξωτερικε΄ς συνδε΄σεις της
Ευρω΄πης µε τον υπο΄λοιπο κο΄σµο. Ει΄ναι απαραι΄τητο να συναφθου΄ν
συµφωνι΄ες για ανοιχτου΄ς ουρανου΄ς, οπο΄τε ει΄ναι επιτακτικα΄
αναγκαι΄ο να ευθυγραµµιστου΄ν οι απο΄ψεις της Επιτροπη΄ς και των
κρατω΄ν µελω΄ν.
Υδα΄τινες µεταφορε΄ς
3.20. Οι λιµε΄νες, οι εσωτερικε΄ς πλωτε΄ς οδοι΄ και η ναυτιλι΄α
ει΄ναι σηµαντικοι΄ κρι΄κοι του δικτυ΄ου µεταφορω΄ν της ΕΕ. Η
Επιτροπη΄ οφει΄λει να διασφαλι΄σει την υ΄παρξη βιω΄σιµου, θεµιτου΄
και ασφαλου΄ς ανταγωνισµου΄ στα δροµολο΄για που εξυπηρετου΄ν οι
υδα΄τινες µεταφορε΄ς και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που τις
υποστηρι΄ζουν. Η ΟΚΕ προσβλε΄πει στις προτα΄σεις περι΄ ελευθε΄ρωσης των λιµενικω΄ν υπηρεσιω΄ν (2). Το δι΄κτυο των ευρωπαϊκω΄ν
µεταφορω΄ν χρεια΄ζεται, επι΄σης, διασυ΄νδεση των λιµε΄νων µε αποτελεσµατικου΄ς οδικου΄ς και σιδηροδροµικου΄ς συνδε΄σµους.
(1) COM(1999) 182 τελικο΄, COM(1999) 182 τελικο΄, Ανακοι΄νωση
της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στην
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν «Η Ευρωπαϊκη΄ βιοµηχανι΄α αεροµεταφορω΄ν: απο΄ την ενιαι΄α
αγορα΄ στις προσκλη΄σεις της παγκο΄σµιας αγορα΄ς». H OKE καταρτι΄ζει
σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση.
(2) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 92.
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3.21. Οι εσωτερικε΄ς πλωτε΄ς µεταφορε΄ς αποτελου΄ν µε΄ρος των
διευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων. Η συ΄νδεση Ρη΄νου, ∆ου΄ναβη και Ροδανου΄
΄εχει βασικη΄ σηµασι΄α για το δι΄κτυο αυτο΄, η δε θε΄ση του ∆ου΄ναβη
χρη΄ζει ιδιαι΄τερης προσοχη΄ς. Για να βελτιωθει΄ η διαλειτουργικο΄τητα
σε εθνικο΄ επι΄πεδο χρεια΄ζονται προσπα΄θειες για την εναρµο΄νιση
των λειτουργικω΄ν ο΄ρων των πλωτω΄ν οδω΄ν.
3.22. Η φορολογι΄α και η ρυ΄θµιση της ναυτιλι΄ας πρε΄πει να
συντελου΄ν στη διατη΄ρηση της ελκυστικο΄τητας της Ευρω΄πης ως
το΄που νηολο΄γησης στο΄λων (µε υψηλα΄ προ΄τυπα για τα πλοι΄α
και τα πληρω΄µατα) χωρι΄ς να εισα΄γουν ταυτο΄χρονα επιζη΄µιο
φορολογικο΄ ανταγωνισµο΄ στο εσωτερικο΄ της Ευρω΄πης.
3.23. Στα σχε΄δια διευ΄ρυνσης και τις διαπραγµατευ΄σεις για την
προσχω΄ρηση πρε΄πει να εξετασθει΄ το θε΄µα των προτυ΄πων ασφα΄λειας
στα νηολο΄για ορισµε΄νων υποψη΄φιων χωρω΄ν (π.χ. της Μα΄λτας και
της Κυ΄πρου). Η συµµο΄ρφωση στα υφιστα΄µενα προ΄τυπα της ΕΕ
πρε΄πει να αποτελει΄ προϋπο΄θεση για την ΄ενταξη΄ τους στην ΕΕ.

4. Γενικα΄ ζητη΄µατα
4.1.
Προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις (3) της ΟΚΕ επε΄στησαν την
προσοχη΄ στα εξη΄ς σηµει΄α, σε ορισµε΄να απο΄ τα οποι΄α δεν δο΄θηκε
λυ΄ση:
4.1.1. Ανα΄γκη να δοθει΄µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ στις διαρθρωτικε΄ς
µεταβολε΄ς στις οικονοµι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν και στις επιπτω΄σεις
τους στη χρη΄ση των µεταφορικω΄ν µε΄σων και στην ανα΄πτυξη΄ τους.
4.1.2. ∆υσκολι΄α συµβιβασµου΄ των φιλελευ΄θερων οικονοµικω΄ν
πολιτικω΄ν για τη διασφα΄λιση των επιλογω΄ν και του ανταγωνισµου΄
΄ θηση συγκεκριµε΄νων
στις µεταφορε΄ς µε τις ενισχυ΄σεις για την προω
τυ΄πων µεταφορω΄ν.
4.1.3. Παρα΄λειψη της Επιτροπη΄ς να δηµοσιευ΄σει δεδοµε΄να
σχετικα΄ µε την παρου΄σα κατανα΄λωση και τον αντι΄κτυπο των
διαφο΄ρων µε΄σων µεταφορα΄ς στην ΕΕ και προβλε΄ψεις για τη
µελλοντικη΄ προσφορα΄ και ζη΄τηση µεταφορω΄ν εντο΄ς και εκτο΄ς της
ΕΕ.
4.1.4. Ανα΄γκη να παρα΄σχει η Επιτροπη΄ λεπτοµερει΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς σχετικα΄ µε τα ζητη΄µατα του εξωτερικου΄
κο΄στους και της περιβαλλοντικη΄ς φορολογι΄ας των µεταφορω΄ν.
4.2.
'Εκτοτε, η Επιτροπη΄ ΄εχει πραγµατοποιη΄σει σηµαντικη΄
προ΄οδο µε τις πρωτοβουλι΄ες της για τον καθορισµο΄ των τιµω΄ν. Οι
εργασι΄ες για τη βελτι΄ωση των στατιστικω΄ν στοιχει΄ων σχετικα΄ µε τις
µεταφορε΄ς ΄εχουν σηµειω΄σει σηµαντικη΄ προ΄οδο· ελπι΄ζουµε τω΄ρα
να τυ΄χουν ευρυ΄τατης χρη΄σεως. Η ΟΚΕ αναµε΄νει µε ενδιαφε΄ρον τη
δηµοσι΄ευση του Λευκου΄ Βιβλι΄ου για την ορθη΄ και αποτελεσµατικη΄
επιβολη΄ τελω΄ν στις µεταφορε΄ς (4), αν και απο΄ το χρονοδια΄γραµµα΄
του διαφαι΄νεται πολυ΄ αργη΄ προ΄οδος.
(3) ΕΕ C 39 της 12.2.1996, σ. 43 — ΕΕ C 352 της 30.12.1993, σ. 11.
(4) COM (1998) 466 τελικο΄ «∆ι΄καιη πληρωµη΄ για τη χρη΄ση της
υποδοµη΄ς: µια σταδιακη΄ θε΄σπιση ενο΄ς κοινου΄ πλαισι΄ου για την χρε΄ωση
του κο΄στους της υποδοµη΄ς των µεταφορω΄ν στην ΕΕ — Λευκη΄ Βι΄βλος»,
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ 196/99 της 24.2.1999.
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4.3.
Η αποτελεσµατικο΄τητα της κοινη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν
εξαρτα΄ται απο΄ την εξασφα΄λιση της ορθη΄ς τη΄ρησης των κανο΄νων
και της νοµοθεσι΄ας περι΄ ανταγωνισµου΄. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την
προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να προσανατολισθει΄ προς αυτη΄ την
κατευ΄θυνση. Ει΄ναι ταυτο΄χρονα σηµαντικο΄ να ληφθου΄ν µε΄τρα ω΄στε
να διατηρηθει΄ ελευ΄θερος και θεµιτο΄ς ανταγωνισµο΄ς µεταξυ΄ των
τρο΄πων µεταφορα΄ς.
Ολοκληρωµε΄να συστη΄µατα µεταφορω
΄ν
4.4.
Η ολοκλη΄ρωση µεταξυ΄ των δια΄φορων µε΄σων µεταφορα΄ς
΄εχει ουσιαστικη΄ σηµασι΄α για την αποτελεσµατικο΄τητα του συστη΄µατος. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την ΄ερευνα για τη διατροπικο΄τητα που
εξαγγε΄λλεται στο Πε΄µπτο Προ΄γραµµα-Πλαι΄σιο της Επιτροπη΄ς (1).
Ει΄ναι επι΄σης σηµαντικο΄ να υπα΄ρξει καλυ΄τερη ολοκλη΄ρωση των
τεχνικω΄ν συστηµα΄των υποστη΄ριξης µεταφορω΄ν σε ο΄λη την Ευρω΄πη.
4.5.
Σε σχε΄ση µε το Πε΄µπτο Προ΄γραµµα-Πλαι΄σιο, η ΟΚΕ
επικροτει΄, επι΄σης, τις σηµαντικο΄τατες δρα΄σεις διερευ΄νησης
δυνατω΄ν τρο΄πων βελτι΄ωσης της αποδοτικο΄τητας και της περιβαλλοντικη΄ς απο΄δοσης των δια΄φορων µε΄σων µεταφορα΄ς, συγκεκριµε΄να
των εναε΄ριων, θαλα΄σσιων, σιδηροδροµικω΄ν και οδικω΄ν µεταφορω΄ν.
Θα πρε΄πει, επι΄σης, να υπα΄ρξει µε΄ριµνα για την ηχορυ΄πανση (2).
4.6.
Η εφαρµογη΄ ευφυω΄ν µεταφορικω΄ν συστηµα΄των και
ηλεκτρονικω΄ν συστηµα΄των διοδι΄ων τει΄νει να επεκταθει΄ στην
Ευρω΄πη. Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς αναφε΄ρει την ανα΄γκη να
διασφαλισθει΄ τεχνικη΄ συµβατο΄τητα, αλλα΄ την παρουσια΄ζει ως πιο
µακροπρο΄θεσµο στο΄χο, ενω΄ προ΄κειται για ζη΄τηµα που πρε΄πει να
εξετασθει΄ επειγο΄ντως.
4.7.
Στο σηµει΄ο 3.1 συζητου΄νται τα υπε΄ρ και τα κατα΄ των
οδικω΄ν και των εναε΄ριων µεταφορω΄ν. Αν και οι οδικε΄ς µεταφορε΄ς
ει΄ναι συχνα΄ η πιο ευ΄χρηστη και οικονοµικη΄ λυ΄ση για τους επιβα΄τες
και τα εµπορευ΄µατα που µεταφε΄ρονται χερσαι΄ως, ει΄ναι εντου΄τοις
σηµαντικη΄ η µακροπρο΄θεσµη απειλη΄ που ενε΄χουν για το περιβα΄λλον. Κα΄θε αυ΄ξηση του κο΄στους των οδικω΄ν µεταφορω΄ν πρε΄πει να
γι΄νει λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις επιπτω΄σεις στην ανταγωνιστικο΄τητα
και τη συναι΄νεση του ευρε΄ος κοινου΄. Η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ
των επιβολω΄ν της τεχνολογικη΄ς βελτι΄ωσης και της ανα΄πτυξης
εναλλακτικω΄ν τρο΄πων µεταφορα΄ς.
4.7.1. Η τεχνολογικη΄ βελτι΄ωση αφορα΄ τον κινητη΄ρα εσωτερικη΄ς
καυ΄σης, συµπεριλαµβανο΄µενης το΄σο της βελτι΄ωσης της απο΄δοσης
ο΄σο και της καθιε΄ρωσης υποκατα΄στατων καυσι΄µων. Η ΚΠΜ ΄εχει
επιτυ΄χει µε΄χρι στιγµη΄ς µεγαλυ΄τερη µει΄ωση των εκποµπω΄ν µε
τεχνικε΄ς ρυθµι΄σεις παρα΄ µε την επιβολη΄ τελω΄ν, η δε προ΄οδος στον
τοµε΄α της τεχνολογι΄ας των κυττα΄ρων των καυσι΄µων δει΄χνει ο΄τι
πρε΄πει να συνεχιστου΄ν οι πιε΄σεις για τεχνολογικε΄ς βελτιω΄σεις.
4.7.2. Η ανα΄πτυξη συνδυασµε΄νων τρο΄πων µεταφορα΄ς αφορα΄
την ολοκλη΄ρωση µεταξυ΄ των δια΄φορων τρο΄πων µεταφορα΄ς και
την προσαρµογη΄ τους στις συ΄γχρονες χερσαι΄ες επιβατικε΄ς και
εµπορευµατικε΄ς µεταφορικε΄ς συνη΄θειες, ου΄τως ω΄στε ειδικο΄τερα οι
οδικε΄ς µεταφορε΄ς, απο΄ κυ΄ρια επιλογη΄, να καθι΄στανται ο΄λο και
λιγο΄τερο σηµαντικε΄ς. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την ΄εµφαση που δι΄δει η
(1) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 123.
(2) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την «Πρα΄σινη Βι΄βλο της Ευρωπαϊκη΄ς
Επιτροπη΄ς: Μελλοντικη΄ πολιτικη΄ για το θο΄ρυβο», ΕΕ C 208 της
7.7.1999.
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Επιτροπη΄ στις διατροπικε΄ς (intermodal) µεταφορε΄ς, αλλα΄ την
ανησυχει΄ η ΄ελλειψη στοιχει΄ων σχετικα΄ µε τα επιτευχθε΄ντα αποτελε΄σµατα. Η χωροταξι΄α και τα συστη΄µατα µαζικω΄ν αστικω΄ν µεταφορω΄ν ΄εχουν εν προκειµε΄νω ζωτικη΄ σηµασι΄α.
4.8.
Η ορθη΄ και αποτελεσµατικη΄ τιµολο΄γηση ει΄ναι απαραι΄τητη
για τη βελτιστοποι΄ηση ο΄λων των τρο΄πων µεταφορα΄ς και την
επι΄τευξη καλυ΄τερης ισορροπι΄ας. Απο΄ καθαρα΄ οικονοµικη΄ α΄ποψη,
η εµφανη΄ς διαφορα΄ αφορα΄ τα κο΄µιστρα των οδικω΄ν µεταφορω΄ν.
Ωστο΄σο, η Ευρω΄πη θα ωφεληθει΄ απο΄ αυτο΄ µο΄νον εα΄ν αποτρε΄ψει
συνολικα΄ την αδικαιολο΄γητη αυ΄ξηση ο΄λων των κοµι΄στρων και
ασχοληθει΄ µε το θε΄µα της συµµο΄ρφωσης των επιβατικω΄ν αυτοκινη΄των και ο΄χι µο΄νο µε τις εµπορικε΄ς µεταφορε΄ς.
4.9.
'Εχοντας υπο΄ψη ο΄λα τα ανωτε΄ρω θε΄µατα, ΄ενα σηµαντικο΄
θε΄µα ει΄ναι οι «αρτηρι΄ες µεταφορω΄ν». Θα µπορου΄σαν να εξετασθου΄ν
οι δυνατο΄τητες ενιαι΄ων, διεθνω΄ν, σιδηροδροµικω΄ν (και αεροπορικω΄ν) αρτηριω΄ν µεταφορω΄ν, κα΄νοντας χρη΄ση των µηχανισµω
΄ ν της
αγορα΄ς για την κατανοµη΄ των ο΄γκων µεταξυ΄ κα΄θε τρο΄που
µεταφορα΄ς και των τεχνολογικω΄ν καινοτοµιω΄ν για τη βελτι΄ωση της
δυναµικο΄τητας κα΄θε συστη΄µατος.
Οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄
4.10. Οι µεταφορε΄ς διαδραµατι΄ζουν ζωτικο΄ ρο΄λο στην ευρωπαϊκη΄ προσε΄γγιση. Η ανακοι΄νωση συνδε΄ει αυτο΄ν τον ρο΄λο µε τις
οικονοµικα΄ ασθενε΄στερες περιφε΄ρειες, αλλα΄ θα πρε΄πει να δοθει΄
προσοχη΄ και στη σηµασι΄α των µεταφορω΄ν για τις περιφερειακε΄ς
και α΄κρως αποµακρυσµε΄νες περιοχε΄ς.
4.11. Η βελτι΄ωση των µεταφορω΄ν συµβα΄λλει στην κοινωνικη΄
συνοχη΄ και απο΄ την α΄ποψη ο΄τι παρε΄χει στους εργαζο΄µενους
καλυ΄τερη προ΄σβαση στις θε΄σεις εργασι΄ας και στους εργοδο΄τες
προ΄σβαση σε µια ευρυ΄τερη και µεγαλυ΄τερη εφεδρει΄α εργαζο΄µενων.
4.12. 'Οπου οι δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες ΄εχουν ελευθερωθει΄, εξακολουθου΄ν να απαιτου΄νται ορισµε΄νες ρυθµι΄σεις, για να διασφαλισθει΄
ο΄τι δεν υπα΄ρχει κοινωνικο΄ς αποκλεισµο΄ς. ∆εν πρε΄πει να χαθει΄ το
η΄θος της δηµο΄σιας υπηρεσι΄ας για τις πιο περιθωριοποιηµε΄νες
οµα΄δες της κοινωνι΄ας.
4.13. 'Εχοντας ιδι΄ως υπο΄ψη την ελευθε΄ρωση που πραγµατοποιει΄ται στους περισσο΄τερους τοµει΄ς µεταφορω΄ν, ει΄ναι σηµαντικο΄
να αναπτυχθει΄ πλη΄ρως οι κοινωνικο΄ς δια΄λογος.
4.14. Η επε΄κταση της νοµοθεσι΄ας για τον χρο΄νο εργασι΄ας
στους προηγουµε΄νως εξαιρου΄µενους κλα΄δους των µεταφορω΄ν
πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ µε τρο΄πο που να εγγυα΄ται την
ασφα΄λεια, χωρι΄ς ο΄µως να βλα΄πτει την απασχο΄ληση λο΄γω υπερβολικω΄ν ρυθµι΄σεων και ανελαστικο΄τητας (3).
(3) COM(1998) 662 τελικο΄ «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την
τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 93/104/ΕOΚ της 23ης Νοεµβρι΄ου 1993
αναφορικα΄ µε ορισµε΄νες πλευρε΄ς της οργα΄νωσης του χρο΄νου εργασι΄ας
για την κα΄λυψη κλα΄δων και δραστηριοτη΄των που εξαιρου΄νται απο΄ την
εν λο΄γω οδηγι΄α», «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την
οργα΄νωση του χρο΄νου εργασι΄ας για ταξιδευ΄ον προσωπικο΄ που
εκτελει΄ δραστηριο΄τητες οδικω΄ν µεταφορω΄ν και αυτοαπασχολου΄µενους
οδηγου΄ς» και «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την επιβολη΄
των κανο΄νων περι΄ ωρω΄ν εργασι΄ας των ναυτικω΄ν επι΄ των σκαφω΄ν που
χρησιµοποιου΄ν τα λιµα΄νια της Κοινο΄τητας ». ΕΕ C 138 της 18.5.1999.

10.9.1999

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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4.15. Η κατα΄ργηση των πωλη΄σεων αφορολο΄γητων ειδω΄ν στην
ΕΕ ει΄ναι οικονοµικο΄ και εργασιακο΄ θε΄µα που εντα΄σσεται στο
πλαι΄σιο των διακρατικω΄ν συνδε΄σεων στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν.

ενδιαφε΄ροντος στην ασφα΄λεια πρε΄πει εν συνεχει΄α να διατηρηθει΄
στη µελλοντικη΄ πολιτικη΄ που πρε΄πει να καταλα΄βει εξε΄χουσα θε΄ση
στο ΄εγγραφο της Επιτροπη΄ς.

Εξωτερικη΄ απο΄δοση

5. Συµπε΄ρασµα

4.16. Η ανακοι΄νωση δι΄νει ελα΄χιστη ΄εµφαση στα ευρυ΄τερα
θε΄µατα των διεθνω΄ν συνδε΄σεων µε τον υπο΄λοιπο κο΄σµο και στην
οικονοµικη΄ σηµασι΄α των αποδοτικω΄ν εµπορικω΄ν διαδροµω΄ν.

5.1.
Η ΟΚΕ δε΄χεται µε ικανοποι΄ηση την ευκαιρι΄α αυτη΄ να
ανασκοπη΄σει την κατα΄σταση της Κοινη΄ς Πολιτικη΄ς Μεταφορω΄ν.
Ωστο΄σο, ΄εχουµε ορισµε΄νες προτα΄σεις:

4.17. Η Επιτροπη΄ ορθω΄ς δι΄δει ΄εµφαση στις επιπτω΄σεις της
διευ΄ρυνσης στις µεταφορε΄ς. Οι προκλη΄σεις ει΄ναι τερα΄στιες στον
τοµε΄α αυτο΄ και θα χρειασθου΄ν µεγα΄λες προσπα΄θειες για νοµοθετικη΄ και τεχνικη΄ συµβατο΄τητα. Η στη΄ριξη των επενδυ΄σεων στην
Κεντρικη΄ και Ανατολικη΄ Ευρω΄πη δεν πρε΄πει να περιορισθει΄ µο΄νο
στις µει΄ζονες υπεραστικε΄ς αρτηρι΄ες, αλλα΄ να επεκταθει΄ και στη
βοη΄θεια προς τις υποψη΄φιες χω΄ρες ω΄στε να αποφυ΄γουν τα
προβλη΄µατα χωροταξικου΄ σχεδιασµου΄ που ΄εχουν επιδεινω΄σει τις
περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις των µεταφορω΄ν στις χω΄ρες της ΕΕ.
Προσοχη΄ πρε΄πει να δοθει΄ στην ανακοπη΄ της φθι΄νουσας χρη΄σης
των σιδηροδρο΄µων και στη βελτι΄ωση των αστικω΄ν δηµο΄σιων
συγκοινωνιω΄ν.

5.1.1. Η ΟΚΕ θα επιθυµου΄σε να επικεντρω΄σει εκ νε΄ου η
Επιτροπη΄ το ενδιαφε΄ρον της ΚΠΜ στους οικονοµικου΄ς, κοινωνικου΄ς και περιβαλλοντικου΄ς στο΄χους, ο΄πως διευκρινι΄ζεται στο
κεφα΄λαιο 2.

4.18. Οι πολιτικε΄ς για τις υποψη΄φιες χω΄ρες µπορου΄ν να
εφαρµοστου΄ν και για τις µεσογειακε΄ς χω΄ρες και τις χω΄ρες της
Μαυ΄ρης Θα΄λασσας.
Ασφα΄λεια
4.19. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την ΄εµφαση που δι΄δεται στην
αξιολο΄γηση του κο΄στους και της αποδοτικο΄τητας των µε΄τρων
ασφαλει΄ας, διο΄τι θα µπορε΄σει ΄ετσι να επιτευχθει΄ το µε΄γιστο ο΄φελος
απο΄ τους διαθε΄σιµους πο΄ρους. Η ΟΚΕ επικροτει΄ τη συνεχιζο΄µενη
εστι΄αση σε θε΄µατα ασφα΄λειας στους τοµει΄ς της πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας και των θαλα΄σσιων και οδικω΄ν µεταφορω΄ν. Η ανα΄πτυξη
του Ευρωπαϊκου΄ Προγρα΄µµατος Αξιολο΄γησης Νε΄ων Αυτοκινη΄των
(EURO-NCAP) θα πρε΄πει να συνεχισθει΄ και θα πρε΄πει να δοθει΄
περισσο΄τερη προσοχη΄ στην ασφα΄λεια των οχηµα΄των για τους
ποδηλα΄τες και τους πεζου΄ς. Η ΟΚΕ θα επιθυµου΄σε, επι΄σης,
να ανανεωθει΄ η ΄εµφαση στα µε΄τρα προ΄ληψης των τροχαι΄ων
ατυχηµα΄των.
4.20. Ενω΄ δεκα΄δες χιλια΄δες α΄τοµα χα΄νουν ση΄µερα τη ζωη΄ τους
κα΄θε ηµε΄ρα στους δρο΄µους της ΕΕ, η ασφα΄λεια πρε΄πει να αποτελει΄
΄εναν απο΄ τους βασικου΄ς στο΄χους της πολιτικη΄ς στον τοµε΄α των
µεταφορω΄ν γενικο΄τερα. Οι προηγου΄µενες πολιτικε΄ς σηµει΄ωσαν
µεγα΄λη επιτυχι΄α αλλα΄ χρεια΄ζεται ευρυ΄τερη αξιολο΄γηση για να
προσδιορισθει΄ τι λειτου΄ργησε καλυ΄τερα. Η επικε΄ντρωση του

5.1.2. 'Εχοντας υπο΄ψη την εν λο΄γω αλλαγη΄, η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ο΄τι τα σχε΄δια δρα΄σης θα απαιτη΄σουν τον επει΄γοντα χαρακτη΄ρα
και τη δυναµικο΄τητα που επιβα΄λλει η σηµασι΄α της πολιτικη΄ς
µεταφορω΄ν. Εα΄ν αυτο΄ γι΄νει, οι µεταφορε΄ς θα µπορε΄σουν να
αξιοποιη΄σουν τις σηµαντικε΄ς δυνατο΄τητε΄ς τους για τη δηµιουργι΄α
θε΄σεων εργασι΄ας.
5.1.3. Μας ενθαρρυ΄νει η προ΄οδος ο΄σον αφορα΄ τις στατιστικε΄ς
στις µεταφορε΄ς και ελπι΄ζουµε να χρησιµοποιηθου΄ν περισσο΄τερο
για την υποστη΄ριξη της πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν. Ει΄ναι πιθανο΄ να
καταρτισθει΄ µια τεκµηριωµε΄νη ΄εκθεση προο΄δου για να τονισθει΄ ο
επει΄γων χαρακτη΄ρας του θε΄µατος. Στο ΄διο
ι
πλαι΄σιο µπορει΄ να
βελτιωθει΄ η εκτι΄µηση και ο ΄ελεγχος των προγραµµα΄των που
χρηµατοδοτει΄ η ΕΕ.
5.1.4. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι ορισµε΄να θε΄µατα, ιδι΄ως οι
αστικε΄ς και προαστικε΄ς µεταφορε΄ς, διε΄πονται απο΄ την αρχη΄ της
επικουρικο΄τητας. Ωστο΄σο, ΄εχουν το΄σο µεγα΄λη σηµασι΄α για τη
γενικη΄ εξε΄λιξη της πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν και για την επι΄τευξη των
οικονοµικω΄ν, κοινωνικω΄ν και περιβαλλοντικω
΄ ν στο΄χων που ΄εχουν
οριστει΄ στα σηµει΄α 2.2.1 και 2.2.3, ω΄στε να πρε΄πει να τους δοθει΄
κορυφαι΄α προτεραιο΄τητα απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.
5.1.5. Η ανα΄πτυξη και ο ο΄γκος των µεµονωµε΄νων ιδιωτικω΄ν
µεταφορω΄ν (αυτοκι΄νητων οχηµα΄των), ανεξα΄ρτητα απο΄ το εα΄ν
λειτουργου΄ν µε κινητη΄ρες εσωτερικη΄ς καυ΄σης, αποτελει΄ σηµαντικο΄
θε΄µα που πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη στη µελλοντικη΄ κοινη΄ πολιτικη΄
µεταφορω΄ν.
5.1.6. 'Ενα απο΄ τα σπουδαιο΄τερα ΄σως
ι
θε΄µατα, που εµπι΄πτει
΄ ν µελω΄ν, ει΄ναι η
και πα΄λι στη διακριτικη΄ ευχε΄ρεια των κρατω
πολιτικη΄ χωροταξι΄ας. Οι στο΄χοι της ΚΠΜ ει΄ναι αδυ΄νατο να
επιτευχθου΄ν εα΄ν η χρη΄ση της γης δεν προγραµµατισθει΄ συ΄µφωνα
µε τις αρχε΄ς της διαρκου΄ς κινητικο΄τητας.

Βρυξε΄λλες, 7 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Kοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ν
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω
΄ ν διατροφη΄ς καθω
΄ ς και µε τη διαφη΄µιση΄
αναφορικα΄ µε την επιση΄µανση και την παρουσι΄αση των ειδω
τους (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση)»
(1999/C 258/03)
Στις 17 Μαι΅ου 1999, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
την προαναφερθει΄σα προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον» στο οποι΄ο ει΄χε ανατεθει΄ η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του την 1η Ιουνι΄ου 1999 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Jaschick.
Κατα΄ την 365η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 7ης και 8ης Ιουλι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 7ης Ιουλι΄ου 1999), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε, µε 98 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 4 αποχε΄ς, την παρακα΄τω
γνωµοδο΄τηση.
1.
Η υπο΄ εξε΄ταση προ΄ταση κωδικοποι΄ησης καταρτι΄σθηκε µε
βα΄ση την ενοποιηµε΄νη ΄εκδοση της οδηγι΄ας 79/112/ΕΟΚ της
18ης ∆εκεµβρι΄ου 1978 για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την επιση΄µανση, παρουσι΄αση και τη
διαφη΄µιση των τροφι΄µων και µε βα΄ση τις σχετικε΄ς τροποποιητικε΄ς
πρα΄ξεις. Η νε΄α οδηγι΄α θα αντικαταστη΄σει τις δια΄φορες οδηγι΄ες
που αποτελου΄ν αντικει΄µενο της κωδικοποι΄ησης.

2.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επιδοκιµα΄ζει την
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς διο΄τι µε την κωδικοποι΄ηση επιτυγχα΄νεται
η επιδιωκο΄µενη απλου΄στευση και µεγαλυ΄τερη σαφη΄νεια του
κοινοτικου΄ δικαι΄ου. Κατα΄ την εξε΄ταση του κειµε΄νου διαπιστω΄θηκε
ο΄τι η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς δεν περιε΄χει ουσιαστικε΄ς αλλα΄ µο΄νο
τυπικε΄ς τροποποιη΄σεις, που απαιτου΄νται απο΄ την ΄δια
ι τη διαδικασι΄α
κωδικοποι΄ησης.

Βρυξε΄λλες, 7 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

10.9.1999
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ (ΕΚ)
΄ θηση της διατη΄ρησης και της αειφο΄ρου διαχει΄ρισης
του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ µε΄τρα για την προω
΄ ν δασω
΄ ν και α΄λλων δασω
΄ ν στις αναπτυσσο΄µενες χω
΄ ρες»
τροπικω
(1999/C 258/04)
Στις 5 Μαρτι΄ου 1999 και, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 198 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των,
΄ µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνω
προαναφερθει΄σα προ΄ταση.
Η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν ανατε΄θηκε στο τµη΄µα εξωτερικω΄ν σχε΄σεων το οποι΄ο υιοθε΄τησε τη
γνωµοδο΄τηση΄ του στις 9 Ιουνι΄ου 1999 (εισηγητη΄ς ο κ. Seppo Kallio).
Κατα΄ την 365η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 7ης και 8ης Ιουλι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 7ης Ιουλι΄ου 1999), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Τα τροπικα΄ δα΄ση αποτελου΄ν σηµαντικο΄ ανανεω΄σιµο
φυσικο΄ πο΄ρο για τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες. Τα τροπικα΄ δα΄ση
αποτελου΄ν επι΄σης σηµαντικο΄ τµη΄µα της βιολογικη΄ς ποικιλοµορφι΄ας του πλανη΄τη. Η οικολογικη΄ ισορροπι΄α του πλανη΄τη εξαρτα΄ται
κυρι΄ως απο΄ την υ΄παρξη, την ανα΄πτυξη και τη βιω
΄ σιµη διαχει΄ριση
των δασω΄ν. Τα τροπικα΄ δα΄ση ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικα΄ για τους
πληθυσµου΄ς των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν και για την ανα΄πτυξη
των περιφερειω΄ν. Η διεθνη΄ς κοινο΄τητα πρε΄πει τω΄ρα, περισσο΄τερο
παρα΄ ποτε΄, να επικεντρω΄σει τις προσπα΄θειε΄ς της στην εφαρµογη΄
της αρχη΄ς της αειφο΄ρου δασοκοµι΄ας µε διεθνει΄ς και περιφερειακε΄ς
συµφωνι΄ες και διευθετη΄σεις.
1.2.
Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση πρε΄πει να λα΄βει αποτελεσµατικα΄
µε΄τρα τα οποι΄α θα επιτρε΄ψουν να σταµατη΄σει η υπερβολικη΄ και
΄ ν δασω΄ν των αναπτυσσο΄µενων
καταστροφικη΄ υλοτοµι΄α των τροπικω
χωρω΄ν. Τα αναπτυξιακα΄ προγρα΄µµατα της ΕΕ πρε΄πει να στηρι΄ζουν
τους στο΄χους που αφορου΄ν την προστασι΄α, την ανανε΄ωση και τη
διαχει΄ριση των δασω΄ν.
1.3.
Εξα΄λλου, η αυξηµε΄νη ζη΄τηση τροπικη΄ς ξυλει΄ας απο΄ τις
βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες ΄εχει συµβα΄λει στην υπερβολικη΄ υλοτοµι΄α των
τροπικω΄ν δασω΄ν, πρα΄γµα που ΄εχει υποβαθµι΄σει τις συνθη΄κες
διαβι΄ωσης των κατοι΄κων των χωρω΄ν αυτω΄ν. Η ΟΚΕ ΄εχει επιστη΄σει
την προσοχη΄ στα προβλη΄µατα αυτα΄ η΄δη απο΄ το 1993 σε σχετικη΄
γνωµοδο΄τηση΄ της (1).
1.4.
Η νε΄α προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για τον κανονισµο΄ του
Συµβουλι΄ου αποσκοπει΄οι αναπτυξιακοι΄πο΄ροι της ΕΕ να επικεντρωθου΄ν και να κατευθυνθου΄ν εκ νε΄ου στα τροπικα΄ δα΄ση. Η προ΄ταση
ει΄ναι σωστη΄ αλλα΄ δεν επαρκει΄ για την αναδα΄σωση, τη δασοκοµι΄α
και την ενηµε΄ρωση.
1.5.
Η προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου βασι΄ζεται στο
κονδυ΄λιο Β7-6201 του προϋπολογισµου΄. Οι πιστω΄σεις αυτε΄ς
προορι΄ζονται για την παροχη΄ κοινοτικη΄ς στη΄ριξης µε στο΄χο τη
διατη΄ρηση και την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη των τροπικω΄ν δασω΄ν και της
βιολογικη΄ς τους ποικιλοµορφι΄ας και ταυτο΄χρονα τη βελτι΄ωση του
βιοτικου΄ επιπε΄δου των κατοι΄κων των δασω΄ν.

(1) ΕΕ C 249 της 13.9.1993, σ. 3-5.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ΄εντονη ανησυχι΄α της για την
κατα΄σταση των δασω΄ν. Παρο΄λο που οι διεθνει΄ς συµφωνι΄ες θε΄τουν
ως στο΄χο τη βιω΄σιµη διαχει΄ριση των τροπικω΄ν δασω΄ν, η
καταστροφη΄ τους συνεχι΄ζεται σε πολλε΄ς αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες.

2.2.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1999
για νε΄ο κανονισµο΄ του Συµβουλι΄ου για τα τροπικα΄ δα΄ση ει΄ναι
ευπρο΄σδεκτη. Αποτελει΄ δε λογικη΄ συνε΄χεια σειρα΄ς σηµαντικω
΄ν
ενεργειω΄ν της ΕΕ ο΄πως το ΄εγγραφο «Αξιολο΄γηση των προγραµµα΄των της ΕΕ για τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες σχετικα΄ µε το δασικο΄
τοµε΄α». Σταθµο΄ αποτε΄λεσε, επι΄σης, το «Εγχειρι΄διο της δασοκοµι΄ας»
της ΕΕ («Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τη συνεργασι΄α στο πλαι΄σιο
της ανα΄πτυξης του δασικου΄ τοµε΄α») στο οποι΄ο εξετα΄ζονται οι
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τη συνεργασι΄α στο πλαι΄σιο της
ανα΄πτυξης του δασικου΄ τοµε΄α. Ο πρω΄τος το΄µος δηµοσιευ΄τηκε τον
Οκτω΄βριο του 1996. Σηµαντικο΄ ΄εγγραφο υπη΄ρξε επι΄σης «Η
συλλογη΄ της ΕΕ για τα τροπικα΄ δα΄ση» που δηµοσιευ΄τηκε το 1998
και στο οποι΄ο εξετα΄ζονται ο΄λες οι δραστηριο΄τητες των διαφο΄ρων
οργα΄νων των ΕΕ και των κρατω΄ν µελω΄ν της για τα τροπικα΄ δα΄ση.

2.3.
Το θετικο΄ σηµει΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς ει΄ναι ο΄τι
λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι εξελι΄ξεις που σηµειω΄θηκαν ο΄σον αφορα΄ την
παγκο΄σµια δασικη΄ πολιτικη΄ µε τη ∆ια΄σκεψη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
για το Περιβα΄λλον και την Ανα΄πτυξη που ΄εγινε στο Ρι΄ο ντε
Τζανε΄ιρο το 1992, τη διακυβερνητικη΄ οµα΄δα εµπειρογνωµο΄νων
για τη µελε΄τη των δασω΄ν που λειτου΄ργησε ως συντονιστη΄ς του
δασικου΄ τοµε΄α σε παγκο΄σµια κλι΄µακα και το διακυβερνητικο΄
φο΄ρουµ για τα δα΄ση που αποτελει΄ ση΄µερα το υπευ΄θυνο ο΄ργανο
των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το συντονισµο΄ των θεµα΄των αυτω΄ν.

2.4.
Στην προαναφερθει΄σα ΄εκθεση αξιολο΄γησης των κοινοτικω΄ν
προγραµµα΄των για το δασικο΄ τοµε΄α στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες,
υπα΄ρχουν λεπτοµερει΄ς και συγκεκριµε΄νες συστα΄σεις για τις δρα΄σεις
που πρε΄πει να αναληφθου΄ν στο µε΄λλον. Σηµαντικο΄ συµπε΄ρασµα
αποτελει΄ η αναγκαιο΄τητα σφαιρικη΄ς και ενιαι΄ας δασικη΄ς πολιτικη΄ς
της ΕΕ για τα τροπικα΄ δα΄ση. Στην αξιολο΄γηση υποστηρι΄ζεται
σαφω΄ς ο γενικο΄ς στο΄χος που ει΄χε τεθει΄ στο «εγχειρι΄διο της
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δασοκοµι΄ας» το οποι΄ο περιλαµβα΄νει ο΄λα τα µε΄τρα της ΕΕ που
αφορου΄ν τη διαχει΄ριση των τροπικω΄ν δασω΄ν. Καλυ΄πτει ο΄λες τις
περιοχε΄ς και µπορει΄ να συµβα΄λει στη χρηµατοδο΄τηση των µε΄σων
και ο΄λων των σχετικω΄ν µονα΄δων (Αξιολο΄γηση της δασοκοµι΄ας,
συνοπτικη΄ ΄εκθεση, σ. 23). Του΄το ει΄ναι η καλυ΄τερη βα΄ση για µια
νε΄α πολιτικη΄ απο΄ ο΄,τι ο υφιστα΄µενος κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου
του 1995, εξε΄λιξη του οποι΄ου αποτελει΄ η παρου΄σα προ΄ταση.

2.5.
'Οπως επισηµαι΄νεται στην εισαγωγη΄, η προ΄ταση κανονισµου΄ αποσκοπει΄ βασικα΄ στην αξιοποι΄ηση των πιστω΄σεων του
κονδυλι΄ου Β7-6201 του προϋπολογισµου΄. Για το λο΄γο αυτο΄,
στην αξιολο΄γηση προτει΄νεται να ληφθου΄ν σοβαρα΄ υπο΄ψη οι
παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε το κονδυ΄λιο αυτο΄ του προϋπολογισµου΄.
Στις παρατηρη΄σεις αυτε΄ς επισηµαι΄νεται η ΄ελλειψη ιερα΄ρχησης των
σχεδι΄ων, ΄εστω και αν γενικα΄ η ΄εµφαση δι΄νεται στη διατη΄ρηση των
τροπικω΄ν δασω΄ν. Προσπα΄θειες καταβα΄λλονται επι΄σης για την
αειφο΄ρο διαχει΄ριση των δασω΄ν, την αυ΄ξηση της παραγωγικη΄ς
ικανο΄τητας και την ΄ερευνα. Ιδιαι΄τερη ΄εµφαση δι΄νεται στην ανα΄γκη
χρη΄σης του κονδυλι΄ου Β7-6201 και α΄λλων κοινοτικω΄ν χρηµατοδοτη΄σεων για τη στη΄ριξη των δραστηριοτη΄των των τοπικω΄ν και
περιφερειακω΄ν αρχω΄ν και των κατοι΄κων.

2.6.
Στην αξιολο΄γηση επισηµαι΄νεται, επι΄σης, ο΄τι ο κανονισµο΄ς
του Συµβουλι΄ου του 1995 εστιαζο΄ταν περισσο΄τερο στη διατη΄ρηση
των τροπικω΄ν δασω΄ν και λιγο΄τερο στην παραγωγικη΄ ικανο΄τητα
των δασω΄ν. Στην αξιολο΄γηση προτει΄νεται επι΄σης στο εγχειρι΄διο
δασοκοµι΄ας της ΕΕ να γι΄νεται πιο ισορροπηµε΄να η προσε΄γγιση
της διατη΄ρησης, της παραγωγη΄ς και των κοινωνικοπολιτιστικω΄ν
πτυχω΄ν.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς δεν αντικατοπτρι΄ζει ο΄λες τις απο΄ψεις του εγχειριδι΄ου δασοκοµι΄ας της ΕΕ,
συ΄µφωνα µε το οποι΄ο τα θε΄µατα που αφορου΄ν τη συνεργασι΄α στο
δασικο΄ τοµε΄α ει΄ναι και διαφορετικα΄ και ιεραρχικα΄ διαρθρωµε΄να.
Το πρω΄το βασικο΄ θε΄µα ει΄ναι θεσµικο΄, δηλαδη΄ αφορα΄ την πολιτικη΄
και τους θεσµου΄ς. Το δευ΄τερο αφορα΄ τους δασικου΄ς πο΄ρους και
τη χρη΄ση τους και µπορει΄ να διαιρεθει΄ στη διατη΄ρηση, στη βιω΄σιµη
διαχει΄ριση των δασω΄ν, στη δηµιουργι΄α νε΄ων δασω΄ν, η΄ ακο΄µη στην
εκµετα΄λλευση και στη ρυ΄θµιση (για παρα΄δειγµα πιστοποι΄ηση της
διαχει΄ρισης και των προϊο΄ντων). Το τρι΄το µε΄ρος αφορα΄ την
ενηµε΄ρωση και την τεχνογνωσι΄α, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την
κατα΄ρτιση στο δασικο΄ τοµε΄α, την ΄ερευνα και την ενηµε΄ρωση. Η
ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς πρε΄πει να λαµβα΄νει
υπο΄ψη ο΄λες τις πτυχε΄ς που αφορου΄ν τη βιω΄σιµη δασοκοµι΄α
(οικολογικε΄ς, οικονοµικε΄ς, κοινωνικε΄ς).
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3.3.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι δεν ει΄ναι δυνατο΄ να αναπτυχθει΄ µια
σφαιρικη΄ πολιτικη΄ ο΄σον αφορα΄ τα τροπικα΄ δα΄ση εα΄ν δεν δοθει΄
ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στη σηµασι΄α των γεωργικω΄ν δασικω΄ν εκµεταλλευ΄σεων, το΄σο των παραδοσιακω΄ν ο΄σο και των συ΄γχρονων, η΄ στο
ρο΄λο που διαδραµατι΄ζουν τα µεµονωµε΄να δε΄νδρα και δενδρυ΄λλια
που, στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο τµη΄µα
των µεθο΄δων γεωργικη΄ς εκµετα΄λλευσης και κυριαρχου΄ν στην
προµη΄θεια δασικω΄ν προϊο΄ντων. Επι΄σης, πρε΄πει να αναγνωριστει΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι ΄εστω και εα΄ν η θαµνω΄δης βλα΄στηση δεν εντα΄σσεται
στον ορισµο΄ του δα΄σους, διαδραµατι΄ζει πρωταρχικο΄ ρο΄λο για την
παραγωγη΄ καυσι΄µων σε πολλε΄ς φτωχε΄ς τροπικε΄ς χω΄ρες που
χρεια΄ζονται την υποστη΄ριξη της ΕΕ. Η ξηρα΄ αυτη΄ βλα΄στηση
για την παραγωγη΄ δασικω΄ν προϊο΄ντων αποτελει΄ καθοριστικη΄ς
σηµασι΄ας τρο΄πο ανα΄πτυξης της συνεργασι΄ας στο δασικο΄ τοµε΄α.
3.4.
Παρο΄λο που οι τροπικε΄ς φυτει΄ες καλυ΄πτουν ση΄µερα
λιγο΄τερο απο΄ το 2 % της ΄εκτασης των τροπικω΄ν δασω΄ν, η σηµασι΄α
τους αυξα΄νεται ολοε΄να και περισσο΄τερο µε το χρο΄νο το΄σο για την
προµη΄θεια ξυ΄λου των αγροτικω΄ν κοινοτη΄των και την παραγωγη΄
πρω΄των υλω΄ν για τη βιοµηχανι΄α ο΄σο και για την αποµο΄νωση του
α΄νθρακα. Στο πλαι΄σιο της σφαιρικη΄ς πολιτικη΄ς της για τα τροπικα΄
δα΄ση η ΕΕ πρε΄πει να δει΄ξει ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις οικονοµικε΄ς
περιβαλλοντικε΄ς και κοινωνικε΄ς συνε΄πειες των τροπικω΄ν δασικω΄ν
καλλιεργειω΄ν το΄σο σε τοπικο΄ ο΄σο και σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο. Η
θε΄ση αυτη΄ θα ει΄ναι συ΄µφωνη µε α΄λλα ΄εγγραφα που ΄εχει υιοθετη΄σει
η ΕΕ ο΄πως το µη δεσµευτικο΄ νοµικα΄ ΄εγγραφο της Συνδια΄σκεψης
των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το Περιβα΄λλον και την Ανα΄πτυξη για τις
«Αρχε΄ς για τα ∆α΄ση» και η τελικη΄ ΄εκθεση του 1997 της
∆ιακυβερνητικη΄ς ∆ια΄σκεψης για τα ∆α΄ση, ο΄που υπη΄ρξε καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας ο ρο΄λος των κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ για την εκπο΄νηση
της ΄εκθεσης.
3.4.1. Η ΟΚΕ προτει΄νει στην παρα΄γραφο 2 του α΄ρθρου 2 να
διευκρινιστει΄ σαφω΄ς η βελτι΄ωση της κατα΄στασης των δασω΄ν µε τη
χρη΄ση της φυσικη΄ς ανανε΄ωσης των δασω΄ν καθω΄ς και µε τη φυ΄τευση
δε΄νδρων εκει΄ ο΄που υπη΄ρξε υλοτοµι΄α και σε α΄λλες φτωχε΄ς απο΄
πλευρα΄ς δασοκοµι΄ας περιοχε΄ς.
3.5.
Η ΟΚΕ εφιστα΄ ιδιαι΄τερα την προσοχη΄ στο α΄ρθρο 4. Η ΕΕ
θα πρε΄πει να προβα΄λει εντονο΄τερα το στο΄χο της να µειω΄σει τις
αρνητικε΄ς συνε΄πειες της δασοκοµι΄ας των τροπικω΄ν ζωνω΄ν. Η ΕΕ θα
πρε΄πει ιδιαι΄τερα να ενθαρρυ΄νει την εκπο΄νηση και την εφαρµογη΄
εθνικω΄ν προγραµµα΄των και πολιτικω΄ν των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν
στο δασικο΄ τοµε΄α. Η δασοκοµι΄α πρε΄πει να αναβαθµιστει΄ και να
αποτελε΄σει απο΄ κοινωνικη΄ α΄ποψη σηµαντικο΄ τµη΄µα των οικονοµικω΄ν δραστηριοτη΄των. Στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες πρε΄πει να
ενισχυθει΄ και να αυξηθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα της δασοκοµι΄ας.
Γι αυτο΄ πρε΄πει να επεκταθου΄ν οι δυνατο΄τητες χρη΄σης και α΄λλου
ει΄δους ξυλει΄ας. Επι΄σης πρε΄πει να µελετηθου΄ν οι δια΄φοροι τρο΄ποι
βιω΄σιµης ανα΄πτυξης και διαχει΄ρισης των παρθε΄νων δασικω΄ν ζωνω΄ν.
H OKE επισηµαι΄νει επι΄σης τους στο΄χους της ∆ιεθνου΄ς Συµφωνι΄ας
για την Τροπικη΄ Ξυλει΄α.

4. Συµπερα΄σµατα
3.2.
Για να ληφθου΄ν καλυ΄τερα υπο΄ψη ο΄λα τα στοιχει΄α της
βιω΄σιµης διαχει΄ρισης, η ΟΚΕ προτει΄νει το α΄ρθρο 2 να διατυπωθει΄
ως εξη΄ς: «... τα φυσικα΄ και ηµιφυσικα΄ δασικα΄ οικοσυστη΄µατα,
πρωτογενη΄ η΄ δευτερογενη΄, τα ανοικτα΄ η΄ κλειστα΄ δασικα΄ συµπλε΄γµατα που βρι΄σκονται σε περιοχε΄ς µε ξηρο΄ η΄ υγρο΄ κλι΄µα καθω΄ς και
τα δε΄ντρα η΄ θα΄µνοι που παρα΄γουν δασικα΄ προϊο΄ντα σε γεωργικε΄ς
εκτα΄σεις η΄ σε α΄λλα µη δασικα΄ οικοσυστη΄µατα.»

4.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το ΄εγγραφο της Επιτροπη΄ς ει΄ναι σε
γενικε΄ς γραµµε΄ς ορθο΄ και αξι΄ζει υποστη΄ριξης. Ωστο΄σο, η προ΄ταση
θα πρε΄πει να συµµορφωθει΄ µε τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς της
δασικη΄ς πολιτικη΄ς του ΟΗΕ για την προστασι΄α των δασω
΄ ν. Θα
πρε΄πει να επιδιωχθει΄ η συµβατο΄τητα των αποφα΄σεων της ΕΕ µε τις
διεθνει΄ς συµφωνι΄ες.
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4.2.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει την ανα΄γκη διευκρι΄νισης του ορισµου΄
της βιω΄σιµης δασοκοµι΄ας το΄σο στις πολιτικε΄ς ο΄σο και τα προγρα΄µµατα της δασικη΄ς πολιτικη΄ς των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν.

4.3.
Κατα΄ το σχεδιασµο΄ και την εφαρµογη΄ των κοινοτικω΄ν
προγραµµα΄των θα πρε΄πει κατ' αρχη΄ν να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι
ανα΄γκες των τοπικω΄ν φορε΄ων και των υπο΄λοιπων κατοι΄κων.

4.4.
Η ΟΚΕ προτει΄νει τα αναπτυξιακα΄ προγρα΄µµατα της ΕΕ για
τα τροπικα΄ δα΄ση να συµµορφωθου΄ν µε τις δεσµευ΄σεις που
απορρε΄ουν απο΄ τις πολυµερει΄ς διεθνει΄ς συµφωνι΄ες, ο΄πως ει΄ναι η
δη΄λωση του Ρι΄ο, η Ατζε΄ντα 21 καθω΄ς και οι συµφωνι΄ες του
Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου.
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4.5.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ευχη΄ οι αναπτυξιακοι΄ πο΄ροι της ΕΕ
να κατευθυ΄νονται περισσο΄τερο απο΄ ο΄,τι ση΄µερα προς την ΄ερευνα,
την κατα΄ρτιση και την ενηµε΄ρωση και το µεγαλυ΄τερο ο΄φελος να
το ΄εχουν οι κα΄τοικοι της περιοχη΄ς.
4.6.
Η ΟΚΕ προτει΄νει την αυ΄ξηση των πο΄ρων για τα σχε΄δια, µε
τα οποι΄α θα δηµιουργηθου΄ν και θα αναπτυχθου΄ν στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες εθνικα΄ βασικα΄ πολιτικα΄ προγρα΄µµατα βιω΄σιµης
δασοκοµι΄ας. Του΄τα πρε΄πει να αποσκοπου΄ν στη δηµιουργι΄α νε΄ων
θε΄σεων απασχο΄λησης στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες καθω΄ς και στη
βελτι΄ωση της κατα΄ρτισης σε επι΄πεδο κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς και
ασφα΄λειας στο χω΄ρο εργασι΄ας.
4.7.
Τε΄λος η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει γενικα΄ την ΕΕ για τη συ΄ναψη
διεθνω΄ν συµφωνιω΄ν για τα δα΄ση, µε τις οποι΄ες θα τεθει΄ η βα΄ση για
τη βιω΄σιµη διαχει΄ριση και εκµετα΄λλευση των τροπικω΄ν δασω΄ν, και
θα θεσπιστου΄ν τα κοινα΄ κριτη΄ρια συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη.

Βρυξε΄λλες, 7 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ (ΕΚ) του
΄ θησης της πλη΄ρους ενσωµα΄τωσης της περιβαλλοντικη΄ς δια΄στασης
Συµβουλι΄ου για τα µε΄τρα προω
΄ ν» (1)
στη διαδικασι΄α ανα΄πτυξης των αναπτυσσο΄µενων χωρω
(1999/C 258/05)
Στις 5 Μαρτι΄ου 1999 και, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 198 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των,
΄ µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνω
προαναφερθει΄σα προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Εξωτερικε΄ς σχε΄σεις», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε
τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 9 Ιουνι΄ου 1999 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Jaarsma.
Κατα΄ την 365η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 7ης και 8ης Ιουλι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 7ης Ιουλι΄ου 1999) η ΟΚΕ
υιοθε΄τησε µε 110 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Συµφω΄να µε τη γνω΄µη του Συµβουλι΄ου, η παρου΄σα
προ΄ταση αποτελει΄ σηµαντικο΄ µε΄σο µε το οποι΄ο η Κοινο΄τητα θα
µπορει΄ να ανταποκριθει΄ στις νοµικε΄ς και πολιτικε΄ς της δεσµευ΄σεις
ο΄σον αφορα΄ την περιβαλλοντικη΄ προστασι΄α στο πλαι΄σιο µιας
βιω΄σιµης ανα΄πτυξης.
1.2.
Στοχευ΄ει στο να εξασφαλιστει΄ η συνε΄χιση των δρα΄σεων
που υλοποιου΄νται βα΄σει του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 722/97 του
Συµβουλι΄ου της 22ας Απριλι΄ου 1997 µετα΄ τη λη΄ξη της ισχυ΄ος
του, στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1999.
1.3.
Η οικονοµικη΄ συνεργασι΄α της ΕΚ και η συνεργασι΄α για
την ανα΄πτυξη βασι΄ζονται σε σαφει΄ς υποχρεω΄σεις ο΄σον αφορα΄ την
προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και τη βιωσιµο΄τητα. Σχετικα΄ µε το
θε΄µα αυτο΄, τα α΄ρθρα 177 και 174 της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ
(τε΄ως α΄ρθρα 130 Υ και 130 Ρ της Συνθη΄κης της Ρω΄µης) ΄εχουν
ιδιαι΄τερη σηµασι΄α.

χρηµατοδοτου΄νται απο΄ α΄λλα (κυρι΄ως γεωγραφικα΄) κοινοτικα΄ µε΄σα
αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας.
1.8.
Ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς καθορι΄ζει το πλαι΄σιο διαχει΄ρισης του κονδυλι΄ου Β7-6200 του προϋπολογισµου΄, το οποι΄ο
ει΄ναι το πλε΄ον ειδικο΄ χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο που διαθε΄τει η ΕΚ για
την υλοποι΄ηση των προαναφερθεισω΄ν δεσµευ΄σεων.
1.9.
Το εν λο΄γω µε΄σο ΄εχει δηµιουργηθει΄ για τη χρηµατοδο΄τηση
δυ΄ο κυρι΄ως τυ΄πων δρα΄σεων:
— προ΄τυπα πειραµατικα΄ σχε΄δια στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, και
— σχεδιασµο΄ς κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν και λειτουργικω΄ν µε΄σων.
1.10. Κατα΄ συνε΄πεια, ενισχυ΄εται η παγκοσµι΄ως αναγνωριζοµε΄νη
αρχη΄ ο΄τι ο΄λα τα αναπτυξιακα΄ σχε΄δια πρε΄πει να ΄εχουν δια΄ρκεια.

1.4.
Σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, οι δεσµευ΄σεις που ανε΄λαβε η Κοινο΄τητα
κατα΄ τη ∆ια΄σκεψη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το Περιβα΄λλον και
την Ανα΄πτυξη (UNCED) που πραγµατοποιη΄θηκε στο Ρι΄ο το 1992,
καθω΄ς και οι µετε΄πειτα εξελι΄ξεις, ΄εχουν ιδιαι΄τερη σηµασι΄α.

2. Ο στο΄χος και τα µε΄σα

1.5.
Η Κοινο΄τητα ει΄ναι µε΄ρος των πολυµερω
΄ ν συµφωνιω΄ν για
το περιβα΄λλον, κυρι΄ως της συ΄µβασης για τη βιοποικιλο΄τητα, της
συ΄µβασης πλαι΄σιο για την κλιµατικη΄ αλλαγη΄ και της συ΄µβασης για
την καταπολε΄µηση της ερη΄µωσης. Απο΄ ο΄λες αυτε΄ς τις συµβα΄σεις
απορρε΄ουν συγκεκριµε΄νες δεσµευ΄σεις προκειµε΄νου να βοηθηθου΄ν
τα αναπτυσσο΄µενα µε΄ρη να αντιµετωπι΄σουν τις υποχρεω΄σεις τους.

2.1.
Η πι΄στωση του κονδυλι΄ου Β7-6200 του προϋπολογισµου΄
προορι΄ζεται για τη χρηµατοδο΄τηση ΄εργων µε στο΄χο τη στη΄ριξη
των προσπαθειω΄ν των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν να ενσωµατω΄σουν
την περιβαλλοντικη΄ δια΄σταση στη διαδικασι΄α ανα΄πτυξη΄ς τους. Η
βοη΄θεια και η εµπειρογνωµοσυ΄νη που παρε΄χονται θα συµπληρω΄σουν και θα ενισχυ΄σουν τα α΄λλα µε΄σα της αναπτυξιακη΄ς
συνεργασι΄ας. Η βοη΄θεια αυτη΄ παρε΄χει α΄µεσα και ΄εµµεσα οφε΄λη
στους ενδιαφερο΄µενους στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες.

1.6.
Παρα΄λληλα, η Κοινο΄τητα ΄εχει προσυπογρα΄ψει την ΄εκθεση
της Επιτροπη΄ς Αναπτυξιακη΄ς Βοη΄θειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ «∆ιαµορ΄ να» η οποι΄α ζητα΄ να
φω΄νοντας την στρατηγικη΄ του 21ου αιω
στηριχθει΄ η εφαρµογη΄ των εθνικω΄ν στρατηγικω΄ν για βιω΄σιµη
ανα΄πτυξη σε ο΄λες τις χω΄ρες µε΄χρι το 2005.

2.2.
Οι δρα΄σεις που θα αναληφθου΄ν στοχευ΄ουν στην εκπο΄νηση
και την προω΄θηση πολιτικω΄ν, στρατηγικω΄ν, µε΄σων και τεχνολογιω΄ν
που αποβλε΄πουν στη βιω
΄ σιµη ανα΄πτυξη.

1.7.
Η ενσωµα΄τωση της περιβαλλοντικη΄ς δια΄στασης στην
αναπτυξιακη΄ διαδικασι΄α των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν ει΄ναι
σηµαντικη΄ αρχη΄ της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς για την αναπτυξιακη΄
συνεργασι΄α. Η ενσωµα΄τωση αυτη΄ ει΄ναι µι΄α δυναµικη΄ και βαθµιαι΄α
διαδικασι΄α. Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θα συνεισφε΄ρει ω΄στε να συµπεριληφθει΄ το περιβα΄λλον αποτελεσµατικο΄τερα στις δρα΄σεις που
(1) EE C 47 της 20.2.1999, σ. 10.

2.3.

Αφορου΄ν:

— περιβαλλοντικα΄ ζητη΄µατα πλανητικη΄ς εµβε΄λειας·
— διασυνοριακα΄ περιβαλλοντικα΄ ζητη΄µατα, ειδικο΄τερα ρυ΄πανση
του αε΄ρα και των υδα΄των·
— περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις που σχετι΄ζονται µε την ΄ενταξη των
αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α·
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— περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις των µακροοικονοµικω
΄ ν και τοµεακω΄ν πολιτικω΄ν των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν·
— µακρο΄πνοη διαχει΄ριση και χρη΄ση των φυσικω΄ν και περιβαλλοντικω΄ν πο΄ρων σε ο΄λους τους παραγωγικου΄ς τοµει΄ς της
οικονοµι΄ας·
— διατη΄ρηση της βιοποικιλο΄τητας·
— θε΄µατα που σχετι΄ζονται µε τους υδα΄τινους πο΄ρους·
— διαχει΄ριση των παρα΄κτιων ζωνω΄ν·
— ερη΄µωση·
— προβλη΄µατα του αστικου΄ περιβα΄λλοντος·
— βιω΄σιµη παραγωγη΄ και χρη΄ση της ενε΄ργειας·
— βιω΄σιµα προ΄τυπα παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης.
2.4.
∆εδοµε΄νου ο΄τι η καθιε΄ρωση περιβαλλοντικη΄ς δια΄στασης
αποτελει΄ µακροπρο΄θεσµη δε΄σµευση, προτει΄νεται να δοθει΄ στον
κανονισµο΄ απεριο΄ριστη δια΄ρκεια ισχυ΄ος.
2.5.
Για τα ΄ετη 1998 και 1999 παρατι΄θεται ανα΄λυση του
κο΄στους του ισχυ΄οντος κανονισµου΄. Για το 1998 διατε΄θηκαν
συνολικα΄ 15 εκατ. Ecu (5 εκατ. Ecu για κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς
και µε΄σα και 10 εκατ. Ecu για προ΄τυπα πειραµατικα΄ σχε΄δια)· για
το 1999 διατε΄θηκαν συνολικα΄ 16 εκατ. Ευρω΄ (7 εκατ. Ecu για
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και ο΄ργανα και 9 εκατ. Ecu για προ΄τυπα
πειραµατικα΄ σχε΄δια).

3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
Η ΟΚΕ διαπιστω
΄ νει µε ικανοποι΄ηση, ο΄τι ο κανονισµο΄ς (ΕΚ)
αριθ. 722/97 του Συµβουλι΄ου ο οποι΄ος ΄σχυε
ι
για περιορισµε΄νο
χρονικο΄ δια΄στηµα αντικαταστα΄θηκε απο΄ κανονισµο΄ απεριο΄ριστης
ισχυ΄ος. Η ΄ενταξη της περιβαλλοντικη΄ς πτυχη΄ς στην αναπτυξιακη΄
διαδικασι΄α απαιτει΄ πολυετη΄ προσε΄γγιση.
3.2.
Τονι΄ζει µε ΄εµφαση ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να ενσωµατωθει΄ η
περιβαλλοντικη΄ δια΄σταση µε πραγµατιστικο΄ τρο΄πο στα υπο΄λοιπα
µε΄σα της κοινοτικη΄ς συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη. Αν και δεν
εµπι΄πτει στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του σχεδι΄ου κανονισµου΄, η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι του΄το, εν ο΄ψει και των α΄ρθρων 177 και 174 της
Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ, δεν ισχυ΄ει µο΄νο για τα µε΄σα και τα
προγρα΄µµατα της Κοινο΄τητας αλλα΄ και αυτα΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
και των µη κυβερνητικω΄ν οργανισµω΄ν που χρησιµοποιου΄ν πο΄ρους
των κοινοτικω΄ν ταµει΄ων.
3.3.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι οι δηµοσιονοµικοι΄ πο΄ροι που διατι΄θενται
για την υλοποι΄ηση του στο΄χου αυτου΄ δεν ανταποκρι΄νονται στην
΄εκταση των υποχρεω΄σεων που ΄εχει αναλα΄βει η Κοινο΄τητα στα
πλαι΄σια διεθνω΄ν συµβα΄σεων.
3.4.
Ο περιορισµο΄ς των πο΄ρων καθιστα΄ ακο΄µη αναγκαιο΄τερη
την προω΄θηση της ενσωµα΄τωσης της περιβαλλοντικη΄ς δια΄στασης
στα κανονικα΄ κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα αναπτυξιακη΄ς βοη΄θειας.
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3.5.
Εν ο΄ψει των περιορισµε΄νων πο΄ρων και της δυνατο΄τητας
ενι΄σχυσης της ανα΄πτυξης κατευθυντηρι΄ων γραµµω΄ν και µε΄σων µε
χρηµατοδο΄τηση απο΄ τα ταµει΄α ΕΤΑ-ΑΛΑ-MED, δεδοµε΄νου ο΄τι η
προ΄σβαση των σχετικα΄ µικρω΄ν, καινοτο΄µων και τοπικου΄ χαρακτη΄ρα
προ΄τυπων προγραµµα΄των (ιδιαι΄τερα των ΜΚΟ), ει΄ναι δυ΄σκολη
σ' αυτα΄ τα µεγα΄λα ταµει΄α, η ΟΚΕ συνιστα΄ ο υπο΄ εξε΄ταση
κανονισµο΄ς να δι΄δει την αυτη΄ τουλα΄χιστον βαρυ΄τητα στη χρηµατοδο΄τηση των προτυ΄πων προγραµµα΄των.
3.6.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ απαραι΄τητο να διατεθου΄ν τα περιορισµε΄να
µε΄σα του κανονισµου΄ αυτου΄ κατα΄ τε΄τοιο τρο΄πο ω΄στε να χρησιµοποιηθου΄ν µε ο΄σο το δυνατο΄ αποτελεσµατικο΄τερο τρο΄πο.
3.7.
Η επιδι΄ωξη µεγα΄λου αριθµου΄ στο΄χων στα πλαι΄σια αυτου΄
του κανονισµου΄ φαι΄νεται αναπο΄φευκτη. Προκειµε΄νου, ο΄µως, να
εφαρµοστει΄ κανονικα΄ ο κανονισµο΄ς η ΟΚΕ κρι΄νει απαραι΄τητο να
χαρα΄σσονται ανα΄ τετραετι΄α στο΄χοι προτεραιο΄τητας. Οι στο΄χοι
αυτοι΄ θα µπορου΄σαν, ενδεχοµε΄νως, να προσδιορι΄ζονται κα΄θε δυ΄ο
χρο΄νια. Ωστο΄σο, η περιοδικη΄ αναθεω΄ρηση των προτεραιοτη΄των
΄εχει µεγαλυ΄τερη σηµασι΄α, εφο΄σον προ΄κειται για κανονισµο΄ απεριο΄ριστης ισχυ΄ος και η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει τε΄σσερα χρο΄νια µετα΄
την ΄εναρξη της ισχυ΄ος του κανονισµου΄ γενικη΄ αξιολο΄γηση στο
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο σχετικα΄ µε τις δρα΄σεις
που χρηµατοδοτη΄θηκαν αλλα΄ και προτα΄σεις σχετικα΄ µε το µε΄λλον
του κανονισµου΄ (βλ. α΄ρθρο 10 της προ΄τασης κανονισµου΄).
3.8.
Κρι΄νεται, επι΄σης, απαραι΄τητο να δηµοσιευ΄ονται ΄εγκαιρα
και µε σαφη΄ τρο΄πο οι προτεραιο΄τητες αυτε΄ς ω΄στε οι ενδιαφερο΄µενοι
να ενηµερω΄νονται για τα κριτη΄ρια επιλεξιµο΄τητας.
3.9.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι ΄εχει υποβληθει΄ µεγα΄λος αριθµο΄ς
σχεδι΄ων ΄εργων για τον ισχυ΄οντα κανονισµο΄. Αναµε΄νεται να συµβει΄
το ΄διο
ι και µε τον νε΄ο κανονισµο΄. Η υποβολη΄ πλη΄ρων προτα΄σεων
προγραµµα΄των προκαλει΄ µεγα΄λο ο΄γκο εργασι΄ας το΄σο για τους
ενδιαφερο΄µενους ο΄σο και για τους κριτε΄ς. ∆εδοµε΄νου ο΄τι αναγκαστικα΄ γι΄νεται δεκτο΄ς µο΄νο ΄ενας περιορισµε΄νος αριθµο΄ς σχεδι΄ων
αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος της εργασι΄ας αυτη΄ς
ει΄ναι περιττο΄. Γι' αυτο΄ προτει΄νεται να τυποποιηθου΄ν τα λεγο΄µενα
υποδει΄γµατα σχεδι΄ων και οι οργανισµοι΄ που υποβα΄λλουν προ΄τυπα
σχε΄δια για χρηµατοδο΄τηση να ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να καταρτι΄ζουν
τις προτα΄σεις των σχεδι΄ων βα΄σει κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν (στο΄χος,
περιοχη΄, εται΄ροι, προϋπολογισµο΄ς, προθεσµι΄α) µε΄σω των οποι΄ων
µπορει΄ να γι΄νει µια πρω΄τη επιλογη΄ των πλε΄ον πραγµατιστικω΄ν
σχεδι΄ων. Στη συνε΄χεια, τα σχε΄δια αυτα΄ θα µπορου΄ν να αναπτυ΄σσονται περισσο΄τερο και να υποβα΄λλονται εκ νε΄ου για µια οριστικη΄
επιλογη΄.
3.10. Μια α΄λλη συ΄σταση µπορει΄ να ει΄ναι η προσφορα΄ προς
αντισυµβαλλοµε΄νους, ιδι΄ως ΜΚΟ, µε τους οποι΄ους η Επιτροπη΄
΄εχει µακρα΄ και καλη΄ εµπειρι΄α, ενο΄ς προγρα΄µµατος-συ΄µβασης για
την εφαρµογη΄ µιας δε΄σµης µικρω΄ν σχεδι΄ων που καλυ΄πτονται στον
παρο΄ντα κανονισµο΄.

4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
4.1.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι στο σηµει΄ο 2 του κανονισµου΄ θα πρε΄πει
να αναφε΄ρεται, εκτο΄ς απο΄ την ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση, τη ρυ΄πανση
του υδα΄τινου περιβα΄λλοντος και τη βιοποικιλο΄τητα, και η ρυ΄πανση
του εδα΄φους.
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4.2.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει καταρχη΄ν ο΄σα αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
2.3, δευ΄τερη περι΄πτωση δηλ. ο΄τι ει΄ναι πιθανο΄ να χρηµατοδοτηθου΄ν
προγρα΄µµατα για τη δηµιουργι΄α θεσµικη΄ς και λειτουργικη΄ς ικανο΄τητας απο΄ ο΄λους τους παρα΄γοντες της αναπτυξιακη΄ς διεργασι΄ας
αλλα΄ θεωρει΄ σκο΄πιµο να προστεθου΄ν τα εξη΄ς: «καθω΄ς και την
προω΄θηση της συνεργασι΄ας των παραγο΄ντων αυτω΄ν». Στην πρα΄ξη,
παρουσια΄ζεται συχνα΄ το φαινο΄µενο να εµποδι΄ζεται η συνεργασι΄α
λο΄γω της ΄ελλειψης δυνατοτη΄των συγχρηµατοδο΄τησης.
4.3.
Στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 1, του κανονισµου΄ αναφε΄ρεται
ο΄τι «εκτο΄ς απο΄ τα προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης, εκπαι΄δευσης και
΄ερευνας, οι δαπα΄νες αυτε΄ς µπορου΄ν κατα΄ γενικο΄ κανο΄να να
καλυ΄πτονται µο΄νο κατα΄ την εναρκτη΄ρια φα΄ση». Ωστο΄σο η εναρκτη΄ρια φα΄ση ει΄ναι δυ΄σκολο να προσδιοριστει΄. Επιπλε΄ον, κατα΄ κανο΄να
κα΄θε προ΄γραµµα αρχι΄ζει να αποδι΄δει καρπου΄ς µετα΄ απο΄ ΄ενα µεγα΄λο
χρονικο΄ δια΄στηµα.
4.4.
Στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 3 του εν λο΄γω κανονισµου΄
αναφε΄ρεται ο΄τι «µπορου΄ν να αναζητηθου΄ν δυνατο΄τητες χρηµατοδο΄τησης απο΄ α΄λλες πηγε΄ς, ιδι΄ως απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και τις αρµο΄διες
διεθνει΄ς οργανω΄σεις». Προτει΄νεται να διατυπωθει΄ το κει΄µενο αυτο΄
ως εξη΄ς: «Θα πρε΄πει να αναζητηθου΄ν δυνατο΄τητες χρηµατοδο΄τησης
απο΄ α΄λλες πηγε΄ς και ιδι΄ως απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, σχετικου΄ς διεθνει΄ς
οργανισµου΄ς και µη κυβερνητικου΄ς οργανισµου΄ς.»
4.5.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 6, παρα΄γραφος
2, οι οποι΄ες ορι΄ζουν συγκεκριµε΄να ο΄τι οι αποφα΄σεις για δρα΄σεις
των οποι΄ων η χρηµατοδο΄τηση, δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄,
υπερβαι΄νει τα 2 εκατ. ευρω΄, λαµβα΄νονται µε τη διαδικασι΄α που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 7.
4.6.
Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι στο α΄ρθρο 6,
παρα΄γραφος 3, το περιθω΄ριο για την υπε΄ρβαση η΄ τις συµπληρωµατικε΄ς ανα΄γκες ορι΄ζεται σε 20 %. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο αυξα΄νεται
η ελαστικο΄τητα.
4.7.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο
τε΄λος κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους ετη΄σια ΄εκθεση στο Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο. Η ΄εκθεση αυτη΄ περιλαµβα΄νει
συνοπτικη΄ παρουσι΄αση των δρα΄σεων που χρηµατοδοτη΄θηκαν κατα΄
τη δια΄ρκεια του οικονοµικου΄ ΄ετους καθω΄ς και τις πληροφορι΄ες οι
οποι΄ες ζητου΄νται απο΄ τα σηµει΄α 3.7 και 3.8 της παρου΄σας
γνωµοδο΄τησης που συνηγορου΄ν για τον περιοδικο΄ καθορισµο΄
προτεραιοτη΄των. Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ προτει΄νει
να διανεµηθει΄ η ΄εκθεση αυτη΄ ευρυ΄τερα και επιθυµει΄ να λα΄βει την
ετη΄σια αυτη΄ ΄εκθεση και τις ανωτε΄ρω πληροφορι΄ες. Σε αυτη΄ την
περι΄πτωση, εφο΄σον προ΄κειται για ΄εναν κανονισµο΄ απεριο΄ριστης
ισχυ΄ος, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επανεξετα΄σει τους στο΄χους και την
αποτελεσµατικο΄τητα του κανονισµου΄ αυτου΄.
4.8.
Στο α΄ρθρο 9 προτει΄νεται, επι΄σης, να αξιολογου΄νται κατα΄
τακτικα΄ διαστη΄µατα οι δρα΄σεις που χρηµατοδοτει΄ η Κοινο΄τητα. Η
ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι οι αξιολογη΄σεις αυτε΄ς θα πρε΄πει να διατι΄θενται
ευρυ΄τατα. Οι αξιολογη΄σεις προγραµµα΄των µπορου΄ν να οδηγη΄σουν
σε σηµαντικα΄ διδα΄γµατα. Αυτο΄ ισχυ΄ει κυρι΄ως για τα καινοτο΄µα
προγρα΄µµατα.
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4.9.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, παρα΄γραφος 3, η Επιτροπη΄
οφει΄λει να ενηµερω΄νει τα κρα΄τη µε΄λη το αργο΄τερο εντο΄ς ενο΄ς
µηνο΄ς απο΄ την απο΄φαση΄ της για τις δρα΄σεις και τα ΄εργα που ΄εχουν
εγκριθει΄. Συ΄µφωνα µε τη γνω΄µη της ΟΚΕ, η ενηµε΄ρωση αυτη΄
πρε΄πει να απευθυ΄νεται σε ο΄λους τους παρα΄γοντες που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 3 και οι οποι΄οι ΄εχουν υποβα΄λει αι΄τηση για τη συµµετοχη΄
τους σε µι΄α δρα΄ση η΄ ΄ενα προ΄γραµµα.

5. Συµπερα΄σµατα

5.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς ΄εχει
ιδιαι΄τερη σηµασι΄α για την ενσωµα΄τωση της περιβαλλοντικη΄ς
δια΄στασης στην αναπτυξιακη΄ διαδικασι΄α των αναπτυσσο΄µενων
χωρω΄ν αλλα΄ κρι΄νει ο΄τι οι διατιθε΄µενοι πο΄ροι δεν ανταποκρι΄νονται
στην εµβε΄λεια των υποχρεω
΄ σεων που ΄εχει αναλα΄βει η Κοινο΄τητα
δυνα΄µει των διεθνω΄ν συµβα΄σεων. Επιπλε΄ον, η ΟΚΕ ζητα΄ να δοθει΄
προσοχη΄ στο θε΄µα του χα΄σµατος µεταξυ΄ των περιορισµε΄νων
διατιθε΄µενων πο΄ρων και του µεγα΄λου αριθµου΄ αιτη΄σεων που
υποβα΄λλονται ετησι΄ως.

5.2.
Ενο΄ψει των περιορισµε΄νων πο΄ρων και της δυνατο΄τητας
ενι΄σχυσης της ανα΄πτυξης κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν και µε΄σων
µε χρηµατοδο΄τηση απο΄ τα ταµει΄α ΕΤΑ-ΑΛΑ-MED, δεδοµε΄νου
ο΄τι η προ΄σβαση των σχετικα΄ µικρω΄ν καινοτο΄µων και τοπικου΄
χαρακτη΄ρα προ΄τυπων προγραµµα΄των (ιδιαι΄τερα των ΜΚΟ) ει΄ναι
δυ΄σκολη σ' αυτα΄ τα µεγα΄λα ταµει΄α, η ΟΚΕ συνιστα΄ ο υπο΄
εξε΄ταση κανονισµο΄ς να δι΄δει την αυτη΄ τουλα΄χιστο βαρυ΄τητα στη
χρηµατοδο΄τηση των προτυ΄πων προγραµµα΄των. Με΄σω της
περαιτε΄ρω ανα΄πτυξης και ολοκλη΄ρωσης, στη διεργασι΄α λη΄ψης
αποφα΄σεων, ειδικω΄ν µε΄σων ο΄πως π.χ.: τα «υποδει΄γµατα σχεδι΄ων»
και οι συµβα΄σεις προγραµµα΄των (οι τελευται΄ες µε αντισυµβαλλο΄µενους, ιδι΄ως ΜΚΟ — µε τους οποι΄ους η Επιτροπη΄ ΄εχει µακρα΄
και καλη΄ πει΄ρα) η Επιτροπη΄ µπορει΄ να περιορι΄σει τον φο΄ρτο
εργασι΄ας και των δυ΄ο πλευρω΄ν (αντισυµβαλλο΄µενους και
Επιτροπη΄).

5.3.
Προκειµε΄νου να ανταποκριθει΄ η Επιτροπη΄ περισσο΄τερο
στις υποχρεω΄σεις της ο΄σον αφορα΄ την «ευθυ΄νη», την «διαφα΄νεια»
και την «αποτελεσµατικο΄τητα», αλλα΄ και µε σκοπο΄ να διαδοθου΄ν
ευρυ΄τερα οι εµπειρι΄ες που θα προκυ΄ψουν, θα πρε΄πει ο΄λα τα
΄εγγραφα που θα καταρτισθου΄ν στα πλαι΄σια του κανονισµου΄
αυτου΄ να ει΄ναι διαθε΄σιµα σε ευρυ΄τερη βα΄ση. Αυτο΄ αφορα΄
κυρι΄ως τα ΄εγγραφα που ΄εχουν ως αντικει΄µενο τις πολιτικε΄ς
προτεραιο΄τητες, τις αξιολογη΄σεις η΄ τις ετη΄σιες εκθε΄σεις. Η ΟΚΕ
ευχαρι΄στως θα δεχθει΄ τις ετη΄σιες εκθε΄σεις και τις πληροφορι΄ες
για τον περιοδικο΄ καθορισµο΄ προτεραιοτη΄των. Επειδη΄ γι΄νεται
λο΄γος για κανονισµο΄ απεριο΄ριστης ισχυ΄ος, η ΟΚΕ προτι΄θεται να
αξιολογη΄σει ξανα΄ τους στο΄χους και την αποτελεσµατικο΄τητα΄
του.

Βρυξε΄λλες, 7 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε:
— την «Προ΄ταση κανονισµου΄ (ΕΚ) του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση
΄ ν σπογγωδω
΄ ν εγκεφαλοπαθειω
΄ ν»
κανο΄νων προ΄ληψης και καταπολε΄µησης ορισµε΄νων µεταδοτικω
και
— την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση
΄ δη νο΄σο»
της οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την τροµω
(1999/C 258/06)
Στις 22 Ιουνι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 198 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
την προαναφερθει΄σες προτα΄σεις.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄ας, ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου και περιβα΄λλοντος» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του την 1η Ιουνι΄ου 1999 (Εισηγητη΄ς: ο κ. Ataνde Ferreira).
Κατα΄ την 365η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 7ης Ιουλι΄ου 1999), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 82 ψη΄φους υπε΄ρ, 13 κατα΄ και 14 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η Επιτροπη΄, βασιζο΄µενη στο α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης,
προτει΄νει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο την
υιοθε΄τηση των ακο΄λουθων νοµοθετικω΄ν µε΄τρων:
1.1.1. Κανονισµο΄ για τη θε΄σπιση κανο΄νων προ΄ληψης και
καταπολε΄µησης ορισµε΄νων µεταδοτικω
΄ ν σπογγωδω
΄ ν εγκεφαλοπαθειω΄ν (ΜΣΕ)·
1.1.2. Οδηγι΄α για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ
΄ δη νο΄σο των προβα΄των.
του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την τροµω
1.2.
Τα προτεινο΄µενα µε΄τρα εντα΄σσονται στο πλαι΄σιο των
δεσµευ΄σεων που ανε΄λαβε η Επιτροπη΄ µε την ΄εκθεση΄ της προς την
επιτροπη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που ει΄ναι αρµο΄δια για τη
συνε΄χεια που δι΄δεται στις συστα΄σεις σχετικα΄ µε την ΣΕΒ.
1.2.1. Επειδη΄ η ΕΕ δεν κατε΄στη δυνατο΄ να γι΄νει πλη΄ρες µε΄λος
του ∆ιεθνου΄ς Γραφει΄ου Επιζωοτιω΄ν (∆ΓΕ) και το Συµβου΄λιο δεν
προε΄βη, δυστυχω΄ς, στην υιοθε΄τηση µι΄ας υπευ΄θυνης στα΄σης σχετικα΄
µε το ζη΄τηµα της εξα΄λειψης των ουσιω΄ν εκει΄νων των τροφι΄µων
και των ζωοτροφω΄ν που αποτελου΄ν πηγη΄ κινδυ΄νων, ω΄στε να
διασφαλισθου΄ν τα συµφε΄ροντα και η προστασι΄α της υγει΄ας των
πολιτω΄ν, τα υφιστα΄µενα µε΄τρα προ΄ληψης της µετα΄δοσης της
΄ πους συνεχι΄ζουν να ει΄ναι ανεπαρκη΄.
ασθε΄νειας στους ανθρω
1.3.
Τον Ιανουα΄ριο του 1998 η Επιστηµονικη΄ Συντονιστικη΄
Επιτροπη΄ (ΕΣΕ) κατα΄ρτισε γνωµοδο΄τηση σχετικα΄ µε την γεωγραφικη΄ κατανοµη΄ των υφιστα΄µενων κινδυ΄νων, ενω΄ η Επιτροπη΄
΄ετους, συ΄σταση µε την οποι΄α
υιοθε΄τησε, τον Ιου΄λιο του ΄διου
ι
διαπιστω΄νει ο΄τι ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη δεν ΄εχουν προβει΄ στη λη΄ψη
ου΄τε των στοιχειωδω΄ν µε΄τρων προφυ΄λαξης.
1.3.1. Επειδη΄ συνεχι΄ζονται, σε δια΄φορες βαθµι΄δες, µελε΄τες
σχετικα΄ µε το θε΄µα, οι οποι΄ες λο΄γω της πολυπλοκο΄τητας και της
φυ΄σεω΄ς της δεν ει΄ναι ακο΄µη διαθε΄σιµες, η ανα΄γκη προ΄ληψης
επιβα΄λλει την α΄µεση λη΄ψη συστατικω΄ν µε΄τρων. Ει΄ναι αναµφι΄λεκτη

η ευκαιρι΄α για µια προ΄ταση κανονισµου΄ δηλ. ενο΄ς νοµικου΄
θεσπι΄σµατος το οποι΄ο εγγυα΄ται, µε τον καλυ΄τερο τρο΄πο, µια ενιαι΄α
εκτε΄λεση σε ο΄λο τον ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο και στις τρι΄τες χω΄ρες και
διασφαλι΄ζει, χωρι΄ς στρεβλω΄σεις στον ανταγωνισµο΄, µια συντονισµε΄νη ενε΄ργεια για την προστασι΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας και το
οποι΄ο, τε΄λος, µπορει΄ να επικαιροποιει΄ται και να προσαρµο΄ζεται
στην προ΄οδο η οποι΄α αναµε΄νεται απο΄ την ΄ερευνα.
1.4.
Απο΄ τις ΄ερευνες προκυ΄πτει ο΄τι η εµφα΄νιση του παθογο΄νου
παρα΄γοντα της ΣΕΒ (1) στα αιγοπρο΄βατα δεν αποτελει΄ πλε΄ον
θεωρητικη΄ υπο΄θεση. Τα συµπτω΄µατα της σπογγω΄δους εγκεφαλοπα΄θειας των βοοειδω΄ν στα µηρυκαστικα΄ παρουσια΄ζει πολλα΄ κοινα΄
΄ δη νο΄σο και δεν πρε΄πει να αποκλει΄εται η
σηµει΄α µε την τροµω
κα΄θετη η΄ οριζο΄ντια µετα΄δοση της (2) στα εν λο΄γω ει΄δη.
1.4.1. Οι κι΄νδυνοι για την ανθρω΄πινη υγει΄α, εµφανι΄ζονται
αυξηµε΄νοι, δεδοµε΄νου ο΄τι η µετα΄δοση της εν λο΄γω ασθε΄νειας δεν
γι΄νεται µο΄νο µε΄σω της κατανα΄λωσης προϊο΄ντων που προε΄ρχονται
απο΄ βοοειδη΄, αλλα΄ και προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄ α΄λλα
µηρυκαστικα΄. Για τον λο΄γο αυτο΄ θα πρε΄πει να ληφθου΄ν προ΄σθετα
µε΄τρα.
1.5.
Καθι΄σταται, κατα΄ συνε΄πεια, σαφε΄ς ο΄τι η θε΄σπιση των
εξεταζο΄µενων οριζο΄ντιων κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων για τις ΜΣΕ,
που βασι΄ζονται στο α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης, ει΄ναι το΄σο σκο΄πιµη
ο΄σο και αιτιολογηµε΄νη, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ΄εχει η΄δη υπα΄ρξει
σηµαντικη΄ καθυστε΄ρηση. ∆υστυχω΄ς, η Επιτροπη΄ εξακολουθει΄ να
χειρι΄ζεται το θε΄µα της ΣΕΒ χωρι΄ς επαρκη΄ δραστηριοποι΄ηση.
Εξε΄δωσε την προαναφερο΄µενη συ΄σταση, µε υπερβολικη΄ καθυστε΄ρηση και α΄φησε να παρε΄λθει πολυ΄ς χρο΄νος χωρι΄ς να αντιδρα΄σει
στη σχετικη΄ απο΄ρριψη, ενω΄ ει΄ναι βε΄βαιο ο΄τι, σε θε΄µατα προ΄ληψης,
η υπερβολη΄ ει΄ναι πα΄ντα προτιµο΄τερη απο΄ την ολιγωρι΄α.
1.5.1. Ορισµε΄νες απο΄ τις προτεινο΄µενες διατα΄ξεις ει΄ναι αµφιλεγο΄µενες, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την ανα΄γκη διασφα΄λισης ανω΄τερων
επιπε΄δων προ΄ληψης και την υποβα΄θµιση ζητηµα΄των ο΄πως η
προ΄ληψη της ασθε΄νειας και η προω΄θηση της υγει΄ας για την
εξυπηρε΄τηση επιµε΄ρους συµφερο΄ντων.
(1) Βλ. The Lancet το΄µος 353 — 13.2.1999.
(2) Βλ. 2η εξαµηνιαι΄α ΄εκθεση παρακολου΄θησης της ΣΕΒ, COM(1998)
598 τελικο΄, σ. 30.

C 258/20

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

1.6.
Με το εξεταζο΄µενο κει΄µενο επιδιω΄κεται η κωδικοποι΄ηση,
και παραµε΄νει ανοιχτο΄ το ενδεχο΄µενο της προοδευτικη΄ς τελειοποι΄ηση΄ς του, ει΄τε κατα΄ το στα΄διο θε΄σπισης της νοµοθεσι΄ας ει΄τε
µεταγενε΄στερα µε΄σω της απλου΄στευσης των διαδικασιω΄ν αναθεω
΄ρησης του προτεινο΄µενου κανονισµου΄. Τα προτεινο΄µενα µε΄τρα
προ΄ληψης και ελε΄γχου καλυ΄πτουν τις σηµαντικο΄τερες µορφε΄ς των
ΜΣΕ, και ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τα τρο΄φιµα και τις ζωοτροφε΄ς,
ενω΄ εξαιρου΄νται απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς τους τα βιοµηχανικα΄
προϊο΄ντα, ο΄πως τα καλλυντικα΄ και τα φα΄ρµακα, καθω΄ς και τα
ιατρικα΄ βοηθη΄µατα.
1.7.
Οι κανο΄νες σχετικα΄ µε τα ζωικα΄ υπολει΄µµατα (η εξα΄λειψη
των οποι΄ων αποτελει΄ σοβαρο΄ προ΄βληµα), τις ζελατι΄νες και τα
ζωικα΄ λι΄πη θα αποτελε΄σουν αντικει΄µενο ιδιαι΄τερης νοµοθεσι΄ας.
1.7.1. Πρα΄γµατι, ορισµε΄νες µικρε΄ς βεβαιο΄τητες, ο΄σον αφορα΄
τις θερµοκρασι΄ες για την εξα΄λειψη µολυσµατικη΄ς πρωτει΅νης
«prion», πρε΄πει να επανεξεταστου΄ν (1) και τα περιβαλλοντικα΄
προβλη΄µατα που οφει΄λονται στην ακατα΄λληλη αποθη΄κευση και
στην ανεπαρκη΄ εξα΄λειψη των υπολειµµα΄των επεξεργασι΄ας επικι΄νδυνων υλικω΄ν δεν ΄εχουν εξετασθει΄. Αναµε΄νεται, λοιπο΄ν, να υποβα΄λει
η Επιτροπη΄, µε τη µορφη΄ κανονισµου΄, ΄ενα αποτελεσµατικο΄ νοµικο΄
σχη΄µα που να διασφαλι΄ζει την προστασι΄α της υγει΄ας ανθρω΄πων
και ζω΄ων και της ποιο΄τητας του περιβα΄λλοντος.
1.7.2. Επι΄σης, ελπι΄ζεται ο΄τι το νοµικο΄ πλαι΄σιο για τις ζελατι΄νες
και τα ζωικα΄ λι΄πη θα κωδικοποιηθει΄ και θα προσαρµοσθει΄ στην
επικαιρο΄τητα ενω
΄ θα ενισχυθει΄η προστασι΄α της ανθρω΄πινης υγει΄ας.
1.8.
'Οσον αφορα΄ τις τρι΄τες χω΄ρες, εισαγωγει΄ς η΄ εξαγωγει΄ς,
ισχυ΄ουν και γι' αυτε΄ς οι ΄διες
ι
κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις, πρα΄γµα που
αιτιολογει΄ται πλη΄ρως και ει΄ναι δι΄καιο.
1.9.
Η ΟΚΕ στη γνωµοδο΄τηση΄ της για τις «Πολλαπλε΄ς συνε΄πειες
που προε΄κυψαν απο΄ την κρι΄ση της σπογγω΄δους εγκεφαλοπα΄θειας
των βοοειδω΄ν στο εσωτερικο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης» (2) ζητου΄σε
η΄δη απο΄ τον Ιου΄λιο του 1996 την απαγο΄ρευση της παραγωγη΄ς
και της εµπορι΄ας ο΄λων των ζωοτροφω΄ν οι οποι΄ες περιε΄χουν α΄λευρα
κρε΄ατος και οστω
΄ ν για τα µηρυκαστικα΄ και την εξε΄ταση της
δυνατο΄τητας επε΄κτασης της απαγο΄ρευσης στα µη µηρυκαστικα΄
µε παρα΄λληλη διασφα΄λιση αξιο΄πιστων συστηµα΄των παρασκευη΄ς
ζωοτροφω΄ν για τα κατοικι΄δια η΄ τα διατηρου΄µενα σε ειδικου΄ς
χω΄ρους ζω΄α. Αναφορικα΄ µε την ανθρω΄πινη κατανα΄λωση, επεση΄µαινε την ανα΄γκη απαγο΄ρευσης της κυκλοφορι΄ας η΄ της εµπορι΄ας
προϊο΄ντων υψηλου΄ κινδυ΄νου συ΄µφωνα µε τους εµπειρογνω΄µονες
της ΠΟΥ.
1.10. Με την υιοθε΄τηση του προτεινο΄µενου κανονισµου΄, η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση θα αποκτη΄σει και τυπικω΄ς τα µε΄σα για ταχει΄α
παρε΄µβαση.
1.11. Η προ΄ταση αποτελει΄ται απο΄ 8 κεφα΄λαια και 10 παραρτη΄µατα και θα αρχι΄σει να ισχυ΄ει απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2000 (συ΄µφωνα
µε προφορικε΄ς πληροφορι΄ες του εκπροσω΄που της Επιτροπη΄ς, λο΄γω
των διαφορω΄ν µεταξυ΄ των κειµε΄νων στις δια΄φορες γλω΄σσες), την
εικοστη΄ δηλαδη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της. Θα η΄ταν επιθυµητη΄
η συνεννο΄ηση µεταξυ΄ των κοινοτικω΄ν οργα΄νων, ω΄στε να συντοµευτου΄ν οι προθεσµι΄ες εφαρµογη΄ς.
(1) Συµπο΄σιο σχετικα΄ µε τις ασθε΄νειες που οφει΄λονται σε µολυσµατικε΄ς
πρωτει΅νες και λεντοϊου΄ς, Αυ΄γουστος 1998, Reykjavik, Ισλανδι΄α.
(2) ΕΕ C 295 της 7.10. 1996, σ. 55.
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1.11.1. Λο΄γω της αρχικη΄ς καθυστε΄ρησης ως προς την ΄εναρξη
της νοµοθετικη΄ς διαδικασι΄ας, πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ο΄τι θα ει΄ναι
δυ΄σκολο να επιτευχθει΄ του΄το, δεδοµε΄νου ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄,
µε΄χρι το΄τε, να θεσπισθου΄ν οι κοινοτικε΄ς και κρατικε΄ς διοικητικε΄ς
δοµε΄ς και να δοκιµασθου΄ν οι µε΄θοδοι εργασι΄ας που απαιτου΄νται
για την ορθη΄ εφαρµογη΄ του κανονισµου΄.
1.11.2. Για τον λο΄γο αυτο΄, θα πρε΄πει να υπα΄ρξει σαφη΄ς
πολιτικη΄ βου΄ληση εκ µε΄ρους ο΄λων των ενδιαφεροµε΄νων παραγο΄ντων και δυναµικη΄ δραστηριοποι΄ηση ο΄λων των διοικητικω΄ν
βαθµι΄δων, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση παρουσια΄ζει σηµαντικε΄ς οργανωτικε΄ς ελλει΄ψεις το΄σο απο΄ πλευρα΄ς
ελε΄γχου και αξιολο΄γησης ο΄σο και απο΄ πλευρα΄ς επιβολη΄ς κυρω΄σεων
στην περι΄πτωση εφαρµογη΄ς παρα΄νοµων πρακτικω΄ν.
1.12. Η ΟΚΕ η οποι΄α αποφα΄νθηκε προ΄σφατα υπε΄ρ της απαγο΄ρευσης, παγκοσµι΄ως, του κρε΄ατος των θηλαστικω΄ν και των
οστεαλευ΄ρων στις ζωοτροφε΄ς (3), τα΄σσεται υπε΄ρ της εκ νε΄ου
επεξεργασι΄ας της προ΄τασης κανονισµου΄ µε βα΄ση τις ακο΄λουθες
παρατηρη΄σεις:

2. ∆ιεξο΄δικη ανα΄λυση της προ΄τασης κανονισµου΄
2.1.
Στο α΄ρθρο 3 και στο παρα΄ρτηµα Ι περιλαµβα΄νονται
δια΄φοροι ορισµοι΄ και διευκρινη΄σεις µε σκοπο΄ τη διευκο΄λυνση της
ερµηνει΄ας του κανονισµου΄. Μερικοι΄ ορισµοι΄ πρε΄πει να συµπληρωθου΄ν η΄, διαφορετικα΄, να επανεξετασθου΄ν µε µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ ως προς τη µετα΄φραση στις δια΄φορες γλω΄σσες. 'Αλλες
΄εννοιες πρε΄πει να ορισθου΄ν κατα΄ τρο΄πο που να διαρθρω΄νονται η΄
να αλληλοαποκλει΄ονται, για παρα΄δειγµα η ΄εννοια της γεωγραφικη΄ς
περιοχη΄ς µε την ΄εννοια της γεωγραφικη΄ς ζω΄νης παρε΄µβασης.
2.2.
Το α΄ρθρο 4 δι΄δει στην Επιτροπη΄ τη νοµικη΄ δυνατο΄τητα
υιοθε΄τησης µε΄τρων διασφα΄λισης εα΄ν ο κι΄νδυνος µετα΄δοσης µιας
σπογγω΄δους εγκεφαλοπα΄θειας συνιστα΄ κι΄νδυνο για τη ζωη΄ η΄ την
υγει΄α ανθρω΄πων η΄ ζω΄ων στην Κοινο΄τητα και η αρµο΄δια κρατικη΄
αρχη΄ δεν ΄εχει λα΄βει τα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα. Η Επιτροπη΄ ενεργει΄ µε
πρωτοβουλι΄α της η΄ κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους.
2.2.1. Τα εν λο΄γω µε΄τρα αποτελου΄ν ΄ενα ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄
µηχανισµο΄ για την προστασι΄α της υγει΄ας και την ορθη΄ λειτουργι΄α
της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. Συνεπω΄ς, το ερω΄τηµα σχετικα΄ µε την
αποτελεσµατικο΄τητα του εν λο΄γω µε΄τρου, για να µην αναφερθου΄µε
στην ανεπαρκη΄ συνεργασι΄α των Γενικω΄ν ∆ιευθυ΄νσεων της Επιτροπη΄ς, αφενο΄ς, και της Επιτροπη΄ς και των κρατω΄ν µελω
΄ ν, αφετε΄ρου.
Η θε΄σπιση ορθω΄ν κανο΄νων δεν ΄εχει κανε΄να νο΄ηµα εα΄ν δεν
διασφαλισθει΄ η ορθη΄ και ΄εγκαιρη εφαρµογη΄ τους. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει
την ανησυχι΄α ο΄τι, χωρι΄ς να παραµεληθει΄η ευθυ΄νη της Κτηνιατρικη΄ς
΄ν
Επιτροπη΄ς, η εφαρµογη΄ των µηχανισµω΄ν κατανοµη΄ς των ευθυνω
δεν λειτουργει΄ ικανοποιητικα΄.
2.3.
Το κεφα΄λαιο ΙΙ εξετα΄ζει το ζη΄τηµα του καθορισµου΄ της
κατα΄στασης ως προς τη ΣΕΒ που αποτελει΄ και το βασικο΄ στοιχει΄ο
του συστη΄µατος που προ΄κειται να εφαρµοσθει΄.

(3) EE C 101 της 12.4.1999, σ. 89.
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2.3.1. Αποτελει΄ υποχρε΄ωση του ενδιαφεροµε΄νου κρα΄τους
µε΄λους η΄ της τρι΄της χω΄ρας η υποβολη΄ αι΄τησης κατα΄ταξης
επικινδυνο΄τητας για ο΄λη την επικρα΄τειας η΄ για τις δια΄φορες ζω΄νες
της επικρα΄τεια΄ς του, βα΄σει των κριτηρι΄ων που καθορι΄ζει ο
κανονισµο΄ς (Παρα΄ρτηµα ΙΙ — Κεφα΄λαιο Α). Στην περι΄πτωση που
δεν υποβληθει΄ η εν λο΄γω αι΄τηση, η Επιτροπη΄ προβαι΄νει στην
ανεπι΄σηµη κατα΄ταξη τους, βα΄σει των διαθε΄σιµων στοιχει΄ων και
µετα΄ απο΄ ακρο΄αση της αρµο΄διας επιτροπη΄ς. 'Οσον αφορα΄ τα
στοιχει΄α που πρε΄πει να διαβιβα΄ζονται στην Επιτροπη΄ απο΄ τα
δια΄φορα κρα΄τη τι΄θενται τα ακο΄λουθα ερωτη΄µατα:

C 258/21

2.5.1.1. Η κατηγοριοποι΄ηση των διαφο΄ρων χωρω΄ν η΄ περιφερειω΄ν, συ΄µφωνα µε το κεφα΄λαιο για την ΣΕΒ των διατα΄ξεων του
∆ιεθνου΄ς Γραφει΄ου Επιζωοτιω΄ν (ΟΙΕ), πρε΄πει να ΄εχει ως εξη΄ς:
— χω΄ρες η΄ ζω΄νες χωρι΄ς κρου΄σµατα ΣΕΒ·
— χω΄ρες η΄ ζω΄νες προσωρινα΄ απαλλαγµε΄νες απο΄ κρου΄σµατα ΣΕΒ·
— χω΄ρες η΄ ζω΄νες µε µικρο΄ αριθµο΄ κρουσµα΄των ΣΕΒ·
— χω΄ρες η΄ ζω΄νες µε µεγα΄λο κρουσµα΄των ΣΕΒ.

2.3.1.1. Η ΄εννοια της γεωγραφικη΄ς περιοχη΄ς (παρα΄ρτηµα ΙΙ,
κεφα΄λαιο Α, περι΄πτωση 2, εδα΄φιο β) δεν ορι΄ζεται επακριβω΄ς στο
αντι΄στοιχο παρα΄ρτηµα και θα πρε΄πει να αποσαφηνισθει΄ (πρβλ.
περι΄πτωση 7, εδα΄φιο δ). ∆εν θα πρε΄πει να λησµονει΄ται ο΄τι υφι΄σταται
η΄δη η ΄εννοια της ζω
΄ νης υγειονοµικη΄ς παρε΄µβασης (ΑDNS), η
οποι΄α συνδε΄εται µε το συ΄στηµα Animo («κι΄νηση ζω΄ων»). Η
παρα΄λληλη υ΄παρξη αλληλοκαλυπτο΄µενων πλαισι΄ων διευκολυ΄νει
την απα΄τη και δηµιουργει΄ περιττε΄ς δυσκολι΄ες στους γεωργου΄ς.
2.3.1.2. Το εδα΄φιο ζ) της περι΄πτωσης 6 αναφε΄ρεται σε «σχετικα΄
στελε΄χη του παθογο΄νου παρα΄γοντα της ΣΕΒ και της τροµω΄δους
΄ δους νο΄σου,
νο΄σου». Ει΄ναι η΄δη γνωστα΄ δια΄φορα στελε΄χη της τροµω
ο΄σον αφορα΄ ο΄µως τη ΣΕΒ, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να προβει΄ σε
ορισµε΄νες διευκρινι΄σεις ως προς την επιστηµονικη΄ βα΄ση της εν
λο΄γω απαι΄τησης, για λο΄γους ακρι΄βειας ως προς τον ρυθµιστικο΄
΄ελεγχο.
2.3.2. Το προτεινο΄µενο συ΄στηµα κρι΄νεται ως κατα΄λληλο ως
προς το διαδικαστικο΄ µε΄ρος του, δεδοµε΄νου ο΄τι διασφαλι΄ζει την
παρε΄µβαση της κτηνιατρικη΄ς επιτροπη΄ς και θεσπι΄ζει ΄ενα προ΄τυπο
το οποι΄ο στηρι΄ζεται στην υποβολη΄ αντιρρη΄σεων πρα΄γµα που δι΄δει
τη δυνατο΄τητα να υπα΄ρξει κατα΄λληλη προσαρµογη΄ των θε΄σεων
που υποστηρι΄ζονται. Η Επιτροπη΄ ΄εχει δηλω΄σει ο΄τι κατα΄ τη δια΄ρκεια
εφαρµογη΄ς της νοµοθετικη΄ς διαδικασι΄ας σκοπευ΄ει να προβει΄ στην
παρουσι΄αση κριτηρι΄ων αξιολο΄γησης των κινδυ΄νων µετα΄δοσης της
ΣΕΒ σε ανθρω΄πους.
2.4.
Συ΄µφωνα µε τα αναφερο΄µενα στο παρα΄ρτηµα ΙΙ (κεφα΄λαιο Β) για τον καθορισµο΄ της κατα΄στασης ως προς τη ΣΕΒ στα
κρα΄τη µε΄λη, θα προβλεφθει΄ η ταξινο΄µηση των κρατω΄ν µελω΄ν η΄ των
περιφερειω΄ν τους, καθω
΄ ς και των τρι΄των χωρω΄ν, σε τε΄σσερις
κατηγορι΄ες, ο΄που η κατηγορι΄α 1 αντιστοιχει΄ στην περι΄πτωση που
η κατα΄σταση που επικρατει΄ σε αυτε΄ς κρι΄νεται ασφαλη΄ς και η
περιφε΄ρεια ει΄ναι απαλλαγµε΄νη επιζωοτι΄ας.
2.5.
∆εδοµε΄νου ο΄τι το ∆ιεθνε΄ς Γραφει΄ο Επιζωοτιω΄ν (ΟΙΕ)
αναµε΄νεται να υιοθετη΄σει κανονιστικο΄ καθεστω΄ς για το οποι΄ο τα
κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης συνεργα΄στηκαν στενα΄ και
υπευ΄θυνα, η ΟΚΕ συνιστα΄ να υιοθετη΄σει η ΕΕ, κατα΄ τη θε΄σπιση
του καθεστω΄τος ΣΕΒ και συ΄µφωνα µε το κεφα΄λαιο ΙΙ α΄ρθρο 5 σε
συνδυασµο΄ µε το Παρα΄ρτηµα ΙΙ, Κεφα΄λαιο Β, την κατηγοριοποι΄ηση
των χωρω΄ν η΄ των περιφερειω΄ν συ΄µφωνα µε το ∆ιεθνε΄ς Γραφει΄ο
Επιζωοτιω΄ν (ΟΙΕ).
2.5.1. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την προσε΄γγιση
το΄σο της Επιτροπη΄ς ο΄σο και του ∆ιεθνου΄ς Γραφει΄ου Επιζωοτιω΄ν
(ΟΙΕ), η οποι΄α συνι΄σταται στη διαφοροποι΄ηση των συγκεκριµε΄νων
επικι΄νδυνων υλικω΄ν σε συνα΄ρτηση µε τον γεωγραφικο΄ κι΄νδυνο.
Επι΄σης, λαµβα΄νει υπο΄ψη το διαφορετικο΄ βαθµο΄ κινδυ΄νου στα
κρα΄τη µε΄λη και στις γεωγραφικε΄ς ζω΄νες.

2.5.2. Η Συνθη΄κη ΕΚ ('Αρθρο 95, παρ. 3) επιβα΄λλει στην
Επιτροπη΄, ο΄ταν υποβα΄λλει προτα΄σεις στον τοµε΄α της υγει΄ας,
της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος και της προστασι΄ας των
καταναλωτω΄ν, να στηρι΄ζεται σε ΄ενα υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας.
2.5.3. Το προτεινο΄µενο προ΄τυπο της Επιτροπη΄ς στηρι΄ζεται σε
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα επι΄πεδα της ΣΕΒ σε περι΄οδο 7 ετω΄ν. Τα
πα΄ντα ο΄µως οδηγου΄ν στην πεποι΄θηση ο΄τι τα στοιχει΄α αυτα΄ δεν
ει΄ναι διαθε΄σιµα. Επι΄ πλε΄ον, η περι΄οδος αυτη΄ των 7 ετω΄ν ει΄ναι, ο΄πως
η΄δη ελε΄χθη, µια µε΄ση περι΄οδος και υπα΄ρχουν µελε΄τες που την
κρι΄νουν πολυ΄ µικρη΄ συ΄µφωνα µε διαθε΄σιµα στοιχει΄α. Προ΄κειται
για στοιχει΄ο το οποι΄ο ο νοµοθε΄της θα πρε΄πει να λα΄βει υπο΄ψη.
2.5.4. Η γνω΄µη της ΟΚΕ ει΄ναι ο΄τι η ανθρω΄πινη υγει΄α ΄εχει
µεγαλυ΄τερη σηµασι΄α απο΄ την υγει΄α των µηρυκαστικω΄ν, την οποι΄α
επιθυµει΄ να προφυλα΄ξει ο κανονισµο΄ς, µε την απαγο΄ρευση της
χρη΄σης αλευ΄ρων κρε΄ατος και οστω΄ν για τη διατροφη΄ τους. Ως εκ
του΄του, εα΄ν προταχθει΄ αυτο΄ το µε΄ληµα (της ανθρω΄πινης υγει΄ας),
θα πρε΄πει να απαγορευθει΄, σε ο΄λη την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και σε
΄ νες που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα, η εµπορι΄α ο΄λων
ο΄λες τις ζω
των προϊο΄ντων τα οποι΄α κρι΄νεται ο΄τι παρουσια΄ζουν ενδεχο΄µενο
κι΄νδυνο µετα΄δοσης της ΣΕΒ στους ανθρω΄πους. Πρε΄πει να υιοθετηθου΄ν οι σχετικε΄ς συστα΄σεις της ΠΟΥ, η οποι΄α επε΄δειξε ορθη΄
και περισσο΄τερο ανεξα΄ρτητη στα΄ση κατα΄ την αξιολο΄γηση των
κινδυ΄νων.
2.5.5. Με΄χρις ο΄του η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση απαλλαγει΄, σε ο΄λη της
την ΄εκταση (που, στην περι΄πτωση αυτη΄ θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νει
τον ΕΟΧ και την Ελβετι΄α), απο΄ τις επιπτω΄σεις των σφαλµα΄των που
προε΄ρχονται απο΄ την επιδι΄ωξη του ευ΄κολου πλουτισµου΄ και που
επε΄φεραν η΄δη το θα΄νατο πολλω΄ν ατο΄µων (1) και σηµαντικε΄ς ζηµι΄ες
για τους αγρο΄τες και τους κτηνοτρο΄φους, καθω΄ς και τερα΄στια
βα΄ρη, που ακο΄µη δεν ΄εχουν υπολογισθει΄, για τον κοινοτικο΄ και
τους κρατικου΄ς προϋπολογισµου΄ς, ΄εχει προε΄χουσα σηµασι΄α να
απαγορευθει΄ η ανθρω΄πινη κατανα΄λωση ο΄λων των προϊο΄ντων που
ενδε΄χεται να παρουσια΄ζουν κινδυ΄νους, ο΄πως η΄δη συνιστου΄σε η
ΟΚΕ το 1996.
2.5.6. Παρα΄ τις καταβληθει΄σες προσπα΄θειες, οι ευρωπαϊκε΄ς
προδιαγραφε΄ς που αφορου΄ν τη λειτουργι΄α των σφαγει΄ων εφαρµο΄ζονται ελα΄χιστα και ει΄ναι κα΄λλιστα γνωστο΄ ο΄τι στην πρα΄ξη ει΄ναι
πολυ΄ δυ΄σκολη η διενε΄ργεια αποτελεσµατικω΄ν ενδοκοινοτικω΄ν
ελε΄γχων. Γι' αυτο΄, τον ΄ελεγχο πρε΄πει να τον διενεργου΄ν τα κρα΄τη
µε΄λη. 'Ενα ερω΄τηµα που προκαλει΄ ανησυχι΄α ει΄ναι ο τρο΄πος µε τον
οποι΄ο θα µεταφε΄ρονται τα ζω΄ντα ζω΄α, τα προϊο΄ντα κρε΄ατος και τα
παρασκευα΄σµατα κρε΄ατος, διο΄τι δεν ει΄ναι κανει΄ς σε θε΄ση να
εγγυηθει΄ την αποτελεσµατικο΄τητα των ισχυο΄ντων συστηµα΄των
ελε΄γχου, εφο΄σον ει΄ναι αδυ΄νατη η διενε΄ργεια ελε΄γχων στα συ΄νορα
και απαγορευ΄ονται οι συµπληρωµατικοι΄ ΄ελεγχοι προϊο΄ντων που
προε΄ρχονται απο΄ α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.
(1) Βλ. The Lancet vol. 353, 20.3.1999, σ. 979.
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2.6.
Η προ΄ταση προβλε΄πει ('Αρθρο 6) τη θε΄ση σε εφαρµογη΄
ενο΄ς εκτεταµε΄νου προγρα΄µµατος για την κατα΄ρτιση του προσωπικου΄ ο΄λων των αρµο΄διων αρχω΄ν που εµπλε΄κονται στην εφαρµογη΄
του, γεγονο΄ς το οποι΄ο µπορει΄ να συµβα΄λει στην µερικη΄ κα΄λυψη
των κενω΄ν που παρουσια΄ζονται, ο΄πως αναφε΄ραµε, ως προς τα
διαθε΄σιµα µε΄σα. Η εν λο΄γω κατα΄ρτιση θα αποδειχθει΄ ανεπαρκη΄ς
στην περι΄πτωση που τα κρα΄τη µε΄λη θεωρη΄σουν ο΄τι η παρεχο΄µενη
απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση υποστη΄ριξη στον διαρθρωτικο΄ τοµε΄α
ει΄ναι αναποτελεσµατικη΄, γεγονο΄ς που θα ΄εχει συνε΄πειες και για τις
ετη΄σιες εκθε΄σεις αξιολο΄γησης που τα κρα΄τη µε΄λη υποχρεω΄νονται
να καταρτι΄ζουν (παρα΄ρτηµα ΙΙΙ-Β). Επι΄σης, κρι΄νεται ιδιαι΄τερα
σηµαντικο΄ να αναληφθου΄ν οµοιο΄µορφες εκστρατει΄ες ευαισθητοποι΄ησης το΄σο στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ο΄σο και στις τρι΄τες χω΄ρες.
2.7.
'Οσον αφορα΄ τα ειδικα΄ υλικα΄ κινδυ΄νου, που αναφε΄ρονται
στο παρα΄ρτηµα IV, θα πρε΄πει να αφαιρεθου΄ν και να καταστραφου΄ν
και να µη διατεθου΄ν σε καµι΄α περι΄πτωση στην αγορα΄ για τρο΄φιµα,
ζωοτροφε΄ς η΄ λιπα΄σµατα. Με την επιφυ΄λαξη ο΄σων αναφε΄ρονται
ανωτε΄ρω στο σηµει΄ο 2.2.5, θα πρε΄πει να επισηµανθου΄ν τα
ακο΄λουθα:
2.7.1. 'Οσον αφορα΄ την αφαι΄ρεση του περιφερικου΄ ειλεου΄
[κατηγορι΄α 2, εδα΄φιο β), κατηγορι΄α 3, εδα΄φιο β) και κατηγορι΄α 4,
εδα΄φιο γ)], ο΄σο θετικη΄ και αν ει΄ναι η προβλεπο΄µενη κατα΄ρτιση των
επαγγελµατιω΄ν που ασχολου΄νται µε την επεξεργασι΄α κρε΄ατος, η εν
λο΄γω λυ΄ση δεν ει΄ναι ιδιαι΄τερα ρεαλιστικη΄ και δεν διασφαλι΄ζει
την απαραι΄τητη ασφα΄λεια. Για µεγαλυ΄τερη ασφα΄λεια κρι΄νεται
σκοπιµο΄τερη η αφαι΄ρεση ολο΄κληρου του λεπτου΄ εντε΄ρου.
2.7.2. Το ζη΄τηµα της αξιοπιστι΄ας των αναλυ΄σεων ει΄ναι ιδιαι΄τερα
σηµαντικο΄ και θα πρε΄πει να εξετασθει΄διεξοδικα΄. ∆εν υπα΄ρχει ακο΄µη
προ΄βλεψη για τη στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α θα ει΄ναι διαθε΄σιµες (1) οι
υπο΄ εξε΄ταση µε΄θοδοι αναλυ΄σεων και, ακο΄µη λιγο΄τερο, για το πο΄τε
θα µπορου΄ν να τεθου΄ν σε λειτουργι΄α στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και
στις τρι΄τες χω΄ρες.
2.7.3. Ασφαλει΄ς ΄εχουν αποδειχθει΄ µε΄χρι στιγµη΄ς µο΄νο οι
ιστοπαθολογικε΄ς και οι ανοσο-κυτταρο-χηµικε΄ς µεταθανα΄τιες εξετα΄σεις.
2.7.4. Η Επιτροπη΄ οφει΄λει να στηρι΄ζεται περισσο΄τερο στις
εργασι΄ες που εκπονου΄ν τα ευρωπαϊκα΄ δι΄κτυα ΄ερευνας για τις ΜΣΕ,
΄ετσι ω΄στε να στηρι΄ζονται σε ορθο΄τερες βα΄σεις οι ρυθµιστικε΄ς της
προτα΄σεις. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, θα ει΄χε αφαιρε΄σει απο΄ την
παρου΄σα προ΄ταση ορισµε΄νες απο΄ τις ασυναρτησι΄ες και απο΄ τα
τεχνα΄σµατα που περιλαµβα΄νει και που ο µο΄νος τρο΄πος να
δικαιολογηθου΄ν, και πα΄λι µε δυσκολι΄α, ει΄ναι λο΄γοι τοµεακη΄ς
πολιτικη΄ς η΄ οφε΄λη για συγκεκριµε΄να εµπορικα΄ συµφε΄ροντα.
2.8.
Οι διατα΄ξεις του κανονισµου΄ ει΄ναι ελα΄χιστα σαφει΄ς ως
προς τις δειγµατοληψι΄ες υπο΄πτων ζω΄ων (παρα΄ρτηµα ΙΙΙ, κεφα΄λαιο
Α) και ως προς τα επιστηµονικα΄ δεδοµε΄να των αναλυ΄σεων, την
λεπτοµερη΄ περιγραφη΄ τους, την αξιοπιστι΄α τους, το ει΄δος των
ελε΄γχων της µεθο΄δου και την ερµηνει΄α των αποτελεσµα΄των.
2.9.
Στα κρα΄τη µε΄λη η΄ στις περιφε΄ρειες των κρατω΄ν µελω΄ν
που δεν ΄εχουν καταταγει΄ στην κατηγορι΄α 1, δεν επιτρε΄πεται η
(1) Ανακοι΄νωση τυ΄που του εκπροσω΄που της Επιτροπη΄ς της 25.6.1999
— ΙΡ 99/42.
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χρησιµοποι΄ηση ορισµε΄νων τεχνικω΄ν σφαγη΄ς (α΄ρθρο 8, περι΄πτωση
3). Ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ να καθορισθου΄ν σαφω΄ς στο πεδι΄ο
του κανονισµου΄ οι επιτρεπο΄µενες τεχνικε΄ς προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η χρη΄ση πρακτικω΄ν που ενδεχοµε΄νως να ΄εχουν αποτελε΄σµατα
αντι΄θετα απο΄ τα επιδιωκο΄µενα και να προληφθει΄ η δια΄θεση στην
αγορα΄ τµηµα΄των του εγκεφα΄λου.
2.10. 'Οσον αφορα΄ τις ζωοτροφε΄ς (α΄ρθρο 9) απαγορευ΄εται µε
τρο΄πο αποτελεσµατικο΄ η χορη΄γηση σε µηρυκαστικα΄ πρωτει΅νης
προερχο΄µενης απο΄ θηλαστικα΄.
Το α΄ρθρο 9 ορι΄ζει ο΄τι στα κρα΄τη και στις περιφε΄ρειες της
κατηγορι΄ας 4 απαγορευ΄εται:
— η χορη΄γηση σε οποιοδη΄ποτε εκτρεφο΄µενο ζω΄ο πρωτει΅νης
προερχο΄µενης απο΄ θηλαστικα΄·
— η χορη΄γηση σε οποιοδη΄ποτε θηλαστικο΄ — µε την επιφυ΄λαξη
της εξαι΄ρεσης των τροφω΄ν για σκυ΄λους που προβλε΄πονται απο΄
τις διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος V — πρωτει΅νης προερχο΄µενης
απο΄ µηρυκαστικα΄.
2.10.1. Η ΟΚΕ ερµηνευ΄ει την ΄εκφραση «εκτρεφο΄µενο ζω΄ο» που
χρησιµοποιει΄ η Επιτροπη΄ ως κτηνοτροφικο΄ ει΄δος.
2.10.2. Η εξαι΄ρεση των τροφω΄ν για σκυ΄λους θα πρε΄πει να
αιτιολογηθει΄ διο΄τι δεν υπα΄ρχουν στοιχει΄α που να συνηγορου΄ν
υπε΄ρ της υιοθε΄τησης της εν λο΄γω δια΄ταξης και επι΄σης διο΄τι,
εα΄ν διατι΄θενται τε΄τοιες τροφε΄ς στην αγορα΄, θα µπορου΄σαν να
εκτραπου΄ν προς α΄λλες χρη΄σεις.
2.10.3. Επι΄σης, θα πρε΄πει να αιτιολογηθει΄ η µη εξαι΄ρεση των
ζω΄ων που χρησιµοποιου΄νται για την παρασκευη΄ γουνοδερµα΄των
που ει΄ναι σαρκοφα΄γα.
2.10.4. Στην προ΄ταση δεν εξετα΄ζεται το ζη΄τηµα της ανυπαρξι΄ας
αξιο΄πιστης ανα΄λυσης για τον εντοπισµο΄ στις ζωοτροφε΄ς πρωτει΅νης
που να προε΄ρχεται απο΄ µηρυκαστικα΄, η οποι΄α ευ΄κολα µπορει΄ να
θεωρηθει΄ ως πρωτει΅νη που προε΄ρχεται απο΄ α΄λλα θηλαστικα΄. Το
γεγονο΄ς αυτο΄ ΄εχει ως αποτε΄λεσµα να καθι΄σταται δυ΄σκολη η
εξαγωγη΄ συµπερασµα΄των και, εποµε΄νως, η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει τη
συ΄σταση που ει΄χε υποβα΄λει στη γνωµοδο΄τηση της 28ης Ιανουαρι΄ου 1999 (2).
2.11. Το α΄ρθρο 12 ορι΄ζει ο΄τι ο΄λα τα ζω΄α για τα οποι΄α
υπα΄ρχουν υπο΄νοιες ο΄τι ΄εχουν µολυνθει΄ µε ΜΣΕ υπο΄κεινται σε
περιορισµου΄ς και, ενδεχοµε΄νως, σφα΄ζονται (περι΄πτωση 2).
— Το εν λο΄γω α΄ρθρο θα ΄επρεπε να παραπε΄µπει στο παρα΄ρτηµα
ΙΙΙ, το οποι΄ο πρε΄πει να συνταχθει΄ καλυ΄τερα και να καταστει΄
συµβατο΄ µε το προ΄τυπο προ΄ληψης που ορι΄ζει το α΄ρθρο
12, καθο΄τι η υφιστα΄µενη διατυ΄πωση του παραρτη΄µατος
περιλαµβα΄νει αντιφατικε΄ς κατευθυ΄νσεις ως προς τη δειγµατοληψι΄α των υποπληθυσµω΄ν.
2.12. Το α΄ρθρο 13, περι΄πτωση 4, προβλε΄πει την καταβολη΄
αποζηµι΄ωσης, βα΄σει της αγοραι΄ας αξι΄ας, για τις περιπτω΄σεις
σφαγη΄ς ζω΄ων η΄ καταστροφη΄ς προϊο΄ντων (π.χ. σπε΄ρµατος).
— Για λο΄γους απο΄δοσης στοιχειω΄δους δικαιοσυ΄νης ει΄ναι απαραι΄τητο να εξασφαλισθει΄ ο΄τι το ποσο΄ της αποζηµι΄ωσης ανταποκρι΄νεται στις τρε΄χουσες τιµε΄ς της αγορα΄ς και στην περι΄πτωση που
αυτο΄ δεν συµβει΄ θα πρε΄πει στο ποσο΄ που θα καταβληθει΄ να
προστεθου΄ν και οι αντι΄στοιχοι το΄κοι λο΄γω µη ΄εγκαιρης
καταβολη΄ς.
(2) EE C 101 της 21.4.1999, σ. 89.
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2.12.1. Ο κανονισµο΄ς θα ΄επρεπε να αναφε΄ρει ρητω΄ς, τουλα΄χιστον στις αιτιολογικε΄ς σκε΄ψεις, ο΄τι η καταβολη΄ των αποζηµιω΄σεων και, ο΄ταν συντρε΄χει λο΄γος, των το΄κων, βαρυ΄νει την
κοινο΄τητα και το σχετικο΄ κρα΄τος.
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των κρατω΄ν µελω΄ν, ου΄τως ω΄στε να βρι΄σκεται η΄δη σε ισχυ΄ τη στιγµη΄
της πλη΄ρους εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ που αναλυ΄εται ανωτε΄ρω.
4. Συµπερα΄σµατα

2.13. Τα ζω΄α που προε΄ρχονται απο΄ χω΄ρες η΄ ζω΄νες των
κατηγοριω΄ν 2, 3 και 4 (στην περι΄πτωση που γι΄νει αυτη΄ η επιλογη΄),
πρε΄πει να χαρακτηρι΄ζονται µε συ΄στηµα µο΄νιµης εξακρι΄βωσης της
ταυτο΄τητας, το οποι΄ο να δι΄νει τη δυνατο΄τητα αναγωγη΄ς ΄εως τη
µητε΄ρα τους και την αγε΄λη καταγωγη΄ς. Θα πρε΄πει να επισηµανθει΄
(σηµει΄ο 2.6) ο΄τι οι σχετικοι΄ κοινοτικοι΄ κανο΄νες δεν προ΄κειται
ακο΄µη να εφαρµοσθου΄ν στο συ΄νολο της επικρα΄τειας. Τονι΄ζονται
τα η΄δη προαναφερθε΄ντα συµφε΄ροντα που οδη΄γησαν στην προ΄ταση
δια΄κρισης µεταξυ΄ των κατηγοριω΄ν 3 και 4, η αιτιολο΄γηση της
οποι΄ας ει΄ναι αποκλειστικα΄ και µο΄νο εµπορικη΄ς φυ΄σεως και η
οποι΄α διευκολυ΄νει τη µη δη΄λωση υπο΄πτων περιπτω΄σεων, µε τις
προαναφερθει΄σες συνε΄πειες για τη δηµο΄σια υγει΄α.

4.1.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τις υπο΄ εξε΄ταση προτα΄σεις της
Επιτροπη΄ς, µε τις ακο΄λουθες επιφυλα΄ξεις:
4.1.1. Τα κεφα΄λαια ΙΙ και ΙΙΙ της προ΄τασης κανονισµου΄ και τα
αντι΄στοιχα παραρτη΄µατα πρε΄πει να αναθεωρηθου΄ν υπο΄ το πρι΄σµα
της σαφου΄ς επιταγη΄ς του α΄ρθρου 95, παρα΄γραφος 3 της Συνθη΄κης
ΕΚ, την οποι΄α, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 211, δεν µπορει΄ να αγνοει΄ η
Επιτροπη΄ και πρε΄πει παρα΄λληλα να ληφθει΄ υπο΄ψη το σχετικο΄
ψη΄φισµα του Κοινοβουλι΄ου το οποι΄ο και υπενθυµι΄ζεται στο
προ΄σφατο ψη΄φισµα της ΟΚΕ σχετικα΄ µε την ανα΄λυση της εξαµηνιαι΄ας ΄εκθεσης της Επιτροπη΄ς (1).

3. ∆ιεξο΄δικη ανα΄λυση της προ΄τασης οδηγι΄ας

4.1.2. Το κει΄µενο της προ΄τασης κανονισµου΄, στο συ΄νολο΄ του,
πρε΄πει να βελτιωθει΄ ω΄στε να αρθου΄ν οι αµφιβολι΄ες που αναφε΄ρονται στα προηγου΄µενα κεφα΄λαια της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης.

3.1.
Στο΄χος της προ΄τασης οδηγι΄ας ει΄ναι η προσαρµογη΄ της
οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ στις διατα΄ξεις του νε΄ου κανονισµου΄.

4.1.3. Οι προθεσµι΄ες για τη µεταφορα΄ της προ΄τασης οδηγι΄ας
πρε΄πει να ορισθου΄ν σε συνα΄ρτηση µε τις προβλε΄ψεις της προ΄τασης
Κανονισµου΄ για την εφαρµογη΄ της.

3.2.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την προ΄ταση και τονι΄ζει ο΄τι η
προτεινο΄µενη προσαρµογη΄ πρε΄πει να µεταφερθει΄ στο εθνικο΄ δι΄καιο

(1) Ψη΄φισµα Α4-0083/99 που υιοθε΄τησε η επιτροπη΄ «Γεωργι΄α και
Περιβα΄λλον» του Ε.Κ. το Μα΄ρτιο του 1999.

Βρυξε΄λλες, 7 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MAGHIAVELLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της γνωµοδο΄τησης της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Απορριφθει΄σες τροπολογι΄ες
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της συζη΄τησης, απορρι΄φθηκε η ακο΄λουθη τροπολογι΄α:
Σηµει΄ο 2.10.3.
∆ιαγρα΄φεται το σηµει΄ο αυτο΄.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 29, ψη΄φοι κατα΄: 45, αποχε΄ς: 26.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
περι΄ της θε΄σπισης ενο΄ς πλαισι΄ου για την ενηµε΄ρωσητων εργαζοµε΄νων και τη διαβου΄λευση µε αυτου΄ς
στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα»
(1999/C 258/07)
Στις 18 ∆εκεµβρι΄ου 1998, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2 του πρωτοκο΄λλου
για την κοινωνικη΄ πολιτικη΄, να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
προαναφερθει΄σα προ΄ταση.
Το τµη΄µα Απασχο΄λησης, κοινωνικω΄ν υποθε΄σεων και δικαιωµα΄των του πολι΄τη, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 15 Ιουνι΄ου 1999, µε βα΄ση
εισηγητικη΄ ΄εκθεση της κ. Engelen-Kefer.
Κατα΄ την 365η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 7ης και 8ης Ιουλι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 7ης Ιουλι΄ου 1999), η ΟΚΕ
υιοθε΄τησε µε 99 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και 10 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
'Οσον αφορα΄ την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου περι΄ της
θε΄σπισης ενο΄ς πλαισι΄ου για την ενηµε΄ρωση των εργαζοµε΄νων και
τη διαβου΄λευση µε αυτου΄ς στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα» οι απο΄ψεις
στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ διι΄στανται: Ορισµε΄να
µε΄λη ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι η προ΄ταση δεν συµβιβα΄ζεται µε την
αρχη΄ της επικουρικο΄τητας και ο΄τι αντι΄κειται προς την αρχη΄ της
αναλογικο΄τητας διο΄τι εµπι΄πτει σε µεγα΄λο βαθµο΄ στις εθνικε΄ς
διατα΄ξεις.
'Αλλα µε΄λη κρι΄νουν ο΄τι παρα΄ την ανα΄γκη βελτι΄ωσης ιδιαι΄τερα κατα΄
τη θε΄σπιση του κατω΄τερου ορι΄ου και τη διευ΄ρυνση προς τον
δηµο΄σιο τοµε΄α, µε την εν λο΄γω προ΄ταση οδηγι΄ας καλυ΄πτονται οι
ελλει΄ψεις της νοµοθεσι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν, λο΄γω της δηµιουργι΄ας ενο΄ς συνεκτικου΄ κοινοτικου΄ περιγρα΄µµατος το οποι΄ο αντισταθµι΄ζει τις ελλει΄ψεις της νοµοθεσι΄ας των κατ' ιδι΄αν κρατω΄ν
µελω΄ν στους τοµει΄ς της πληροφο΄ρησης και της διενε΄ργειας
διαβουλευ΄σεων, δηµιουργω΄ντας κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο τις προϋποθε΄σεις για την επιτυχη΄ αντιµετω΄πιση των εξελι΄ξεων.
1.1.
Ανεξα΄ρτητα απο΄ αυτε΄ς τις διαφορε΄ς απο΄ψεων, η ΟΚΕ
διαπιστω΄νει τα εξη΄ς:
1.2.
Ο Ευρωπαϊκο΄ς Κοινωνικο΄ς Χα΄ρτης και ο Κοινοτικο΄ς
Κοινωνικο΄ς Χα΄ρτης των θεµελιωδω΄ν κοινωνικω΄ν δικαιωµα΄των των
εργαζοµε΄νων (1989) αναγνωρι΄ζουν ΄ενα θεµελιω΄δες κοινωνικο΄
δικαι΄ωµα στους εργαζοµε΄νους και τους εκπροσω΄πους τους για
πληροφο΄ρηση και διαβου΄λευση, στην περι΄πτωση αποφα΄σεων που
µπορει΄ να ΄εχουν συνε΄πειες για αυτου΄ς. Του΄το αποτελει΄ ουσιαστικο΄
στοιχει΄ο του ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄ προτυ΄που, µε τη συνεκτι΄µηση
των διαφο΄ρων πρακτικω΄ν στα κρα΄τη µε΄λη (1) το οποι΄ο προϋποθε΄τει
την αναγνω΄ριση ενο΄ς ενεργου΄ ρο΄λου των εργαζοµε΄νων και των
εκπροσω΄πων τους στις επιχειρη΄σεις. Σχετικα΄ πρε΄πει να συνεκτιµηθει΄
ο ιδιαι΄τερος ρο΄λος των µικρω΄ν επιχειρη΄σεων.
1.3.
Η αναγνω΄ριση και η προαγωγη΄ των κοινωνικω΄ν δικαιωµα΄των των εργαζοµε΄νων και των εκπροσω΄πων τους συµβα΄λει αποφασιστικα΄ στην ενι΄σχυση της κοινωνικη΄ς δια΄στασης και εξασφαλι΄ζει,
επιπλε΄ον, ο΄τι οι διαφορε΄ς που αφορου΄ν τις ιδιαιτερο΄τητες των
κρατω΄ν µελω΄ν δεν επηρεα΄ζουν ιδιαι΄τερα τον ανταγωνισµο΄. Αυτο΄ς
ο κοινωνικο΄ς παρα΄γων εγγυα΄ται την καλυ΄τερη λειτουργι΄α της
εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.
(1) Βλ. γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ «Τα κοινωνικα΄ θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα στην
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα» ΕΕ C 126 της 23.5.1989, σ. 4.

1.4.
Στην ΄εκθεση Davignon (2), στην πρα΄σινη βι΄βλο «Μια νε΄α
οργα΄νωση της εργασι΄ας µε βα΄ση το πνευ΄µα της συνεργασι΄ας» (3)
και στην ΄εκθεση Gyllenhammar (4), αναφε΄ρεται ο΄τι η πληροφο΄ρηση των εργαζοµε΄νων και η διενε΄ργεια διαβουλευ΄σεων µε αυτου΄ς
ασκει΄ θετικη΄ επιρροη΄ στη δια΄θεση αυτω΄ν και των εκπροσω΄πων τους
ο΄σον αφορα΄ την αντιµετω΄πιση οικονοµικω΄ν αναδιαρθρω΄σεων. Η
ΟΚΕ συµφωνει΄ ρητα΄ µε την α΄ποψη αυτη΄. Οι ικανο΄τητες και η
θετικη΄ δια΄θεση των εργαζοµε΄νων αποτελου΄ν βασικη΄ προϋπο΄θεση
για την εξασφα΄λιση της ανταγωνιστικο΄τητας της οικονοµι΄ας στο
µε΄λλον. Η στρατηγικη΄ για την απασχο΄ληση, που καθορι΄στηκε στη
συ΄νοδο κορυφη΄ς του Λουξεµβου΄ργου, τονι΄ζει ορθω΄ς το σηµαντικο΄
ρο΄λο που διαδραµατι΄ζουν οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι κατα΄ τον εκσυγχρονισµο΄ της οργα΄νωσης εργασι΄ας και στην ικανο΄τητα προσαρµογη΄ς των επιχειρη΄σεων.
1.5.
Η προβληµατικη΄ της αναδια΄ρθρωσης της ευρωπαϊκη΄ς
οικονοµι΄ας µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ κατα΄ τρο΄πο ο οποι΄ος θα
εξασφαλι΄σει την ανταγωνιστικο΄τητα΄ της µο΄νο εφο΄σον στις επιχειρη΄σεις υπα΄ρχει µια πραγµατικα΄ αποτελεσµατικη΄ προνοητικη΄ πολιτικη΄ απασχο΄λησης, για την ανα΄πτυξη της οποι΄ας απαιτει΄ται
οπωσδη΄ποτε και η συνεργασι΄α των εργαζοµε΄νων και των εκπροσω΄πων τους. Η πληροφο΄ρηση των εργαζοµε΄νων και των εκπροσω΄πων
τους και η διενε΄ργεια διαβουλευ΄σεων µαζι΄ τους, ο΄πως προβλε΄πεται
η΄δη στην οδηγι΄α 92/56/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (22.6.1992) για
την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 75/129/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της
17ης Φεβρουαρι΄ου 1975, για την προσε΄γγιση των νοµοθετικω
΄ν
διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν για τις οµαδικε΄ς απολυ΄σεις, η οδηγι΄α
98/50/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 29ης Ιουνι΄ου 1998, για την
τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 77/187/ΕΟΚ για τη διασφα΄λιση των
δικαιωµα΄των των εργαζοµε΄νων κατα΄ τη µεταβι΄βαση επιχειρη΄σεων
η΄ µερω΄ν αυτω΄ν, καθω΄ς και η οδηγι΄α 94/45/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της
22ας Σεπτεµβρι΄ου 1994 για τη συ΄σταση ευρωπαϊκου΄ συµβουλι΄ου
επιχειρη΄σεων, θα συµβα΄λει σηµαντικα΄ στην αποδοχη΄, εκ µε΄ρους
των εργαζοµε΄νων και των εκπροσω΄πων τους, των προσπαθειω΄ν που
πρε΄πει να γι΄νουν για την αντιµετω΄πιση των εξελι΄ξεων. 'Ετσι, θα
απελευθερωθει΄ η ικανο΄τητα των εργαζοµε΄νων να καινοτοµου΄ν και
θα ενισχυθει΄ η ανταγωνιστικο΄τητα των επιχειρη΄σεων.
1.6.
Με΄σω της διαδικασι΄ας πληροφο΄ρησης και διαβου΄λευσης,
µπορει΄ να διευκολυνθει΄ η υλοποι΄ηση των στο΄χων της Κοινο΄τητας
(2) Τελικη΄ ΄εκθεση της οµα΄δας εµπειρογνωµο΄νων «Ευρωπαι΄α΄ συστη΄µατα
συµµετοχη΄ς των εργαζοµε΄νων», σ. 5 κ.ε.
(3) 'Εγγραφο CΟΜ(97) 128 τελικο΄, σ.3 κ.ε.
(4) Τελικη΄ ΄εκθεση της οµα΄δας υψηλω΄ν εµπειρογνωµο΄νων για τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς επιδρα΄σεις της βιοµηχανικη΄ς εξε΄λιξης, σ. 9 κ.ε,
σ. 23 κ.ε.

10.9.1999

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

και των κρατω΄ν µελω
΄ ν, ο΄πως αυτοι΄ που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 136 της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των και που ΄εχουν οριστει΄ ως εξη΄ς:
— προαγωγη΄ της απασχο΄λησης
— βελτι΄ωση των συνθηκω΄ν διαβι΄ωσης και εργασι΄ας, ω΄στε στα
πλαι΄σια της προο΄δου να διευκολυνθει΄ και η εναρµο΄νιση΄ τους
— προσφορα΄ της δε΄ουσας κοινωνικη΄ς προστασι΄ας
— κοινωνικο΄ς δια΄λογος
— ανα΄πτυξη του εργατικου΄ δυναµικου΄ µε στο΄χο την επι΄τευξη
ενο΄ς σταθερου΄ και υψηλου΄ επιπε΄δου απασχο΄λησης
— Καταπολε΄µηση του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄

2. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
Με βα΄ση τις αρχε΄ς που προαναφε΄ρθηκαν, η ΟΚΕ ει΄ναι της α΄ποψης
ο΄τι, για να υπα΄ρξει µια αποτελεσµατικη΄ διαδικασι΄α πληροφο΄ρησης
των εργαζοµε΄νων και διαβου΄λευσης µε αυτου΄ς και τους εκπροσω΄πους τους, πρε΄πει να ισχυ΄ουν οι εξη΄ς αρχε΄ς:
2.1.
Η ενι΄σχυση του κοινωνικου΄ διαλο΄γου προϋποθε΄τει ο΄τι οι
εργαζο΄µενοι και οι εκπρο΄σωποι΄ τους θα θεωρου΄νται ως ισο΄τιµοι
εται΄ροι και να χαι΄ρουν της ανα΄λογης µεταχει΄ρισης. Αυτο΄ προϋποθε΄τει της εφαρµογη΄ µιας ολοκληρωµε΄νης πολιτικη΄ς πληροφο΄ρησης
και διαβου΄λευσης.
2.2.
Οι αρµο΄διοι πρε΄πει να φροντι΄σουν ω΄στε η πληροφο΄ρηση
να ει΄ναι ΄εγκαιρη, συνεχη΄ς και πλη΄ρης. Ιδιαι΄τερη σηµασι΄α πρε΄πει να
δι΄δεται στις νε΄ες εξελι΄ξεις, την οργα΄νωση και την γενικη΄ πορει΄α
µιας επιχει΄ρησης στο βαθµο΄ που ΄εχουν σηµαντικε΄ς συνε΄πειες για
τους εργαζο΄µενους, καθω΄ς και στις επιδρα΄σεις των µε΄τρων που
µελετα΄ η διοι΄κηση µιας επιχει΄ρησης επι΄ των εργαζοµε΄νων και των
εκπροσω΄πων τους. Εξα΄λλου, η ενηµε΄ρωση και η διαβου΄λευση θα
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πρε΄πει να επεκταθου΄ν και σε τοµει΄ς οι οποι΄οι ΄εχουν α΄µεση σχε΄ση
µε τα δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων και το µε΄λλον τους, δικαιω΄µατα
ο΄πως η διαρκη΄ς κατα΄ρτιση και επιµο΄ρφωση, τα µε΄τρα για την
ισο΄τητα ευκαιριω΄ν καθω΄ς και η προστασι΄α της υγει΄ας και της
ασφα΄λειας στους χω΄ρους εργασι΄ας.
2.3.
Για να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς οι διαδικασι΄ες πληροφο΄ρησης
και διαβου΄λευσης, η απο΄ψεις των εργαζοµε΄νων πρε΄πει να ζητου΄νται
πριν απο΄ τη λη΄ψη οριστικω΄ν αποφα΄σεων και πρε΄πει να συνεκτιµω΄νται στον προσδιορισµο΄ των τελικω΄ν θε΄σεων.
2.4.
Κατα΄ την ΄εννοια µιας εταιρικη΄ς προσε΄γγισης και αποδοχη΄ς,
η πληροφο΄ρηση πρε΄πει να καλυ΄πτει και την περαιτε΄ρω εξε΄λιξη
των δραστηριοτη΄των της επιχει΄ρησης και την οικονοµικη΄ της
κατα΄σταση, ο΄πως π.χ. πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε επενδυ΄σεις που
΄εχουν καθοριστικη΄ σηµασι΄α για το µε΄λλον της επιχει΄ρησης και της
απασχο΄λησης.
2.5.
Επειδη΄ η πληροφο΄ρηση και η διαβου΄λευση αποτελου΄ν η΄
θα αποτελε΄σουν ουσιαστικα΄ µε΄σα για την αποτελεσµατικη΄ οργα΄νωση των επιχειρη΄σεων, ει΄ναι απαραι΄τητο να υπα΄ρχουν περιθω΄ρια
διατυ΄πωσης προτα΄σεων, ιδιαιτε΄ρως ο΄σον αφορα΄ τη διασφα΄λιση και
τη δια΄ρθρωση της απασχο΄λησης, καθω΄ς και την αναµενο΄µενη
εξε΄λιξη της εκπροσω΄πησης των εργαζοµε΄νων. Αν η επιχει΄ρηση
προτι΄θεται να λα΄βει ορισµε΄νες αποφα΄σεις, πρε΄πει να επιδιω΄κεται η
επι΄τευξη συµφωνι΄ας εκ των προτε΄ρων.
2.6.
Επι΄σης, µια παρο΄µοια εταιρικη΄ προσε΄γγιση ει΄ναι απαραι΄τητη προκειµε΄νου να περιοριστου΄ν, στο µε΄τρο του δυνατου΄, τυχο΄ν
διενε΄ξεις κατα΄ την εφαρµογη΄ αποφα΄σεων. Μο΄νο το΄τε θα ει΄ναι
δυνατο΄ να δοθει΄ στην επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση και επιµο΄ρφωση η
θε΄ση που τους πρε΄πει, δεδοµε΄νου ο΄τι θα υπα΄ρχει αποδοχη΄ εκ
µε΄ρους των εργαζοµε΄νων.
2.7.
Η Οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επιθυµει΄ να τονι΄σει
ο΄τι η καθιε΄ρωση µιας αποτελεσµατικη΄ς διαδικασι΄ας πληροφο΄ρησης
και διαβου΄λευσης ΄εχει ουσιαστικη΄ σηµασι΄α για την εξε΄λιξη των
επιχειρη΄σεων, καθω΄ς και ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη ακολουθου΄ν την
πρακτικη΄ αυτη΄ µε διαφορετικο΄ τρο΄πο.

Βρυξε΄λλες, 7 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ςΕπιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο
Συµβου΄λιο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και στην Επιτροπη΄
΄ ν: Λευκη΄ Βι΄βλος για το Εµπο΄ριο»
των Περιφερειω
(1999/C 258/08)
Στις 4 Μαρτι΄ου 1999 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 198 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την προαναφερθει΄σα ανακοι΄νωση.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκαν οι σχετικε΄ς εργασι΄ες της ΟΚΕ,
υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 10 Ιουνι΄ου 1999, µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση των κ.κ. Φω΄λια και
Regaldo (1).
Κατα΄ την 365η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 7ης και 8ης Ιουλι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 8ης Ιουλι΄ου 1999), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 79 ψη΄φους υπε΄ρ, καµι΄α ψη΄φο κατα΄ και 3 αποχε΄ς την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Λευκη΄ Βι΄βλος για το
Εµπο΄ριο» ΄ερχεται για µι΄α ακο΄µη φορα΄ να τονι΄σει το ρο΄λο
του διανεµητικου΄ εµπορι΄ου στην ΕΕ (κυρι΄ως στον τοµε΄α της
δηµιουργι΄ας νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας) και να αναδει΄ξει το µει΄ζον
θε΄µα της ανταγωνιστικο΄τητας των εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων στο
διαρκω΄ς µεταβαλλο΄µενο παγκο΄σµιο περιβα΄λλον.
1.1.1. Η ΟΚΕ χαιρετι΄ζει την απο΄φαση του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν για τη Λευκη΄ Βι΄βλο και το καλει΄ να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειες
ενι΄σχυσης του εµπορι΄ου.
1.2.
H Λευκη΄ Βι΄βλος για το Εµπο΄ριο ει΄ναι συνε΄χεια µιας σειρα΄ς
επι΄σηµων εγγρα΄φων σχετικα΄ µε το διανεµητικο΄ εµπο΄ριο ο΄πως:
1. Πρα΄σινη Βι΄βλος της Επιτροπη΄ς για το εµπο΄ριο (COM(96) 530
— C4-0646/96)
2. Η κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α που συνδε΄εται α΄µεσα µε το εµπο΄ριο
3. Το ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 19ης Σεπτεµβρι΄ου 1996 επι΄ της προ΄τασης απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε ΄ενα τρι΄το πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις µικροµεσαι΄ες
επιχειρη΄σεις στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση (1997-2000) (2)
4. Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Προς µι΄α ενιαι΄α αγορα΄ της
διανοµη΄ς» (COM(91) 41)
5. To ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 24ης Απριλι΄ου 1997 για το συντονισµο΄ των δραστηριοτη΄των υπε΄ρ των
ΜΜΕ και της βιοτεχνι΄ας (COM(95) 362) (3)
6. Το ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 15ης Ιουλι΄ου
1997 για την Πρα΄σινη Βι΄βλο της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
το εµπο΄ριο «Εµπορικη΄ επικοινωνι΄α στην εσωτερικη΄ αγορα΄»
(COM(96) 192) (4)
(1) O κ. Giacomo Regaldo αντικατε΄στησε τον κ. Χρη΄στο Φω΄λια ο΄ταν
΄εληξε η θητει΄α του.
(2) ΕΕ C 320 της 28.10.1996, σ. 153.
(3) ΕΕ C 150 της 19.5.1997, σ. 50.
(4) ΕΕ C 286 της 22.9.1997, σ. 43.

7. Το ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 24ης Απριλι΄ου 1997 επι΄ της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Η
βιοτεχνι΄α και οι µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις: κλειδια΄ απασχο΄λησης στην Ευρω΄πη» (COM(95) 502) (5)
8. Η ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς Νοµισµατικη΄ς και
Βιοµηχανικη΄ς Πολιτικη΄ς και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς
Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς (Α4-0241/99)
9. Τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο (6).
1.3.
Επι΄σης, η ανακοι΄νωση προσπαθει΄ να αναδει΄ξει την επαφη΄
του εµπορι΄ου µε τις υπα΄ρχουσες κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς και να
περιγρα΄ψει νε΄ες πολιτικε΄ς, ο΄που αυτε΄ς ει΄ναι αναγκαι΄ες.
1.4.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ απο΄λυτα µε τη θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου ο΄πως αυτη΄ διατυπω΄θηκε στην 'Εκθεση΄ του σχετικα΄
µε τη Λευκη΄ Βι΄βλο (7), παρα΄γραφος 18, ο΄τι κακω΄ς στην Εισαγωγη΄
του κειµε΄νου γι΄νεται λο΄γος για «επιβι΄ωση» των επιχειρη΄σεων
αντι΄ του ορθου΄ «δυνατο΄τητα των επιχειρη΄σεων να παραµει΄νουν
ανταγωνιστικε΄ς στην αγορα΄».
1.5.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι στη Λευκη΄ Βι΄βλο για πρω΄τη φορα΄
περιγρα΄φονται αναλυτικα΄ και ερµηνευ΄ονται οι σχε΄σεις του εµπορι΄ου µε τις υπο΄λοιπες παραγωγικε΄ς δραστηριο΄τητες (γεωργι΄α,
βιοµηχανι΄α, βιοτεχνι΄α, τουρισµο΄ς, υπηρεσι΄ες) γεγονο΄ς το οποι΄ο θα
βοηθη΄σει στη διευ΄ρυνση και επι΄λυση πιθανω΄ν προβληµα΄των.

2. Το πλαι΄σιο και ο στο΄χος του παρο΄ντος εγγρα΄φου
2.1.
Η «Λευκη΄ Βι΄βλος για το Εµπο΄ριο» ει΄ναι συνε΄χεια της
«Πρα΄σινης Βι΄βλου για το Εµπο΄ριο» (8), την οποι΄α εξε΄δωσε η
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ στις 20 Νοεµβρι΄ου 1996, και επαναφε΄ρει
στο προσκη΄νιο ο΄λα τα µεγα΄λα θε΄µατα του ευρωπαϊκου΄ εµπορι΄ου,
παρουσια΄ζοντας και ΄ενα γενικο΄ χρονοδια΄γραµµα των προβλεπο΄µενων δρα΄σεων της Επιτροπη΄ς.
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

ΕΕ 150 της 19.5.1997, σ. 44.
Απο΄φαση του Συµβουλι΄ου7166/99.
COM(1999) 6— C4-0060/99.
COM(96) 530 τελικο΄.
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2.2.
Μετα΄ απο΄ ΄εναν µαραθω΄νιο πανευρωπαϊκο΄ δια΄λογο επι΄ των
θεµα΄των που ΄εθεσε η «Πρα΄σινη Βι΄βλος για το Εµπο΄ριο» τα
βασικα΄ συµπερα΄σµατα που εξη΄χθησαν αφορου΄σαν κυρι΄ως θε΄µατα
αναγνω΄ρισης του ρο΄λου του εµπορι΄ου στις ευρωπαϊκε΄ς οικονοµι΄ες,
θε΄µατα ενσωµα΄τωσης των νε΄ων τεχνολογιω΄ν στο εµπο΄ριο, θε΄µατα
µει΄ωσης της κρατικη΄ς παρε΄µβασης και βελτι΄ωσης των παρεχοµε΄νων
υπηρεσιω΄ν του δηµο΄σιου τοµε΄α προς το εµπο΄ριο και, τε΄λος, θε΄µατα
ανταγωνιστικο΄τητας και προστασι΄ας των ΜΜΕ απο΄ περι΄εργες
πρακτικε΄ς ορισµε΄νων µεγα΄λων µονα΄δων λιανικου΄ εµπορι΄ου.
2.3.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι δεν ΄εχουν µελετηθει΄ επαρκω΄ς οι
επιπτω΄σεις της επι΄τευξης των κριτηρι΄ων της Συνθη΄κης του Μα΄αστριχτ στις εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις, οι οποι΄ες ση΄κωσαν το κυ΄ριο
βα΄ρος της συ΄γκλισης των ευρωπαϊκω΄ν οικονοµιω΄ν, και ο΄τι απαιτει΄ται µι΄α ιδιαι΄τερη ενι΄σχυση΄ τους ω΄στε να µπορε΄σουν να παραµει΄νουν
αλλα΄ και να αναπτυχθου΄ν στο νε΄ο παγκοσµιοποιηµε΄νο περιβα΄λλον.

3. Ανα΄λυση του τοµε΄α

3.1. Σηµασι΄α του τοµε΄α
3.1.1. Τα στατιστικα΄ στοιχει΄α τα οποι΄α δηµοσιευ΄ονται απο΄ την
Eurostat, δυστυχω΄ς για µι΄α ακο΄µη φορα΄, δεν παρουσια΄ζουν την
πραγµατικη΄ εικο΄να του ευρωπαϊκου΄ εµπορι΄ου, διο΄τι στηρι΄ζονται
σε ελλιπη΄ στοιχει΄α, τα οποι΄α συλλε΄γονται απο΄ τις εθνικε΄ς αρχε΄ς µε
ιδιαι΄τερη δυσκολι΄α λο΄γω της φυ΄σης της εµπορικη΄ς δραστηριο΄τητας. Για το λο΄γο αυτο΄, η σηµασι΄α του τοµε΄α για τις ευρωπαϊκε΄ς
οικονοµι΄ες υποβαθµι΄ζεται λο΄γω της ΄ελλειψης σαφω΄ν και αξιο΄πιστων συγκριτικω΄ν στοιχει΄ων.
3.1.2. Στις γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ για την «Πρα΄σινη Βι΄βλο
για το Εµπο΄ριο» (1), και για την Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς:
Μι΄α Ευρωπαϊκη΄ Πρωτοβουλι΄α για το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο (2),
τονι΄στηκε ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη και η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να
καταβα΄λλουν ιδιαι΄τερη προσπα΄θεια συλλογη΄ς αξιο΄πιστων και
τεκµηριωµε΄νων στοιχει΄ων.
3.1.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η ΕΕ α΄ργησε πολυ΄ να αντιληφθει΄ τη
σηµασι΄α του εµπορι΄ου στις ευρωπαϊκε΄ς οικονοµι΄ες και να το
εντα΄ξει στις διαµορφου΄µενες ευρωπαϊκε΄ς πολιτικε΄ς.

3.2. Τα΄σεις και διαρθρωτικε΄ς αλλαγε΄ς
3.2.1. Το νε΄ο παγκοσµιοποιηµε΄νο οικονοµικο΄ περιβα΄λλον
αλλα΄ζει δραµατικα΄ τα παραδοσιακα΄ δεδοµε΄να της εµπορικη΄ς
επιχει΄ρησης, η οποι΄α δε΄χεται ισχυρο΄τατες πιε΄σεις το΄σο απο΄ τις
µεγα΄λες µονα΄δες λιανικω΄ν πωλη΄σεων ο΄σο και απο΄ τις µεταβαλλο΄µενες απαιτη΄σεις και επιθυµι΄ες των καταναλωτω΄ν ανα΄λογα µε την
εποχη΄, τον πολιτισµο΄ και την τεχνολογικη΄ ανα΄πτυξη στην οποι΄α
ζουν.

(1) COM(96) 530 τελικο΄.
(2) COM(97) 157 τελικο΄.
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3.2.2. Οι διαρθρωτικε΄ς µεταβολε΄ς που σηµειω΄θηκαν κατα΄ τα
τελευται΄α ΄ετη ΄εφεραν κυρι΄ως τις µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις
σε δυ΄σκολη θε΄ση. Η ταχει΄α εισαγωγη΄ νε΄ων τεχνολογιω΄ν, η
ο΄ξυνση του ανταγωνισµου΄, οι τα΄σεις συγκε΄ντρωσης, καθω΄ς και οι
αυξανο΄µενες απαιτη΄σεις των καταναλωτω΄ν, αποτελου΄ν προκλη΄σεις
στις οποι΄ες οι επιχειρη΄σεις αυτε΄ς µπορου΄ν να ανταποκριθου΄ν
µο΄νον εφο΄σον ληφθου΄ν κατα΄λληλα µε΄τρα.

3.2.3. Σε αυτα΄ τα µε΄τρα συγκαταλε΄γονται η διαρκη΄ς συλλογη΄
στατιστικω΄ν στοιχει΄ων σχετικα΄ µε τις συγκεντρω΄σεις, καθω΄ς και
ο΄λων των σηµαντικω΄ν στοιχει΄ων που αφορου΄ν τους εργαζο΄µενους
στο εµπο΄ριο («Ευρωπαϊκο΄ Βιβλι΄ο Επιχειρη΄σεων»), αλλα΄ και
ανασταλτικα΄ µε΄τρα και στρατηγικε΄ς ο΄πως η δηµιουργι΄α ενω΄σεων
πωλητω΄ν, δικτυ΄ων πληροφο΄ρησης, δια΄θεση αποτελεσµατικου΄
εξοπλισµου΄ και βελτι΄ωση της κατα΄ρτισης των ιδιοκτητω΄ν και των
υπαλλη΄λων των ΜΜΕ.

3.2.4. Οι νε΄ες συνθη΄κες της αγορα΄ς απαιτου΄ν τη συγκρο΄τηση
εξειδικευµε΄νων, ισχυρω΄ν, κεφαλαιουχικα΄, επιχειρη΄σεων, οι οποι΄ες
θα προκυ΄ψουν απο΄ τις συνενω΄σεις ΜΜΕ, αλλα΄ και τη δηµιουργι΄α
συνεταιριστικω΄ν αγοραστικω
΄ ν οµι΄λων, οι οποι΄οι θα προσδω
΄ σουν
την αναγκαι΄α δυναµικη΄ και ευελιξι΄α στις εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις,
ω΄στε να µπορε΄σουν να αντιµετωπι΄σουν τις συ΄γχρονες συνθη΄κες
ανταγωνισµου΄.

3.2.5. Οι ΜΜΕ θα πρε΄πει να γι΄νουν, το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν,
κοινωνοι΄ των νε΄ων τεχνολογιω΄ν και των δυνατοτη΄των που παρουσια΄ζονται στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν µε΄σα απο΄ προγρα΄µµατα
ενι΄σχυσης των τεχνολογικω΄ν υποδοµω΄ν τους και µε συνεχη΄
προγρα΄µµατα δια βι΄ου κατα΄ρτισης, τα οποι΄α θα µεταβα΄λλουν τις
οργανωτικε΄ς δοµε΄ς και τη φιλοσοφι΄α τους.

3.2.6. Οι ασχολου΄µενοι µε το εµπο΄ριο θα πρε΄πει να αντιληφθου΄ν τη δραµατικη΄ αλλαγη΄ δεδοµε΄νων, αλλα΄ και τις νε΄ες απαιτη΄σεις
των καταναλωτω΄ν της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν και να προσαρµοσθου΄ν, αµε΄σως, σ’αυτε΄ς.

3.2.7. Το εµπο΄ριο, δεδοµε΄νου του προ΄τυπου ρο΄λου του ως
σηµαντικου΄ εργοδο΄τη, θα πρε΄πει να αναπτυ΄ξει µε΄τρα για τη
δηµιουργι΄α εξειδικευµε΄νων θε΄σεων απασχο΄λησης. Οφει΄λει να λα΄βει
υπο΄ψη του τη λειτουργι΄α του ως δηµιουργου΄ απασχο΄λησης,
ανταποκρινο΄µενο στις µεταβαλλο΄µενες συνη΄θειες των καταναλωτω΄ν και στον αυξηµε΄νο τοπικο΄ ανταγωνισµο΄, βα΄σει ορθα΄
µελετηµε΄νων στρατηγικω΄ν, ο΄πως ει΄ναι η βελτιωµε΄νη κατα΄ρτιση,
η προ΄σληψη εξειδικευµε΄νων συνεργατω΄ν και α΄λλες αειφο΄ρες
επενδυ΄σεις στον τοµε΄α των ανθρωπι΄νων πο΄ρων.

4. Η ανα΄πτυξη µιας στρατηγικη΄ς για το εµπο΄ριο: τα βασικα΄
ζητη΄µατα

4.1.
Τα βασικα΄ ζητη΄µατα, ο΄πως τι΄θενται προεισαγωγικα΄, αποτελου΄ν µι΄α θεωρητικη΄ βα΄ση συζη΄τησης και προβληµατισµου΄. Η
περιγραφη΄ των προβληµα΄των ανταγωνιστικο΄τητας, αλλα΄ και η
ανα΄γκη συνυ΄παρξης µικρω΄ν και µεγα΄λων µονα΄δων στην αγορα΄ µε
σεβαστου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας αποτελει΄ το πραγµατικο΄ ζητου΄µενο της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς.
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5. Βασικε΄ς προτεραιο΄τητες για την ανα΄ληψη δρα΄σης

5.2. Βελτι΄ωση του διοικητικου΄, νοµοθετικου΄ και χρηµατοδοτικου΄ περιβα΄λλοντος

5.1. Βελτι΄ωση της χρη΄σης µε΄σων πολιτικη΄ς στην υπηρεσι΄α του
εµπορι΄ου

5.2.1. Α π λ ο υ΄ σ τ ε υ σ η τ ω ν δ ι ο ι κ η τ ι κ ω΄ ν δ ι α δ ι κ α σ ι ω΄ ν

5.1.1. Κ α λ υ΄ τ ε ρ η γ ν ω΄ σ η τ ο υ τ ο µ ΄ε α
5.1.1.1. 'Οπως ΄εχει αποδειχθει΄ απο΄ προηγου΄µενα ευρωπαϊκα΄
΄εγγραφα που αφορου΄σαν το εµπο΄ριο στην ΕΕ, τα στατιστικα΄
στοιχει΄α, αλλα΄ και η ορθη΄ περιγραφη΄ και καταγραφη΄ των ιδιαι΄τερων
χαρακτηριστικω΄ν της δραστηριο΄τητας απει΄χαν σηµαντικα΄ απο΄ την
πραγµατικο΄τητα. Βεβαι΄ως, το γεγονο΄ς αυτο΄ δικαιολογει΄ται µερικω΄ς
απο΄ τον ιδιαι΄τερα πολυ΄µορφο και πολυσχιδη΄ χαρακτη΄ρα του
εµπορι΄ου, αλλα΄ ει΄ναι βε΄βαιον ο΄τι το΄σο οι εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις, ο΄σο
και η Επιτροπη΄ δεν ΄εχουν αναπτυ΄ξει τους αναγκαι΄ους µηχανισµου΄ς
συγκε΄ντρωσης και επικαιροποι΄ησης πληροφοριω΄ν και στοιχει΄ων.
5.1.1.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει µε κα΄θε τρο΄πο να
ενισχυθου΄ν οι µηχανισµοι΄ συγκε΄ντρωσης και επικαιροποι΄ησης
στατιστικω΄ν στοιχει΄ων του εµπορι΄ου, το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Για το λο΄γο αυτο΄, εκτο΄ς των δρα΄σεων που
αναφε΄ρονται στη Λευκη΄ Βι΄βλο για το Εµπο΄ριο, προτει΄νεται η
δια΄θεση των αναγκαι΄ων πο΄ρων για τον εκσυγχρονισµο΄ των εθνικω΄ν
δοµω΄ν συγκε΄ντρωσης στατιστικω΄ν στοιχει΄ων καθω΄ς επι΄σης και η
δηµιουργι΄α ενο΄ς µηχανισµου΄ ανταλλαγη΄ς στοιχει΄ων και δεδοµε΄νων
σε πανευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο δηµοσι΄ων διοικη΄σεων.
5.1.1.3. 'Οσον αφορα΄ τα δεδοµε΄να για την απασχο΄ληση, τα
δια΄φορα εθνικα΄ αριθµητικα΄ δεδοµε΄να θα πρε΄πει να ει΄ναι συγκρι΄σιµα
και κατανεµηµε΄να ανα΄ φυ΄λο, ηλικι΄α και τυ΄πο απασχο΄λησης
(πλη΄ρης απασχο΄ληση, µερικη΄ απασχο΄ληση, εποχικη΄ απασχο΄ληση),
καθω΄ς και επαγγελµατικη΄ κατα΄σταση του εργαζο΄µενου (κυ΄ριο
επα΄γγελµα, συνταξιου΄χος, φοιτητη΄ς, δευτερευ΄ον επα΄γγελµα κ.λπ.).
5.1.1.4. Η ΟΚΕ καλει΄ τη Γ∆ ΧΧΙΙΙ να συνεχι΄σει την εξε΄ταση
των προβληµα΄των του εµπορι΄ου, ω΄στε να υπα΄ρχει µι΄α συνεχη΄ς
παρακολου΄θηση των εξελι΄ξεων.

5.1.2. Α λ λ α γ ΄ε ς σ τ η δ ι α΄ ρ θ ρ ω σ η τ ο υ ε µ π ο ρ ΄ο
ι υ:
ν ΄ε ε ς π ρ ο κ λ η΄ σ ε ι ς π ο λ ι τ ι κ η΄ ς
5.1.2.1. Οι σηµαντικε΄ς αλλαγε΄ς που συµβαι΄νουν τα τελευται΄α
΄ ρο του εµπορι΄ου ιδιαι΄τερα λο΄γω της υ΄παρξης
χρο΄νια στο χω
εκατοµµυρι΄ων επιχειρη΄σεων µε διαφορετικε΄ς δοµε΄ς, υποδοµε΄ς,
ο΄γκο πωλη΄σεων και απασχολου΄µενο προσωπικο΄ δηµιουργου΄ν
αναταρα΄ξεις, αλλα΄ και ανισορροπι΄ες, τις οποι΄ες καλει΄ται η
Επιτροπη΄ να αποκαταστη΄σει µε΄σα απο΄ τις πολιτικε΄ς της, ενισχυ΄οντας τους κανο΄νες της αγορα΄ς και την ανταγωνιστικο΄τητα.
5.1.2.2. Η καταγραφη΄ των αλλαγω΄ν οπωσδη΄ποτε αποτελει΄ το
πρω΄το βη΄µα αντιµετω΄πισης του προβλη΄µατος, θα πρε΄πει ο΄µως να
συνοδευ΄εται απο΄ την κατα΄ το δυνατο΄ν προ΄βλεψη των εξελι΄ξεων
και, κυρι΄ως, απο΄ την ενι΄σχυση συγκεκριµε΄νων πρακτικω΄ν δρα΄σεων
ενι΄σχυσης των υπο΄ αλλαγη΄ εµπορικω΄ν δραστηριοτη΄των οι οποι΄ες,
πολλε΄ς φορε΄ς, κινδυνευ΄ουν να εξαφανισθου΄ν.

5.2.1.1. Το συνολικο΄ ετη΄σιο κο΄στος του διοικητικου΄ φο΄ρτου
ο΄λων των επιχειρη΄σεων ει΄ναι εξαιρετικα΄ δυ΄σκολο να υπολογισθει΄
µε οποιαδη΄ποτε µε΄θοδο, γι’αυτο΄ µε ιδιαι΄τερη επιφυ΄λαξη θα πρε΄πει
να αντιµετωπισθου΄ν τα αναφερο΄µενα ποσα΄ (150-250 δισεκατ. Ecu
η΄ περι΄που 3 % του κοινοτικου΄ ΑΕγχΠ).
5.2.1.2. Η 'Εκθεση BEST πρε΄πει να αποτελε΄σει ΄ενα χρη΄σιµο
εργαλει΄ο για την ανα΄ληψη συγκεκριµε΄νων δεσµευτικω΄ν δρα΄σεων,
κυρι΄ως σε εθνικο΄ επι΄πεδο.
5.2.1.3. Η Επιτροπη΄ Εµπορι΄ου και ∆ιανοµη΄ς (CCD) θα πρε΄πει
να ασχοληθει΄ µε ιδιαι΄τερη επιµε΄λεια µε το οξυ΄τατο προ΄βληµα
των διοικητικω΄ν επιβαρυ΄νσεων στη λειτουργι΄α των εµπορικω΄ν
επιχειρη΄σεων αναλαµβα΄νοντας την ΄εναρξη ενο΄ς πανευρωπαϊκου΄
διαλο΄γου και µεταφε΄ροντας την ανα΄γκη αλλαγω΄ν στις εθνικε΄ς
κυβερνη΄σεις.

5.2.2. Π ρ ο΄ σ β α σ η σ τ η χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σ η
5.2.2.1. Οι σχε΄σεις του εµπορι΄ου µε τον τραπεζικο΄ τοµε΄α
παραµε΄νουν ασθενει΄ς µε τη συνεχιζο΄µενη τις εις βα΄ρος του
εµπορι΄ου διαφορετικη΄ µεταχει΄ριση ο΄σον αφορα΄ τις χρηµατοδοτη΄σεις, και τις χρηµατοδοτικε΄ς διευκολυ΄νσεις.
5.2.2.2. Η προ΄σβαση στη χρηµατοδο΄τηση των ΜΜΕ ει΄ναι
εξαιρετικα΄ δυ΄σκολη λο΄γω της συντηρητικη΄ φυ΄σης και της δοµη΄ς
της µεγα΄λης πλειοψηφι΄ας των εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων, αλλα΄
κυρι΄ως λο΄γω της ΄ελλειψης παγι΄ων στοιχει΄ων, τα οποι΄α θα
προσε΄διδαν θεωρητικα΄ την αναγκαι΄α ασφα΄λεια στον τραπεζικο΄
τοµε΄α. Σε ολο΄κληρη την ΕΕ οι εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις, πλην
συγκεκριµε΄νων εξαιρε΄σεων στον τοµε΄α τεχνολογιω΄ν αιχµη΄ς, αδυνατου΄ν να χρηµατοδοτη΄σουν τις αναγκαι΄ες νε΄ες δραστηριο΄τητες η΄
να προβου΄ν στον αναγκαι΄ο εκσυγχρονισµο΄ τους και, ΄ετσι, παραµε΄νουν στο περιθω΄ριο των εξελι΄ξεων µε α΄µεσο τον κι΄νδυνο αφανισµου΄
τους.
5.2.2.3. Η ΟΚΕ αντιλαµβα΄νεται τη δυσκολι΄α λη΄ψης συγκεκριµε΄νων µε΄τρων προς την κατευ΄θυνση της χρηµατοδο΄τησης των
ΜΜΕ απο΄ τον τραπεζικο΄ τοµε΄α, αλλα΄ υποστηρι΄ζει ενθε΄ρµως τις
προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται για τη συνε΄χιση και εµβα΄θυνση
του διαλο΄γου µεταξυ΄ τραπεζω΄ν και ΜΜΕ.
5.2.2.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ως υ΄ψιστη αναγκαιο΄τητα τη δηµιουργι΄α
ειδικω΄ν µηχανισµω΄ν προ΄σβασης σε χρηµατοδοτη΄σεις των καινοτοµικω΄ν επιχειρη΄σεων που προα΄γουν την ΄ερευνα για αξιοποι΄ηση των
νε΄ων τεχνολογιω΄ν στην ανα΄πτυξη του εµπορι΄ου.
5.2.2.5. Η ΟΚΕ θεωρει΄ αναγκαι΄α την παρε΄µβαση των εθνικω΄ν
και κοινοτικω΄ν αρχω΄ν ο΄ταν δηµιουργου΄νται απο΄ τον τραπεζικο΄
τοµε΄α αδικαιολο΄γητες διακρι΄σεις, µονοπωλιακου΄ χαρακτη΄ρα
συµπεριφορε΄ς και υπερβολικα΄ µεγα΄λες επιβαρυ΄νσεις ΄εναντι των
εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων.

10.9.1999

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

5.2.2.6. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι απαιτου΄νται ειδικε΄ς δρα΄σεις και
χρηµατοδοτη΄σεις για τις µικρε΄ς παραδοσιακε΄ς επιχειρη΄σεις των
οποι΄ων οι δοµε΄ς παρε΄µειναν στα΄σιµες (1).

5.2.3. Β ε λ τ ΄ω
ι σ η τ ο υ δ ι α λ ο΄ γ ο υ µ ε τ α ξ υ΄ τ ω ν
΄ ν ε π ι χ ε ι ρ η΄ σ ε ω ν κ α ι τ ω ν ε τ α ΄εµπορικω
ι
΄ν,
ρ ω ν τ ο υ ς ( υ π α λ λ η΄ λ ω ν , κ α τ α ν α λ ω τ ω
π ι σ τ ω τ ι κ ω΄ ν ι δ ρ υ µ α΄ τ ω ν )
5.2.3.1. Κοινωνικο΄ς δια΄λογος
5.2.3.1.1.
Η εµβα΄θυνση του κοινωνικου΄ διαλο΄γου µεταξυ΄ των
αντιπροσωπευτικω΄ν φορε΄ων των εργοδοτω΄ν και εργαζοµε΄νων ει΄ναι
αναγκαι΄α προϋπο΄θεση για την ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α του εµπορι΄ου,
αλλα΄ και για την ανα΄πτυξη σωστω΄ν βα΄σεων συνεργασι΄ας.
5.2.3.1.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ουσιω΄δη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
για ανασυ΄σταση της Μο΄νιµης Επιτροπη΄ς για την Απασχο΄ληση,
αλλα΄ και τη διευ΄ρυνση της εκπροσω΄πησης των φορε΄ων του
εµπορι΄ου στο διεξαγο΄µενο σε πανευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο κοινωνικο΄
δια΄λογο.
5.2.3.2. Καταναλωτε΄ς
5.2.3.2.1.
Ο δια΄λογος µεταξυ΄ καταναλωτω΄ν και εµπο΄ρων
αποτελει΄ τον ακρογωνιαι΄ο λι΄θο εκσυγχρονισµου΄ των εµπορικω΄ν
επιχειρη΄σεων και αποτελει΄ το βασικο΄ κανα΄λι ενηµε΄ρωσης των
επικρατουσσω΄ν τα΄σεων και απο΄ψεων.
5.2.3.2.2.
Οι εξαιρετικα΄ γρη΄γορες αλλαγε΄ς της συµπεριφορα΄ς
των καταναλωτω΄ν, καθω΄ς επι΄σης και οι αναµενο΄µενες νε΄ες απαιτη΄σεις τους στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν µο΄νο µε΄σα απο΄ ΄ενα
θεσµοθετηµε΄νο και ειλικρινη΄ δια΄λογο θα φθα΄σουν στην αναγκαι΄α
τροποποι΄ηση των κανο΄νων, των δοµω΄ν και των υποδοµω΄ν του
εµπορι΄ου.
5.2.3.2.3.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι ανα΄γκες των καταναλωτω΄ν και
η προστασι΄α τους αποτελου΄ν βασικα΄ στοιχει΄α του συ΄γχρονου
εµπορι΄ου.
5.2.3.2.4.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει θερµα΄ το δια΄λογο µεταξυ΄ της
Επιτροπη΄ς Εµπορι΄ου και ∆ιανοµη΄ς (CCD), της Eurocommerce και
της επιτροπη΄ς καταναλωτω΄ν, ιδιαι΄τερα στα θε΄µατα Ηλεκτρονικου΄
Εµπορι΄ου ο΄που νε΄οι κανο΄νες, νε΄α η΄θη και ΄εθιµα και νε΄ες πρακτικε΄ς
εµφανι΄ζονται καθηµερινα΄.
5.2.3.2.5.
Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει α΄µεσα
δρα΄ση για την αυστηρη΄ τιµωρι΄α των παραγωγω΄ν και διακινητω΄ν
πειρατικω΄ν και παραχαραγµε΄νων προϊο΄ντων τα οποι΄α εξαπατου΄ν
αλλα΄ και επιβαρυ΄νουν τους καταναλωτε΄ς αλλα΄ και τις καλο΄πιστες
εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις.
5.2.3.2.6.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ο΄τι οι εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις µπορου΄ν
να αποτελε΄σουν ασπι΄δα προστασι΄ας για την υγει΄α των καταναλωτω΄ν προωθω΄ντας οικολογικα΄ προϊο΄ντα και αποτρε΄ποντας τη
χρη΄ση ουσιω΄ν η΄ πειραµατικω΄ν µεθο΄δων παραγωγη΄ς οι οποι΄ες
µπορει΄ να προκαλε΄σουν σοβαρε΄ς βλα΄βες στη δηµο΄σια υγει΄α.

(1) ΕΕ C 157 της 25.5.1998, σ.65.
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5.2.3.2.7.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ απο΄λυτα µε την α΄ποψη του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου ο΄πως διατυπω΄θηκε στην ΄εκθεση του
(παρα΄γραφος ΙΘ) ο΄τι ει΄ναι βασικη΄ς σηµασι΄ας, στον εµπορικο΄
προγραµµατισµο΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, να εξασφαλι΄ζεται στον τελικο΄
καταναλωτη΄ η δυνατο΄τητα να βρι΄σκει µικρα΄, µε΄σα και µεγα΄λα
σηµει΄α διανοµη΄ς σε κα΄θε µορφη΄ και µε βα΄ση τις κοινωνικοοικονοµικε΄ς του ανα΄γκες και να επιλε΄γει ελευ΄θερα.
5.2.3.3. Πιστωτικα΄ Ιδρυ΄µατα
5.2.3.3.1.
Απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για την ανα΄πτυξη του
εµπορι΄ου ει΄ναι η οργα΄νωση ενο΄ς αποτελεσµατικου΄ συστη΄µατος
πληρωµω΄ν, που να επιτρε΄πει τη χρη΄ση πιστωτικη΄ς κα΄ρτας.
— Προς του΄το, ΄εχει σηµασι΄α να ληφθει΄ µε΄ριµνα ω΄στε να
καθιερωθου΄ν ισορροπηµε΄νες σχε΄σεις µεταξυ΄ των οργανισµω΄ν
΄εκδοσης πιστωτικω΄ν καρτω΄ν και των παραγο΄ντων του εµπορι΄ου, µε τις οποι΄ες να διασφαλι΄ζεται ο σεβασµο΄ς των νοµι΄µων
δικαιωµα΄των ο΄λων των ενδιαφεροµε΄νων και η αρµονικη΄ τους
συνεργασι΄α.
— Πρε΄πει, επι΄σης, να διευκρινισθου΄ν σαφω΄ς οι υποχρεω
΄ σεις των
ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν κατα΄ τη συ΄ναψη συµβα΄σεων. Θα πρε΄πει
να αποφευ΄γονται ασαφει΄ς και δυσνο΄ητες ρη΄τρες.
— Τα ΄εξοδα και τα κο΄µιστρα που επιβαρυ΄νουν τους εµπο΄ρους θα
πρε΄πει να κυµαι΄νονται σε λογικα΄ επι΄πεδα, αλλα΄ να διασφαλι΄ζουν συγχρο΄νως στους οργανισµου΄ς ΄εκδοσης την κα΄λυψη
του σχετικου΄ κο΄στους, καθω΄ς και ικανοποιητικα΄ περιθω΄ρια
κε΄ρδους.
5.2.3.3.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι απαιτει΄ται µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια
και σαφε΄στερο πλαι΄σιο στις συναλλαγε΄ς µε πιστωτικε΄ς κα΄ρτες,
ω΄στε να διασφαλι΄ζονται πλη΄ρως τα καλω΄ς εννοου΄µενα συµφε΄ροντα
των καταναλωτω΄ν, των πιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των και των εµπο΄ρων.
΄ στον τοµε΄α
5.2.3.3.3.
Ο αντι΄κτυπος της εισαγωγη΄ς του ευρω
των πιστωτικω΄ν καρτω΄ν θα πρε΄πει να µελετηθει΄ το ταχυ΄τερο
δυνατο΄, ω΄στε να ληφθου΄ν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για τη διασφα΄λιση
των συναλλαγω΄ν.
5.2.3.3.4.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ αναγκαι΄α την ο΄σο το δυνατο΄ν
µεγαλυ΄τερη δια΄δοση των πληρωµω΄ν µε πιστωτικε΄ς κα΄ρτες και µε
ηλεκτρονικη΄ διαδικασι΄α (ηλεκτρονικε΄ς πληρωµε΄ς) ω΄στε να µειωθου΄ν οι εγκληµατικοι΄ κι΄νδυνοι κατα΄ επιχειρη΄σεων και καταναλωτω΄ν.
5.2.3.3.5.
Η ΟΚΕ αντιµετωπι΄ζει µε ιδιαι΄τερη προσοχη΄ το
οικονοµικο΄ ΄εγκληµα και τις απα΄τες στις συναλλαγε΄ς οι οποι΄ες
δηµιουργου΄ν συνθη΄κες αθε΄µιτου ανταγωνισµου΄, αλλα΄ και ανασφα΄λειας στις συναλλαγε΄ς.

5.3. Ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας και προαγωγη΄ του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος
5.3.1. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο΄ Ε µ π ο΄ ρ ι ο
5.3.1.1. Το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο αποτελει΄ το πιο συ΄γχρονο
΄ ν επιχειρη΄σεων στην κοινωνι΄α των πληροφοεργαλει΄ο των εµπορικω
ριω΄ν και µπορει΄ να αποτελε΄σει την πιο σοβαρη΄ αιτι΄α για µι΄α
επαναστατικη΄ αναδια΄ρθρωση των δοµω΄ν και υποδοµω΄ν του εµπορι΄ου.
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5.3.1.2. Τα σοβαρο΄τερα εµπο΄δια στην ανα΄πτυξη του Η.Ε. στην
ΕΕ ει΄ναι η ΄ελλειψη ενηµε΄ρωσης και κατα΄ρτισης, η απουσι΄α
των αναγκαι΄ων υποδοµω΄ν στο εµπο΄ριο, το υψηλο΄ κο΄στος των
τηλεπικοινωνιω΄ν και η ΄ελλειψη της νε΄ας φιλοσοφι΄ας που αυτο΄
απαιτει΄.
5.3.1.3. Η ΟΚΕ ΄εχει εκφρα΄σει την α΄ποψη΄ της για το Η.Ε. σε µι΄α
πλη΄ρη γνωµοδο΄τηση(1), στην οποι΄α περιγρα΄φηκε λεπτοµερειακα΄ η
παρου΄σα κατα΄σταση, οι προοπτικε΄ς και τα εµπο΄δια στην επικρα΄τηση του Η.Ε.
5.3.1.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι για τα θε΄µατα Η.Ε. απαιτει΄ται µι΄α
στενο΄τερη συνεργασι΄α των αρµοδι΄ων Γενικω΄ν ∆ιευθυ΄νσεων της
Επιτροπη΄ς (ΙΙΙ, ΧΙΙΙ, ΧΧΙΙΙ, ΧΧΙV) και των λοιπω΄ν θεσµικω΄ν οργα΄νων,
ω΄στε οι αναγκαι΄ες πρωτοβουλι΄ες να προχωρη΄σουν µε ταχυ΄τερους
ρυθµου΄ς.
5.3.1.5. Το εµπο΄ριο θα πρε΄πει να συµµετα΄σχει ενεργα΄ στο 50
προ΄γραµµα-πλαι΄σιο 'Ερευνας και Τεχνολογικη΄ς Ανα΄πτυξης και σε
ο΄λα τα υπο΄ διαµο΄ρφωση προγρα΄µµατα προω΄θησης των νε΄ων
τεχνολογιω΄ν, ω΄στε να καταστει΄ κοινωνο΄ς των πλεονεκτηµα΄των των
νε΄ων τεχνολογιω΄ν, αλλα΄ και να στηρι΄ξει τις νε΄ες του δραστηριο΄τητες σε αυτε΄ς.
5.3.1.6. Για να µπορε΄σει να αντεπεξε΄λθει στις νε΄ες συνθη΄κες
της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν και του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου,
το εµπο΄ριο χρεια΄ζεται:
α) φθηνο΄ κο΄στος στις τηλεπικοινωνι΄ες·
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εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων και των ∆ικτυ΄ων ∆ιανοµη΄ς, διο΄τι δεν
αποκτου΄ν δεσπο΄ζουσα θε΄ση, ου΄τε δηµιουργου΄ν µε τα µεγε΄θη τους
µονοπω΄λια που θα βλα΄ψουν.
5.3.2.4. Η ΟΚΕ σε ΄ενα προγενε΄στερο στα΄διο, ει΄χε η΄δη υποστηρι΄ξει την πιο οικονοµικη΄ προσε΄γγιση της Επιτροπη΄ς δηλαδη΄
µορφε΄ς συνεργασι΄ας (κυρι΄ως σε θε΄µατα κα΄θετων συνεργασιω΄ν)
στο εµπο΄ριο. Με βα΄ση την προ΄σφατη ΄εγκριση του συµβουλι΄ου
Βιοµηχανι΄ας σχετικα΄ µε τη νε΄α προσε΄γγιση της πολιτικη΄ς ανταγωνισµου΄ στον τοµε΄α αυτο΄, η ΟΚΕ θα µελετη΄σει το θε΄µα αναλυτικο΄τερα, προκειµε΄νου η Επιτροπη΄ να υιοθετη΄σει συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις για να αντικαταστη΄σει ΄ενα αριθµο΄ απο΄ τους ισχυ΄οντες
κανονισµου΄ς (εξαι΄ρεσης). Ακο΄µη µι΄α φορα΄, οι προτα΄σεις της ΟΚΕ
θα λειτουργη΄σουν ΄ετσι ω΄στε να µετακινηθου΄ν τα εµπο΄δια στη
συνεργασι΄α στο εµπο΄ριο, και ειδικο΄τερα στις εµπορικε΄ς ΜΜΕ.

5.3.3. Κ α τ α΄ ρ τ ι σ η
5.3.3.1. Η κατα΄ρτιση αποτελει΄το µοναδικο΄ εργαλει΄ο αντιµετω
΄πισης ο΄λων των νε΄ων δεδοµε΄νων που ΄ερχονται απο΄ τη χρη΄ση των
νε΄ων τεχνολογιω΄ν στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν αλλα΄ και της
απο΄κτησης των απαραι΄τητων νε΄ων γνω΄σεων και δεξιοτη΄των τις
οποι΄ες ΄εχει ανα΄γκη το εµπο΄ριο στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν.
Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι ο΄λοι οι εµπλεκο΄µενοι στο εµπο΄ριο και στη
διανοµη΄ οφει΄λουν, για να µπορε΄σουν να παρακολουθη΄σουν τις
εξελι΄ξεις, να αρχι΄σουν ΄ενα νε΄ο κυ΄κλο επανακατα΄ρτισης, ανεξα΄ρτητα
του επιπε΄δου γνω΄σης τους, ο οποι΄ος δεν θα ΄εχει χρονικο΄ ορι΄ζοντα
λη΄ξης, αλλα΄ θα µετατραπει΄ σε µι΄α διαδικασι΄α δια βι΄ου κατα΄ρτισης.

β) προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης για το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο·
γ) ενθα΄ρρυνση για την πειραµατικη΄ ει΄σοδο΄ του στις νε΄ες τεχνολογι΄ες µε σαφει΄ς και πρακτικε΄ς δρα΄σεις και κατευθυ΄νσεις·
δ) προγρα΄µµατα ενι΄σχυσης του τεχνικου΄ εξοπλισµου΄·

5.3.3.2. Η ανα΄γκη κατα΄ρτισης δεν υφι΄σταται µο΄νο για τις
µικρε΄ς επιχειρη΄σεις, αλλα΄ ακο΄µη και για αυτε΄ς, οι οποι΄ες θεωρου΄νται, µε τα ευρωπαϊκα΄ δεδοµε΄να, µεσαι΄ες η΄ µεγα΄λες. Η ΄εκρηξη των
τεχνολογιω΄ν και η συνεχη΄ς παρουσι΄α νε΄ων εργαλει΄ων πληροφορικη΄ς απαιτου΄ν συνεχη΄ ενηµε΄ρωση.

ε) φθηνο΄ κο΄στος στις διεξαγο΄µενες απο΄ τον τραπεζικο΄ τοµε΄α
πρα΄ξεις του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου που αφορου΄ν τις εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις.

5.3.3.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι πολιτικε΄ς κατα΄ρτισης θα πρε΄πει
να οργανωθου΄ν σε µο΄νιµη βα΄ση υποστηρι΄ζοντας τις συνεχω΄ς
διευρυνο΄µενες ανα΄γκες αλλα΄ κυρι΄ως παρακολουθω΄ντας τις νε΄ες
εξελι΄ξεις και αλλαγε΄ς.

5.3.2. Σ υ ν ε ρ γ α σ ΄α
ι µ ε τ α ξ υ΄ ε π ι χ ε ι ρ η΄ σ ε ω ν

5.3.3.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η πλειοψηφι΄α των προγραµµα΄των
κατα΄ρτισης θα πρε΄πει να µετατρε΄πονται σε δια βι΄ου.

5.3.2.1. Η συνεργασι΄α µεταξυ΄ των µικρω΄ν εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων και α΄λλων οµοειδου΄ς η΄ µεγαλυτε΄ρου µεγε΄θους αποτελει΄
βασικη΄ προϋπο΄θεση επιβι΄ωσης στο εξαιρετικα΄ ανταγωνιστικο΄
συ΄γχρονο περιβα΄λλον.
5.3.2.2. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει κα΄θε µε΄τρο, µε΄σα
στα πλαι΄σια του υγιου΄ς ανταγωνισµου΄, που θα βοηθη΄σει τις
εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις να αποκτη΄σουν την αναγκαι΄α κρι΄σιµη µα΄ζα
και το αναγκαι΄ο ευ΄ρος ω΄στε να µπορε΄σουν να παραµει΄νουν στην
αγορα΄.
5.3.2.3. Η ΟΚΕ δεν αντιµετωπι΄ζει ως ιδιαι΄τερο προ΄βληµα
για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του υγιου΄ς ανταγωνισµου΄ τις
συγχωνευ΄σεις, τις µετατροπε΄ς και τους συνεταιρισµου΄ς των µικρω΄ν

(1) EE C 19 της 21.1.1998, σ. 72.

5.3.3.5. Η ΟΚΕ θεωρει΄ο΄τι απαιτει΄ται η δηµιουργι΄α εξειδικευµε΄νων Σχολω΄ν Εµπορι΄ου στην τριτοβα΄θµια εκπαι΄δευση και νε΄ων
Ερευνητικω΄ν Ινστιτου΄των τα οποι΄α θα προα΄γουν την ΄ερευνα και
την ενηµε΄ρωση και θα βοηθη΄σουν στην περαιτε΄ρω προω΄θηση των
νε΄ων τεχνολογιω΄ν στον κλα΄δο.

5.3.4. Ε µ π ο΄ ρ ι ο σ ε α γ ρ ο τ ι κ ΄ε ς κ α ι
ε υ ν ο η µ ΄ε ν ε ς α σ τ ι κ ΄ε ς π ε ρ ι ο χ ΄ε ς

λ ι γ ο΄ τ ε ρ ο

5.3.4.1. Ο ιδιαι΄τερος κοινωνικο΄ς ρο΄λος των µικρω΄ν εµπορικω΄ν
επιχειρη΄σεων στις αγροτικε΄ς και στις λιγο΄τερο ευνοηµε΄νες αστικε΄ς
περιοχε΄ς αποτελει΄ σηµαντικο΄τατη αιτι΄α ενασχο΄λησης ο΄λων των
ευρωπαϊκω΄ν οργα΄νων µε τη διατη΄ρηση και επιβι΄ωση΄ τους.
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5.3.4.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι απαιτου΄νται συντονισµε΄να και
συγκεκριµε΄να µε΄τρα για τον εκσυγχρονισµο΄, αλλα΄ και τη συνεχη΄
ανα΄πτυξη των µικρω΄ν εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων στις αγροτικε΄ς και
στις λιγο΄τερο ευνοηµε΄νες αστικε΄ς περιοχε΄ς.
5.3.4.3. Η ΟΚΕ καλει΄ τις εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις να καταγρα΄ψουν
τα τοπικα΄ προβλη΄µατα των µικρω΄ν εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων οι
οποι΄ες συµβα΄λλουν ουσιαστικα΄ στη δηµιουργι΄α θε΄σεων εργασι΄ας
σε ευαι΄σθητες κοινωνικα΄ περιοχε΄ς και να συγκεκριµενοποιη΄σουν
τις ανα΄γκες τους οι οποι΄ες ει΄ναι ποικι΄λες, πολυ΄µορφες και
διαφε΄ρουν απο΄ το΄πο σε το΄πο.
5.3.4.4. Η Επιτροπη΄ καλει΄ται να συνεργασθει΄ µε τις εθνικε΄ς
κυβερνη΄σεις των χωρω΄ν µελω΄ν για τη στη΄ριξη των τοπικω΄ν
εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων και να δηµιουργη΄σει ειδικε΄ς χρηµατοδοτη΄σεις για τον σκοπο΄ αυτο΄, µε΄σω των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων.
5.3.4.5. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει ιδιαι΄τερα µε΄τρα
για τις µη ευνοηµε΄νες αστικε΄ς και αγροτικε΄ς περιοχε΄ς.

5.3.5. Ε µ π ο΄ ρ ι ο κ α ι Τ ο υ ρ ι σ µ ο΄ ς
5.3.5.1. Η συνυ΄παρξη και η συνεργασι΄α των τοµε΄ων του
εµπορι΄ου και του τοµε΄α του τουρισµου΄ ΄εχουν πολλαπλασιαστικα΄
οφε΄λη για τις ευρωπαϊκε΄ς οικονοµι΄ες.
5.3.5.2. Η ΟΚΕ προτει΄νει η Γ∆ ΧΧΙΙΙ, η οποι΄α ει΄ναι αρµο΄δια
και για τις δυ΄ο οικονοµικε΄ς δραστηριο΄τητες, και οι εθνικε΄ς
οργανω΄σεις να καταρτι΄σουν κοινα΄ προγρα΄µµατα δρα΄σεων, συνεργασιω΄ν και ενηµε΄ρωσης, ιδιαι΄τερα στις χω΄ρες εκει΄νες ο΄που ο
τουρισµο΄ς αποτελει΄ σηµαντικο΄ τοµε΄α στην εθνικη΄ οικονοµι΄α.
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5.4. Ενθα΄ρρυνση του εξευρωπαϊσµου΄ και της διεθνοποι΄ησης
5.4.1. Τ ο ε υ ρ ω
΄
5.4.1.1. Το ευρω΄ µαζι΄ µε το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο, αποτελου΄ν
ση΄µερα τις δυ΄ο µεγα΄λες προκλη΄σεις και τα δυ΄ο πιο συ΄γχρονα
εργαλει΄α εκσυγχρονισµου΄ του ευρωπαϊκου΄ εµπορι΄ου.
5.4.1.2. Η προετοιµασι΄α των εµπορικω΄ν επιχειρη΄σεων για την
υποδοχη΄ κατ’αρχη΄ν, του ευρω΄ ως τραπεζικου΄ µε΄σου και, στη
συνε΄χεια, ως του κοινου΄ ευρωπαϊκου΄ µε΄σου συναλλαγω΄ν απαιτει΄
σοβαρο΄τατη προετοιµασι΄α και εις βα΄θος ενηµε΄ρωση ω΄στε τα
προβλη΄µατα που θα εµφανισθου΄ν να αντιµετωπισθου΄ν ΄εγκυρα και
΄εγκαιρα.
5.4.1.3. Η ενηµε΄ρωση και κα΄θε µορφη΄ς πληροφο΄ρηση για το
ευρω΄, που απευθυ΄νεται το΄σο προς τον επιχειρηµατικο΄ κο΄σµο, ο΄σο
και το ευρυ΄ καταναλωτικο΄ κοινο΄ αποτελου΄ν το κλειδι΄ για τη
µετα΄βαση µε επιτυχι΄α προς το ενιαι΄ο ευρωπαϊκο΄ νο΄µισµα.
5.4.1.4. Με΄σα στα πλαι΄σια της προσπα΄θειας αυτη΄ς, οι εµπορικε΄ς, κυρι΄ως, επιχειρη΄σεις προ΄κειται να διαδραµατι΄σουν τον
πρωτευ΄οντα ρο΄λο κατα΄ τη διαδικασι΄α µετα΄βασης στο ευρω΄. Και
του΄το διο΄τι µε την α΄µεση και καθηµερινη΄ επαφη΄ τους µε τον
καταναλωτη΄ αποτελου΄ν ουσιαστικο΄ παρα΄γοντα «ευαισθητοποι΄ησης» και «πληροφο΄ρηση΄ς» του για το ευρω΄, το΄σο απο΄ πλευρα΄ς
χρησιµο΄τητα΄ς του, ο΄σο και της εφαρµογη΄ς του στις συναλλακτικε΄ς
πρακτικε΄ς.
5.4.1.5. Απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη χα΄ραξη της επικοινωνιακη΄ς µας πολιτικη΄ς ει΄ναι ο προσδιορισµο΄ς εκ των προτε΄ρων
των παρακα΄τω παραµε΄τρων:
1. Ποιοι θα ει΄ναι οι φορει΄ς συντονισµου΄ και υλοποι΄ησης
2. Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς, η΄τοι προς ποιους θα απευθυνθει΄
3. Η βασικη΄ θεµατολογι΄α της «ενηµερωτικη΄ς πλατφο΄ρµας»

5.3.5.3. Το εµπο΄ριο θα εξυπηρετου΄νταν καλυ΄τερα εα΄ν ει΄χε
στενο΄τερους δεσµου΄ς µε τον τουρισµο΄ σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο και
για το λο΄γο αυτο΄ προτει΄νεται η συ΄σταση ενο΄ς συµβουλευτικου΄
οργα΄νου στα πλαι΄σια της Γ∆ ΧΧΙΙΙ, η οποι΄α θα αποτελει΄ται απο΄
εκπροσω΄πους του εµπορι΄ου και του τουρισµου΄.

5.3.6. Π ε ρ ι β α΄ λ λ ο ν
5.3.6.1. Το εµπο΄ριο συµπεριλαµβανο΄µενο στους κοινωνικου΄ς
εται΄ρους καλει΄ται να αναλα΄βει τις ευθυ΄νες του απε΄ναντι στα
θε΄µατα του περιβα΄λλοντος και της προστασι΄ας της δηµο΄σιας
υγει΄ας.
5.3.6.2. Το εµπο΄ριο µε΄σα στα πλαι΄σια των δυνατοτη΄των του και
σε συνεργασι΄α µε την τοπικη΄ αυτοδιοι΄κηση µπορει΄ να συµβα΄λλει
ουσιαστικα΄ στη µη επιβα΄ρυνση του περιβα΄λλοντος.
5.3.6.3. Οι µικρε΄ς εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις ΄εχουν ιδιαι΄τερη
ανα΄γκη ενηµε΄ρωσης και στη΄ριξης στα θε΄µατα περιβα΄λλοντος, ενω΄
θα πρε΄πει να συνεργασθου΄ν στενα΄ και αποδοτικα΄ στις τουριστικε΄ς
περιοχε΄ς µε τις τουριστικε΄ς επιχειρη΄σεις οι οποι΄ες κατα΄ κανο΄να
φε΄ρουν το κυ΄ριο βα΄ρος των περιβαλλοντικω΄ν προβληµα΄των και
επιπτω΄σεων.

4. Τα µε΄σα υποστη΄ριξης που θα χρησιµοποιηθου΄ν.
5.4.1.6. Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ ΄ενα ουσιαστικο΄ αποτε΄λεσµα στην προσπα΄θεια ενηµε΄ρωσης, προτει΄νονται τα εξη΄ς
πρακτικα΄ µε΄τρα:
α) Τη συ΄σταση στους κο΄λπους των εθνικω΄ν συντονιστικω΄ν επιτροπω΄ν ευρω΄, µιας ειδικη΄ς Επιτροπη΄ς (Steering Committee),
αποτελου΄µενης απο΄ εκπροσω΄πους των τραπεζω΄ν, του εµπορι΄ου, της κυβε΄ρνησης και ειδικου΄ς επιστη΄µονες επικοινωνι΄ας
και διαφη΄µισης.
β) Τη συ΄σταση στα αρµο΄δια Υπουργει΄α, στις εργοδοτικε΄ς και
εργατικε΄ς οργανω΄σεις και στα επιµελητη΄ρια «Γραφει΄ου πληροφο΄ρησης ευρω΄».
γ) Τη συ΄σταση σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος «Εθνικου΄ Κε΄ντρου
Τεκµηριω΄σεως ευρω΄», το οποι΄ο θα αποτελει΄ πηγη΄ πληροφο΄ρησης για τις ∆ηµο΄σιες Υπηρεσι΄ες και οργανισµου΄ς. Εξυπακου΄εται πως το Κε΄ντρο αυτο΄ θα παρε΄χει τις υπηρεσι΄ες του και
στις πα΄σης φυ΄σεως επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις.
δ) Τη θεσµοθε΄τηση µε συγκεκριµε΄νες διαδικασι΄ες στις µεγαλυ΄τερες εµπορικε΄ς, βιοµηχανικε΄ς, τουριστικε΄ς, ασφαλιστικε΄ς επιχειρη΄σεις και τις τρα΄πεζες «υπευ΄θυνου ευρω΄», στελε΄χους που
΄ ση των προβληµα΄των και των πλεονεκτηθα ΄εχει πλη΄ρη γνω
µα΄των εκ της εφαρµογη΄ς του ευρω΄.
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ε) Την εισαγωγη΄ του ευρω΄ στο προ΄γραµµα µαθηµα΄των των
Οικονοµικω΄ν Πανεπιστηµι΄ων, των ΤΕΙ, των Ινστιτου΄των Επαγγελµατικη΄ς Κατα΄ρτισης και της δευτεροβα΄θµιας εκπαι΄δευσης
οικονοµικου΄ προσανατολισµου΄.
5.4.1.7. Προκειµε΄νου η «εκστρατει΄α ενηµε΄ρωσης ευρω΄» να
΄εχει αποδοτικο΄ χαρακτη΄ρα θα πρε΄πει να απευθυ΄νεται σε µι΄α
συγκεκριµε΄νη κατηγορι΄α «αποδεκτω΄ν». Προτει΄νεται να απευθυ΄νεται:
— στους επικεφαλει΄ς επιχειρη΄σεων και οργανισµω΄ν·
— στα ανω΄τερα και µεσαι΄α στελε΄χη επιχειρη΄σεων κατα΄ κυ΄ριο
λο΄γο, εµπορικω΄ν, τουριστικω΄ν, µεταποιητικω΄ν·
— στους καταναλωτε΄ς, και ιδιαι΄τερα στις µειονεκτου΄σες κοινωνικα΄ οµα΄δες.
5.4.1.8. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι µι΄α εκστρατει΄α ενηµε΄ρωσης για τη
διαµο΄ρφωση γενικο΄τερα της κοινη΄ς γνω΄µης προκειµε΄νου να ΄εχουµε
«ΕURO minded people» απαιτει΄ προηγουµε΄νως µι΄α ΄ερευνα ψυχολογικω΄ν κινη΄τρων (motivation study) απο΄ τα αποτελε΄σµατα της
οποι΄ας θα καταρτισθει΄ εν συνεχει΄α η «ενηµερωτικη΄ πλατφο΄ρµα».
Αυτο΄ α΄λλωστε καθι΄σταται προφανε΄ς και απο΄ µι΄α σχετικα΄ προ΄σφατη
΄ερευνα σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, που κατε΄δειξε πως το 51 % περι΄που
των Ευρωπαι΄ων ει΄ναι «προσκολληµε΄νοι» στο εθνικο΄ τους νο΄µισµα
για ψυχολογικου΄ς, κυρι΄ως, λο΄γους και αντιµετωπι΄ζουν µε σκεπτικισµο΄ τη χρησιµοποι΄ηση του νε΄ου νοµι΄σµατος.
5.4.1.9. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να υπα΄ρξει πλη΄ρης
΄.
διαφα΄νεια των τραπεζικω΄ν εξο΄δων στην πορει΄α προς το ευρω
5.4.1.10.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι κυβερνη΄σεις θα πρε΄πει να
καθορι΄σουν απο΄ την αρχη΄ την πολιτικη΄ που θα ακολουθη΄σουν για
την εισαγωγη΄ του ευρω΄ στη χω΄ρα τους και να αποφασι΄σουν τις
σχετικε΄ς νοµοθετικε΄ς ρυθµι΄σεις, ω΄στε να µην επιβαρυνθου΄ν οι
εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις µε περιττα΄ ΄εξοδα και δια΄φορες ανω΄φελες
επενδυ΄σεις.
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5.4.2.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η διεθνη΄ς παρουσι΄α του ευρωπαϊκου΄
εµπορι΄ου αποτελει΄ υ΄ψιστη προτεραιο΄τητα και καλει΄ τις αρµο΄διες
Γενικε΄ς ∆ιευθυ΄νσεις (Ι και ΧΧΙΙΙ) να συνεργασθου΄ν προς το σκοπο΄
αυτο΄.
5.4.2.4. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει το ιδιαι΄τερο ενδιαφε΄ρον της για τη
φιλελευθεροποι΄ηση του εµπορι΄ου.
5.4.3. Η δ ι ε υ΄ ρ υ ν σ η τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ ς ' Ε ν ω σ η ς
5.4.3.1. Η διευ΄ρυνση της ΕΕ και τα προβλη΄µατα που θα
ανακυ΄ψουν πρε΄πει να αντιµετωπισθου΄ν α΄µεσα για να µην δηµιουργηθου΄ν εκ των υστε΄ρων κλυδωνισµοι΄ και αγκυλω΄σεις στο ευρωπαϊκο΄ εµπο΄ριο.
5.4.3.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να ενταθει΄ ο δια΄λογος µε
το εµπο΄ριο των υπο΄ ΄ενταξη χωρω΄ν ω΄στε να καταγραφου΄ν τα
δοµικα΄ και νοµοθετικα΄ προβλη΄µατα και να αρχι΄σουν το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, να επιλυ΄ονται αυτα΄ στα πλαι΄σια των ευρωπαϊκω΄ν
διαδικασιω΄ν και της ευρωπαϊκη΄ς νοµοθεσι΄ας και πρακτικη΄ς.
5.4.3.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ Εµπορι΄ου και ∆ιανοµη΄ς
πρε΄πει να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειες ενσωµα΄τωσης του εµπορι΄ου
των υπο΄ διευ΄ρυνση χωρω΄ν στο ευρωπαϊκο΄ εµπο΄ριο.
5.4.3.4. Οι υπο΄ ΄ενταξη χω΄ρες θα πρε΄πει να καταβα΄λλουν
σηµαντικε΄ς προσπα΄θειες ω΄στε το τοπικο΄ τους εµπο΄ριο να επιβιω΄σει
και να αναπτυχθει΄ µε΄σα στο ευρωπαϊκο΄ περιβα΄λλον, το οποι΄ο
διαφε΄ρει σοβαρα΄ απο΄ το περιβα΄λλον στο οποι΄ο λειτου΄ργησαν επι΄
σειρα΄ δεκαετιω΄ν.
5.4.3.5. Κρι΄σιµο ρο΄λο στην προσαρµογη΄ του εµπορι΄ου των
υπο΄ ΄ενταξη χωρω΄ν στην ευρωπαϊκη΄ πραγµατικο΄τητα καλου΄νται να
παι΄ξουν οι ο΄µορες χω΄ρες της ΕΕ και για το λο΄γο αυτο΄ θα πρε΄πει
να ενταθου΄ν οι προσπα΄θειες για διασυνοριακε΄ς δρα΄σεις.
5.4.3.6. Η ΄ελλειψη αντιπροσωπευτικω΄ν φορε΄ων του ιδιωτικου΄
τοµε΄α στις υπο΄ διευ΄ρυνση χω΄ρες δηµιουργει΄ σοβαρα΄ προβλη΄µατα
στην εδραι΄ωση και εµβα΄θυνση του αναγκαι΄ου διαλο΄γου. Η
ΟΚΕ προτει΄νει την οικονοµικη΄ ενι΄σχυση για τη δηµιουργι΄α και
λειτουργι΄α των φορε΄ων αυτω΄ν.

5.4.1.11.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι κυβερνη΄σεις θα πρε΄πει να
καθιερω΄σουν οικονοµικα΄ και φορολογικα΄ κι΄νητρα για να βοηθη΄σουν τις επιχειρη΄σεις στις απαραι΄τητες επενδυ΄σεις λο΄γω καθιε΄ρωσης του ευρω΄, (αλλαγη΄ στα συστη΄µατα λογισµικου΄ κλπ).

5.4.3.7. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ αλλα΄ και τις υπο΄ διευ΄ρυνση
χω΄ρες να ενισχυ΄σουν τις διαδικασι΄ες οργα΄νωσης και στη΄ριξης
νε΄ων αντιπροσωπευτικω΄ν οργανω΄σεων των παραγωγικω΄ν τα΄ξεων
(βιοµηχανι΄α, εµπο΄ριο, τουρισµο΄ς κλπ.), οι οποι΄ες θα λειτουργου΄ν
αυτο΄νοµα.

5.4.2. Τ ο δ ι ε θ ν ΄ε ς ε µ π ο΄ ρ ι ο

6. Προ΄γραµµα δρα΄σης

5.4.2.1. Η διεθνοποι΄ηση του ευρωπαϊκου΄ εµπορι΄ου ει΄ναι
απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για την ανα΄πτυξη΄ του και, κυρι΄ως, για
την επιβι΄ωση των ευρωπαϊκω΄ν αγαθω΄ν στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α.
Για το λο΄γο αυτο΄ η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να καταβα΄λλει κα΄θε
προσπα΄θεια για τη µελε΄τη και επι΄λυση των προβληµα΄των ανα΄πτυξης και εγκατα΄στασης των διεθνω΄ν ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων.

6.1.
Το προ΄γραµµα δρα΄σεων, το οποι΄ο ΄εχει εκπονη΄σει η
Επιτροπη΄ για την αποτελεσµατικη΄ προω΄θηση λυ΄σεων στα προβλη΄µατα του ευρωπαϊκου΄ εµπορι΄ου, θεωρει΄ται ο΄τι κινει΄ται προς τη
σωστη΄ κατευ΄θυνση, καλυ΄πτει ΄ενα χρονικο΄ δια΄στηµα πενταετι΄ας και
µπορει΄να χαρακτηρισθει΄ιδιαι΄τερα φιλο΄δοξο ως προς τους χρο΄νους
υλοποι΄ησης των δρα΄σεω΄ν του.

5.4.2.2. Η ΕΕ δια των Γ∆ Ι και ΧΧΙΙΙ θα πρε΄πει να παι΄ξει
πρωταγωνιστικο΄ ρο΄λο για θε΄µατα εµπορι΄ου στον ΠΟΕ, στο ∆ιεθνε΄ς
Γραφει΄ο Εργασι΄ας και στη ∆ια΄σκεψη των Η.Ε. για το εµπο΄ριο και
την ανα΄πτυξη, ω΄στε να προωθηθου΄ν οι θε΄σεις και οι απο΄ψεις των
ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων στον παγκο΄σµιο δια΄λογο.

6.2.
Αν και φιλο΄δοξο, το προ΄γραµµα δρα΄σης αποδι΄δει ιδιαι΄τερη
΄εµφαση σε εκστρατει΄ες, εκθε΄σεις, συναντη΄σεις, µελε΄τες κλπ., ενω΄
οι συγκεκριµε΄νες δρα΄σεις για την υποστη΄ριξη του εµπορι΄ου
ει΄ναι περιορισµε΄νες. Πιο συγκεκριµε΄να, η ΟΚΕ καλωσορι΄ζει τις
παρακα΄τω δρα΄σεις:
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6.2.1. ∆ρα΄ση 3: Κατα΄ρτιση και δηµοσι΄ευση δρα΄σεων για την
απλου΄στευση των διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν.

7.1.3. Για πρω΄τη φορα΄ ΄ενα ευρωπαϊκο΄ ΄εγγραφο αναδεικνυ΄ει το
ρο΄λο του εµπορι΄ου σε τοπικο΄ και ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο.

6.2.2. ∆ρα΄ση 4: Υλοποι΄ηση δευ΄τερης πρωτοβουλι΄ας κεφαλαι΄ου
εκκι΄νησης.

7.1.4. Τα προτεινο΄µενα µε΄τρα για την επι΄λυση των χρονιζο΄ντων
προβληµα΄των του εµπορι΄ου περιε΄χουν πολλε΄ς θεωρητικε΄ς λυ΄σεις,
οι οποι΄ες δεν ΄εχουν α΄µεσα και ορατα΄ αποτελε΄σµατα ειδικα΄ στις
υπο΄ απειλη΄ ευρισκο΄µενες ΜΜΕ.

6.2.3. ∆ρα΄ση 8: Πιλοτικα΄ σχε΄δια για την προω΄θηση ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου και σηµα΄των ποιο΄τητας.
6.2.4. ∆ρα΄σεις 10 και14: Προγρα΄µµατα προσοµοι΄ωσης για
την προω΄θηση του ευρω΄.
6.2.5. ∆ρα΄ση 11: Βελτι΄ωση της προ΄σβασης ΜΜΕ σε κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα και ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α.
6.2.6. ∆ρα΄ση 16: Συµµετοχη΄ φορε΄ων της Κοινοπολιτει΄ας
Ανεξαρτη΄των Κρατω΄ν και της Κυ΄πρου σε κοινοτικε΄ς δραστηριο΄τητες για την προω΄θηση του εµπορι΄ου.
6.2.7. Για ο΄λες τις υπο΄λοιπες δρα΄σεις, η ΟΚΕ προτει΄νει να
µετατεθει΄ το κε΄ντρο βα΄ρους απο΄ τη «θεωρι΄α», η οποι΄α, ασφαλω΄ς,
ει΄ναι απαραι΄τητη σαν υπο΄βαθρο, προς την «πρα΄ξη», η οποι΄α θα
αποτελε΄σει την ουσι΄α για τη στη΄ριξη και ανα΄πτυξη του εµπορι΄ου
µε΄σα στην προγραµµατισµε΄νη πενταετι΄α.
6.3.
Θεωρω΄ντας δεδοµε΄νη τη χρηµατοδοτικη΄ στη΄ριξη του
προγρα΄µµατος δρα΄σης, η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να φροντι΄σει,
µε τον πιο αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο, να στελεχω΄σει εκει΄νες τις
υπηρεσι΄ες της, οι οποι΄ες θα στηρι΄ξουν την υλοποι΄ηση του
προγρα΄µµατος δρα΄σης.
6.4.
Η ΟΚΕ καλει΄ το΄σο τις εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις, ο΄σο και τους
φορει΄ς του εµπορι΄ου να αναλα΄βουν να παι΄ξουν τον αποφασιστικο΄
ρο΄λο που τους αναλογει΄, ΄ετσι ω΄στε το φιλο΄δοξο σχε΄διο δρα΄σης να
΄εχει τα αναµενο΄µενα και απαραι΄τητα αποτελε΄σµατα, τα οποι΄α η
Λευκη΄ Βι΄βλος ΄εχει θε΄σει σαν στο΄χο.
6.5.
Στο Προ΄γραµµα ∆ρα΄σης πρε΄πει να προστεθου΄ν συγκεκρι΄ σουν αποτελε΄σµατα
µε΄νες πρακτικε΄ς δρα΄σεις, οι οποι΄ες θα αποδω
το ταχυ΄τερο δυνατο΄.

7. Συµπερα΄σµατα
7.1.

Η ΟΚΕ συµπερασµατικα΄ επισηµαι΄νει τα κα΄τωθι:

7.1.1. Τα στατιστικα΄ στοιχει΄α τα οποι΄α δηµοσιευ΄ονται απο΄ την
Eurostat, δυστυχω΄ς για µι΄α ακο΄µη φορα΄, δεν παρουσια΄ζουν την
πραγµατικη΄ εικο΄να του ευρωπαϊκου΄ εµπορι΄ου, διο΄τι στηρι΄ζονται
σε ελλιπη΄ δεδοµε΄να, τα οποι΄α συλλε΄γονται απο΄ τις εθνικε΄ς
αρχε΄ς µε ιδιαι΄τερη δυσκολι΄α λο΄γω της φυ΄σης της εµπορικη΄ς
δραστηριο΄τητας. Για το λο΄γο αυτο΄, η σηµασι΄α του τοµε΄α για τις
ευρωπαϊκε΄ς οικονοµι΄ες υποβαθµι΄ζεται λο΄γω της ΄ελλειψης σαφω΄ν
και αξιο΄πιστων συγκριτικω΄ν στοιχει΄ων.
7.1.2. Η Λευκη΄ Βι΄βλος για το εµπο΄ριο αναµφι΄βολα αποτελει΄
΄ενα σηµαντικο΄ ΄εγγραφο περιγραφη΄ς των προβληµα΄των του εµπορι΄ου.

7.1.5. Θα ΄επρεπε να υπα΄ρχουν καταγεγραµµε΄νες συγκεκριµε΄νες
χρηµατοδοτη΄σεις για ορισµε΄νες δρα΄σεις.
7.1.6. Απαιτει΄ται µεγαλυ΄τερη χρηµατοδο΄τηση της Γ∆ XXIII
και σοβαρη΄ ενι΄σχυση του ΄εµψυχου και α΄ψυχου δυναµικου΄ της
ω΄στε να µπορει΄ να ανταποκριθει΄ στις απαιτη΄σεις της αποστολη΄ς
της.
7.1.7. Η 'Εκθεση BEST θα πρε΄πει να αποτελε΄σει ΄ενα σοβαρο΄
εργαλει΄ο δρα΄σεων για τον περιορισµο΄ της γραφειοκρατι΄ας.
7.1.8. Απαιτει΄ται για την περι΄οδο διπλη΄ς κυκλοφορι΄ας ευρω΄
και εθνικω΄ν νοµισµα΄των ιδιαι΄τερη διαβου΄λευση µεταξυ΄ Κυβερνη΄σεων και εµπο΄ρων.
7.1.9. Στον τοµε΄α των προµηθειω΄ν των πιστωτικω΄ν καρτω΄ν,
αλλα΄ και των λοιπω΄ν τραπεζικω΄ν εξο΄δων, απαιτει΄ται µι΄α πανευρωπαϊκη΄ πρωτοβουλι΄α για την εναρµο΄νιση, µε΄σα σε κανο΄νες
ελευ΄θερης αγορα΄ς, κο΄στους των τραπεζικω΄ν εργασιω΄ν που επιβαρυ΄νει τις εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις.
7.1.10. ∆εν περιγρα΄φεται ικανοποιητικα΄ ο εξε΄χων ρο΄λος του
εµπορι΄ου στην καταπολε΄µηση της ανεργι΄ας και τη δηµιουργι΄α
νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας.
7.1.11. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι στη Λευκη΄ Βι΄βλο δεν γι΄νεται σαφη΄ς
δια΄κριση του εµπορι΄ου που αφορα΄ τις εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις και
του εµπορι΄ου που αφορα΄ τους τελικου΄ς καταναλωτε΄ς ω΄στε να
ληφθου΄ν τα απαραι΄τητα µε΄τρα για τους δυ΄ο αυτου΄ς κλα΄δους του
εµπορι΄ου.
7.1.12. Η Γ∆ XXIII θα πρε΄πει να συµµετε΄χει ενεργα΄ σε ο΄λες τις
ευρωπαϊκε΄ς πολιτικε΄ς που αφορου΄ν και επηρεα΄ζουν το εµπο΄ριο.
7.1.13. Οι εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις καλου΄νται µετα΄ την υλοποι΄ηση
της συ΄γκλισης των ευρωπαϊκω΄ν οικονοµιω΄ν µε τα κριτη΄ρια της
Συνθη΄κης του Μα΄αστριχτ να προχωρη΄σουν σε συγκεκριµε΄να µε΄τρα
ενι΄σχυσης του εµπορι΄ου και να τονω΄σουν τη ζη΄τηση.
7.1.14. Οι ευρωπαϊκε΄ς εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις θα πρε΄πει να
αποκτη΄σουν µεγαλυ΄τερη επιθετικο΄τητα και να αυξη΄σουν τα αναλαµβανο΄µενα ρι΄σκα στο συ΄γχρονο παγκοσµιοποιηµε΄νο περιβα΄λλον.
7.1.15. Θα πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να αρχι΄σει µι΄α σοβαρη΄ εναρµο΄νιση των διατα΄ξεων και πρακτικω΄ν που αφορου΄ν το εµπο΄ριο σε
πανευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Για το θε΄µα αυτο΄ καλου΄νται οι κυβερνη΄σεις
των κρατω΄ν µελω΄ν να αρχι΄σουν ΄εναν σοβαρο΄ και ειλικρινη΄ δια΄λογο.
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7.1.16. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι µικρε΄ς εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις
΄εχουν ανα΄γκη απο΄ εξειδικευµε΄να φορολογικα΄ και αναπτυξιακα΄
µε΄τρα στη΄ριξης.
7.1.17. Θεωρει΄ ο΄τι και οι νε΄ες µορφε΄ς εµπορι΄ου ο΄πως π.χ. η
Συ΄µβαση ∆ικαιο΄χρησης, οι πωλη΄σεις εξ αποστα΄σεως κλπ. πρε΄πει
να τυ΄χουν της ισο΄τιµης συµπεριφορα΄ς προσοχη΄ς το΄σο απο΄ νοµικη΄ς
ο΄σο και απο΄ φορολογικη΄ς α΄ποψης.
7.1.18. Θεωρει΄ ο΄τι το κυ΄ριο βα΄ρος ενι΄σχυσης του εµπορι΄ου
φε΄ρουν οι Κυβερνη΄σεις τις οποι΄ες καλει΄ να αρχι΄σουν α΄µεσα ΄εναν
πανευρωπαϊκο΄ δια΄λογο για τη λη΄ψη σαφω΄ν και πρακτικω΄ν µε΄τρων.
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7.1.19. Θεωρει΄ ο΄τι η Γ∆ ΧΧΙΙΙ, µετα΄ την ολοκλη΄ρωση του
διαλο΄γου για τη Λευκη΄ Βι΄βλο, θα πρε΄πει να συγκεντρω΄σει τις
απο΄ψεις ο΄λων των εµπλεκοµε΄νων µερω΄ν και να συνεχι΄σει την
προσπα΄θεια καθορισµου΄ σαφω΄ν και πρακτικω΄ν δρα΄σεων α΄µεσης
ενε΄ργειας.
7.1.20. Η Επιτροπη΄ (Γ∆ ΧΧΙΙΙ) θα πρε΄πει να παρακολουθει΄
στενα΄ τις ραγδαι΄ες µεταβολε΄ς που συντελου΄νται στο εµπο΄ριο στην
κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν και να λαµβα΄νει η΄ να υποδεικνυ΄ει τα
αναγκαι΄α µε΄τρα, παρακα΄µπτοντας γραφειοκρατικε΄ς διαδικασι΄ες και
πιε΄ζοντας τις εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις, προς τη σωστη΄ κατευ΄θυνση.

Βρυξε΄λλες, 8 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Το ακο΄λουθο σηµει΄ο του κειµε΄νου της γνωµοδο΄τησης του τµη΄µατος απορρι΄φθηκε στην ψηφοφορι΄α της σχετικη΄ς τροπολογι΄ας
στη συ΄νοδο ολοµε΄λειας, αλλα΄ υπερψηφι΄σθηκε τουλα΄χιστον απο΄ το ΄ενα τε΄ταρτο των ψηφισα΄ντων:
«Σηµει΄ο 4.2 Θα πρε΄πει να επισηµανθει΄ µε ΄εµφαση ο΄τι ει΄ναι η πρω΄τη φορα΄ που ΄ενα ευρωπαϊκο΄ κει΄µενο ανιχνευ΄ει και
περιγρα΄φει µε το΄ση σοβαρο΄τητα το ρο΄λο του εµπορι΄ου στο θε΄µα της απασχο΄λησης και τις διαγραφο΄µενες προοπτικε΄ς του.»
Αποτε΄λεσµα ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 39, ψη΄φοι κατα΄: 30, αποχε΄ς:4.
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C 258/35

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ςγια την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε
θε΄µα “Συνοχη΄ και Μεταφορε΄ς”»
(1999/C 258/09)
Στις 14 Iανουαρι΄ου 1999 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 198 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Συνοχη΄ και Μεταφορε΄ς».
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και νοµισµατικη΄ ΄ενωση, οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 2 Ιουνι΄ου 1999, µε βα΄ση
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Tosh.
Κατα΄ την 365η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 7ης και 8ης Ιουλι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 7ης Ιουλι΄ου 1999), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 104 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 κατα΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

ενδιαφε΄ρον επικεντρω΄νεται στην αντιµετω΄πιση των προβληµα΄των:
α) των α΄κρως αποµακρυσµε΄νων περιφερειω΄ν· β) των µειονεκτικω΄ν
περιφερειω΄ν· και γ) των οµα΄δων ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες.

1.1.
Η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση αποτελει΄ται απο΄ πε΄ντε τµη΄µατα.
Την εισαγωγη΄ ακολουθει΄ το δευ΄τερο τµη΄µα το οποι΄ο παρουσια΄ζει
συνοπτικα΄ το περιεχο΄µενο της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς.

2.2.
Στην ανακοι΄νωση τονι΄ζεται η σηµασι΄α των συγκλινο΄ντων
στο΄χων: α) των προγραµµα΄των και πρωτοβουλιω΄ν των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων (ΕΤΠΑ, INTERREG)· β) των προγραµµα΄των του
Ταµει΄ου Συνοχη΄ς· και γ) της στη΄ριξης που παρε΄χει η ΕΤΕπ.

1.2.
Στο τρι΄το και τε΄ταρτο τµη΄µα της γνωµοδο΄τησης της ΟΚΕ
επισκοπου΄νται σε βα΄θος το ΄εγγραφο και οι πι΄νακες. ∆ιατυπω΄νονται
γενικα΄ σχο΄λια και συστα΄σεις. Τε΄λος, στο πε΄µπτο τµη΄µα διατυπω΄νονται γενικα΄ συµπερα΄σµατα.

1.3.
Λο΄γω του αο΄ριστου χαρακτη΄ρα των µηνυµα΄των της
ανακοι΄νωσης και της σηµαντικη΄ς αυ΄ξησης του προϋπολογισµου΄
της ΕΕ στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν κατα΄ τα πε΄ντε επο΄µενα ΄ετη, η
ΟΚΕ επεδι΄ωξε τη διεξοδικη΄ εξε΄ταση και ΄ελεγχο ορισµε΄νων σηµει΄ων
και διατα΄ξεων που θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι καθοριστικα΄ για την ουσιαστικη΄
εξε΄λιξη της συνοχη΄ς και των µεταφορω΄ν.

1.4.
Η διασυ΄νδεση των διαφο΄ρων χρηµατοδοτικω΄ν µηχανισµω΄ν
— ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α, Ταµει΄ο Συνοχη΄ς και Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα
Επενδυ΄σεων (ΕΤΕπ) — εξετα΄στηκε στο πλαι΄σιο της καταρτιζο΄µενης
κοινη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν (ΚΠΜ) και της πολιτικη΄ς χωροταξικη΄ς
ανα΄πτυξης, τοµει΄ς για τους οποι΄ους η διευ΄ρυνση, ο΄πως θα πρε΄πει
να καταστει΄ σαφω΄ς κατανοητο΄, ΄εχει σοβαρε΄ς συνε΄πειες. Η παρου΄σα
γνωµοδο΄τηση διατυπω΄νει συστα΄σεις αναφορικα΄ µε τον τρο΄πο µε
τον οποι΄ο η Επιτροπη΄ ει΄ναι σε θε΄ση να ολοκληρω΄σει αποτελεσµατικα΄ τα δια΄φορα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα που διατι΄θενται για τη
στη΄ριξη των γενικω΄ν στο΄χων της ΕΕ. Οι δαπα΄νες των ∆ιαρθρωτικω΄ν
Ταµει΄ων ει΄ναι δεκαπλα΄σιες των δαπανω΄ν του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς.

΄ ν το΄σο
2.3.
Στο΄χος της ΚΠΜ ει΄ναι η στη΄ριξη των προσπαθειω
των ατο΄µων ο΄σο και της οικονοµι΄ας για την προω΄θηση των
προοπτικω΄ν και της ανταγωνιστικο΄τητας.
2.4.
Στην ανακοι΄νωση αναφε΄ρεται ο΄τι η εφαρµογη΄ κατα΄λληλων
και ορθα΄ συντονισµε΄νων περιφερειακω΄ν πολιτικω΄ν θεωρει΄ται το
καλυ΄τερο µε΄σο για:
— την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη (µεγε΄θυνση, ανταγωνιστικο΄τητα,
απασχο΄ληση)·
— την ισο΄ρροπη ανα΄πτυξη ολο΄κληρης της ΕΕ·
— τη δηµιουργι΄α των κατα΄λληλων για τη µελλοντικη΄ διευ΄ρυνση
συνθηκω΄ν·
— τη βελτι΄ωση της κινητικο΄τητας ο΄λων των µειονεκτου΄ντων
ατο΄µων, ει΄τε των οικονοµικα΄ µειονεκτου΄ντων ει΄τε των ατο΄µων
µε ειδικε΄ς ανα΄γκες·
χωρι΄ς να τι΄θενται σε κι΄νδυνο οι περιβαλλοντικοι΄ στο΄χοι.
2.5.
Παρουσια΄ζονται οι υπα΄ρχουσες ανισο΄τητες και επισηµαι΄νεται ο΄τι οι µεταφορε΄ς µπορου΄ν να επιφε΄ρουν βελτιω΄σεις ως προς:
— τη µει΄ωση της µετακι΄νησης του πληθυσµου΄ προς τα αστικα΄
κε΄ντρα που ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την προ΄κληση κυκλοφοριακω΄ν
συµφορη΄σεων και αρνητικε΄ς συνε΄πειες για το περιβα΄λλον·
— τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης στις περιφε΄ρειες και τη διευκο΄λυνση της παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν που θα συµβα΄λουν στην
επι΄τευξη µεγαλυ΄τερης ευηµερι΄ας µε΄σω της ενι΄σχυσης της
ανταγωνιστικο΄τητας·

2. Συνοπτικη΄ παρουσι΄αση της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς

2.1.
Η ανακοι΄νωση εκθε΄τει την προ΄θεση της ΕΕ: α) να ενισχυ΄σει
τις προσπα΄θειες οικονοµικη΄ς συ΄γκλισης β) να προωθη΄σει την
κοινωνικη΄ ολοκλη΄ρωση και να καταστη΄σει σαφη΄ τη σηµασι΄α των
µεταφορικω΄ν υποδοµω΄ν για την επι΄τευξη αειφο΄ρου ανα΄πτυξης. Το

— το µεταφορικο΄ κο΄στος ως µεταβλητη΄ των επενδυ΄σεων.
2.6.
Η ανακοι΄νωση ισχυρι΄ζεται ο΄τι οι βελτιω΄σεις στον µεταφορικο΄ τοµε΄α µπορου΄ν:
— να παρα΄σχουν τη δυνατο΄τητα αυ΄ξησης των εισροω΄ν και
βελτι΄ωσης της προ΄σβασης στις αγορε΄ς για τα δια΄φορα προϊο΄ντα και, εφο΄σον ει΄ναι κατα΄λληλα προσαρµοσµε΄νες·
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— να συµβα΄λουν στη δηµιουργι΄α σταθερη΄ς και αειφο΄ρου οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης καθω΄ς και στην αυ΄ξηση της απασχο΄λησης·
αλλα΄ θα πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη ο΄τι:
— υφι΄στανται και α΄λλοι εναλλακτικοι΄ανταγωνιστικοι΄ παρα΄γοντες
ανα΄πτυξης ο΄πως, π.χ., οι τηλεπικοινωνι΄ες·
— η δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης ει΄ναι το ΄διο
ι σηµαντικη΄ µε
τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης στις α΄κρως αποµακρυσµε΄νες
µειονεκτου΄σες περιφε΄ρειες.
2.7.
Οι επενδυ΄σεις που θα πραγµατοποιηθου΄ν θα αφορου΄ν
περισσο΄τερο α΄τοµα µε συγκεκριµε΄νες κοινωνικε΄ς ανα΄γκες ενω΄
αναγνωρι΄ζεται ο΄τι στις πλε΄ον πλου΄σιες χω΄ρες υπα΄ρχουν θυ΄λακες
στους οποι΄ους οι µεταφορε΄ς θα επενεργη΄σουν αρνητικα΄ στην
αποδοτικο΄τητα η΄ θα επιτει΄νουν τις διαφορε΄ς. ∆ι΄δει σαφη΄ ΄εµφαση
στο µελλοντικο΄ ρο΄λο των µεταφορω΄ν ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση
των στο΄χων αυτω΄ν.
2.8.
Η αντιµετω΄πιση των ελλει΄ψεων που παρατηρου΄νται θα
γι΄νει µε΄σω προγραµµα΄των χρηµατοδοτου΄µενων απο΄ την ΕΕ, κυ΄ριος
στο΄χος των οποι΄ων ει΄ναι η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη· η χρηµατοδο΄τηση
της συνοχη΄ς αποτελει΄ σηµαντικο΄ συµπληρωµατικο΄ στοιχει΄ο.
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— της αποτροπη΄ς της υιοθε΄τησης µεταφορικω΄ν πολιτικω΄ν που
βασι΄ζονται αποκλειστικα΄ στους νο΄µους της αγορα΄ς και της
προτι΄µησης των πολιτικω΄ν εκει΄νων που εξυπηρετου΄ν το γενικο΄τερο οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ συµφε΄ρον·
— της δηµιουργι΄ας διαδικασιω΄ν ανα΄θεσης συµβα΄σεων προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η ποιο΄τητα των παρεχοµε΄νων υπηρεσιω
΄ν
και της χρη΄σης των ενδοµεταφορω΄ν επιλεκτικα΄ για τις πλε΄ον
αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες.
΄ ν θα πρε΄πει
2.12. Η τιµολο΄γηση της χρη΄σης των υποδοµω
απλω΄ς να καλυ΄πτει/αντικατοπτρι΄ζει το οριακο΄ κο΄στος, µε΄σω της
καταβολη΄ς τελω΄ν. Κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ πιστευ΄εται ο΄τι:
— θα αυξηθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα µε΄σω της βε΄λτιστης επιλογη΄ς µε το µικρο΄τερο µεταφορικο΄ κο΄στος·
— οι περιφερειακε΄ς δαπα΄νες ει΄ναι πιθανο΄ν να µειωθου΄ν·
— θα µεταβληθει΄ η δια΄ρθρωση της περιφερειακη΄ς παραγωγη΄ς µε
την εγκατα΄λειψη παραγωγω΄ν χαµηλη΄ς προστιθε΄µενης αξι΄ας.
2.13. Η ολοκλη΄ρωση ο΄λων των τρο΄πων µεταφορα΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων ο΄λων των λιµε΄νων και των τερµατικω΄ν σταθµω΄ν,
θεωρει΄ται σηµαντικη΄ για την ουσιαστικη΄ διαφοροποι΄ηση των
συνδε΄σεων του δικτυ΄ου.

2.9.
Οι χρηµατοδοτου΄µενες απο΄ την ΕΕ δαπα΄νες επικεντρω΄νονται στον τοµε΄α των οδικω΄ν µεταφορω΄ν:
3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
— τα 2/3 των επενδυ΄σεων του ΕΤΠΑ αφορου΄σαν, κατα΄ την
περι΄οδο 1994-1999, τον τοµε΄α των µεταφορω΄ν·
— τα 2/3 των επενδυ΄σεων του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς, κατα΄ την
περι΄οδο 1993-1999, αφορου΄σαν τον τοµε΄α των µεταφορω΄ν·
— τα δα΄νεια της ΕΤΕπ αφορου΄σαν κυρι΄ως την επι΄τευξη περιφερειακω΄ν στο΄χων (στους οποι΄ους συµπεριλαµβα΄νεται και ο
τοµε΄ας των µεταφορω΄ν).
Θα πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι το 1/4 των δανει΄ων που χορη΄γησε
η ΕΤΕπ για την υλοποι΄ηση σχεδι΄ων περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης,
αφορου΄σε και τη συγχρηµατοδο΄τηση δρα΄σεων µε τα ∆ιαρθρωτικα΄
Ταµει΄α.
2.10. Η ανακοι΄νωση αναγνωρι΄ζει ο΄τι τα εθνικα΄ σχε΄δια ανα΄πτυξης ει΄χαν ως αποτε΄λεσµα τη δηµιουργι΄α ανισορροπιω΄ν και την
εµφα΄νιση εµποδι΄ων που οδη΄γησαν στην µη ισο΄ρροπη χρη΄ση της
ευρωπαϊκη΄ς επικρα΄τειας και κατε΄στησαν επιτακτικη΄ την ανα΄γκη
συνολικη΄ς διαχει΄ρισης του ζητη΄µατος µε΄σω του Σχεδι΄ου Ανα΄πτυξης του Κοινοτικου΄ Χω΄ρου (ΣΑΚΧ). Η χρηµατοδοτικη΄ συνεργασι΄α
του δηµο΄σιου και του ιδιωτικου΄ τοµε΄α και η συ΄ναψη κοινωνικω΄ν
συµπρα΄ξεων µπορει΄ να διασφαλι΄σει µι΄α κοινη΄ και συνεκτικη΄
θεω΄ρηση της χωροταξικη΄ς ανα΄πτυξης της επικρα΄τειας της ΕΕ.
2.11. Πιστευ΄εται ο΄τι η απελευθε΄ρωση θα ΄εχει ως αποτε΄λεσµα
την προω΄θηση της περιφερειακη΄ς συνοχη΄ς µε΄σω:
— της παροχη΄ς προσιτω΄ν και αειφο΄ρων µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν
σε ολο΄κληρη την ΕΕ·
— της παροχη΄ς ενο΄ς ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου για τον ΄ελεγχο των
αποτελεσµα΄των και τη διασφα΄λιση βιω΄σιµων επιλογω΄ν ως προς
τα µεταφορικα΄ µε΄σα·

3.1.
Μολονο΄τι η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τις αρχε΄ς της συνοχη΄ς,
εντου΄τοις δεν θεωρει΄ ο΄τι υπα΄ρχουν επαρκη΄ τεκµη΄ρια τα οποι΄α
αποδεικνυ΄ουν τη συµβολη΄ του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς στην επι΄τευξη
των στο΄χων που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 2.1.
3.1.1. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι οι πι΄νακες που παρουσια΄ζονται στο
παρα΄ρτηµα δεν συµβα΄λλουν πολυ΄ στην καλυ΄τερη κατανο΄ηση των
αρχω΄ν που διε΄πουν τις δαπα΄νες του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς στον τοµε΄α
των µεταφορω΄ν και δεν αποδεικνυ΄ουν τους ισχυρισµου΄ς ο΄σον
αφορα΄ την επι΄δραση της κοινοτικη΄ς παρε΄µβασης. Τα στοιχει΄α
που αναφε΄ρονται ει΄ναι παρωχηµε΄να και δεν σχετι΄ζονται µε την
ανακοι΄νωση προκειµε΄νου να αιτιολογηθου΄ν οι απο΄ψεις που διατυπω΄νονται σε αυτη΄. Επι΄σης, δεν υπα΄ρχουν επαρκη΄ στοιχει΄α που να
καταδεικνυ΄ουν τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο οι δαπα΄νες του Ταµει΄ου
Συνοχη΄ς, απο΄ κοινου΄ µε τη χρηµατοδο΄τηση που παρε΄χεται απο΄ τα
∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α και την ΕΤΕπ συµβα΄λλουν στην επι΄τευξη των
επιδιωκο΄µενων στο΄χων.
3.2.
Παρα΄ τις εµφανει΄ς δυσκολι΄ες για τον προσδιορισµο΄
αιτι΄ου και αποτελε΄σµατος, η απουσι΄α της µελε΄της συγκεκριµε΄νων
περιπτω΄σεων και της παρουσι΄ασης στοιχει΄ων που προε΄κυψαν
απο΄ λειτουργικου΄ς ελε΄γχους καθιστα΄ δυ΄σκολη την εξαγωγη΄
συµπερασµα΄των σχετικα΄ µε την εξεταζο΄µενη πολιτικη΄ και τις
δαπα΄νες. Επι΄σης, εκφρα΄ζεται η ανησυχι΄α ο΄τι ο καταµερισµο΄ς των
αρµοδιοτη΄των διαχει΄ρισης των ταµει΄ων στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς
της αρχη΄ς της επικουρικο΄τητας µπορει΄ να οδηγη΄σει στη µη
βε΄λτιστη επιλογη΄ προτεραιοτη΄των, µε πιθανο΄ αποτε΄λεσµα τη
συγκε΄ντρωση του πληθυσµου΄ και της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης στα
αστικα΄ κε΄ντρα, σε περι΄πτωση που συνεχισθει΄ η επιδι΄ωξη της
επι΄τευξης στο΄χων στον τοµε΄α των µεταφορω
΄ ν βα΄σει µο΄νο οικονοµικω΄ν κριτηρι΄ων της αγορα΄ς. Εξα΄λλου, η ΄εµφαση µε στο΄χους οι
οποι΄οι βασι΄ζονται στις δυνα΄µεις της αγορα΄ς θε΄τουν προβλη΄µατα
ο΄σον αφορα΄ τη διασφα΄λιση δηµο΄σιων συγκοινωνιω΄ν ικανοποιητικη΄ς ποιο΄τητας σε τοπικο΄ επι΄πεδο η΄ να προωθηθει΄ η βιω΄σιµη
κινητικο΄τητα και να περιορισθει΄ η εξα΄ρτηση απο΄ τα αυτοκι΄νητα.
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3.3.
Επι΄σης, αναφορικα΄ µε το συντονισµο΄ των δαπανω΄ν συνοχη΄ς
στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν δεν εξετα΄ζονται ορισµε΄νες σηµαντικε΄ς
διαπεριφερειακε΄ς πτυχε΄ς του ζητη΄µατος. Το ΄διο
ι συµβαι΄νει και µε
το ζη΄τηµα των εξωτερικω΄ν συνδε΄σεων µε τα τρι΄τα κρα΄τη. Αγνοου΄νται, επι΄σης, απο΄ την ανακοι΄νωση, παρα΄ την εµφανη΄ στρατηγικη΄
τους σηµασι΄α, οι οδοι΄ διαµετακο΄µισης, δια µε΄σου χωρω΄ν τις οποι΄ες
δεν αφορου΄ν τα µε΄τρα συνοχη΄ς.

κοινοι΄ περιορισµοι΄ ως προς την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της επικουρικο΄τητας. Η αξιολο΄γηση της ποιο΄τητας των σχεδι΄ων βα΄σει της
επι΄τευξης συγκεκριµε΄νων στο΄χων θα συµβα΄λει στον καλυ΄τερο
καθορισµο΄ των προτεραιοτη΄των. Η διατυ΄πωση ειδικω΄ν συστα΄σεων
σχετικα΄ µε τη διατροπικο΄τητα, το΄σο σε διευρωπαϊκο΄ ο΄σο και σε
τοπικο΄ επι΄πεδο, θα συµβα΄λει σε µι΄α δι΄καιη ανα΄πτυξη προς ο΄φελος
ο΄λων.

3.4.
Το υ΄φος δοκιµι΄ου που αποτελει΄ το κυ΄ριο χαρακτηριστικο΄
της ανακοι΄νωσης, µε τις συνεχει΄ς αναφορε΄ς στην προστιθε΄µενη
αξι΄α στην οποι΄α συµβα΄λλει το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς, ει΄ναι ενοχλητικο΄,
τονι΄ζει την ΄ελλειψη αποδει΄ξεων, και βλα΄πτει την αξιοπιστι΄α της
ανακοι΄νωσης.

4.3.
Οι επενδυ΄σεις στο σιδηροδροµικο΄ τοµε΄α, κατα΄ προτι΄µηση
αλλα΄ και ταυτο΄χρονα µε τις επενδυ΄σεις στον τοµε΄α των οδικω
΄ν
µεταφορω΄ν, στην περι΄πτωση που προβλε΄πονται διατροπικε΄ς
συνδε΄σεις, θα µπορου΄σαν να αυξηθου΄ν.

3.5.
Επι΄σης, θα πρε΄πει να επανεξετασθει΄ το θε΄µα του υπερβολικα΄ υψηλου΄ ποσοστου΄ των δαπανω΄ν συνοχη΄ς στον τοµε΄α των
οδικω΄ν υποδοµω΄ν. Η υψηλη΄ αναλογι΄α δαπανω΄ν συνοχη΄ς για οδικε΄ς
υποδοµε΄ς ει΄ναι ανησυχητικη΄ υπο΄ των φως των πολιτικω΄ν στο χω΄ρο
της κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς και της βιωσιµο΄τητας. 'Οσον αφορα΄ τα
α΄τοµα, στο΄χος ει΄ναι οι κοινωνικα΄ αιτιολογηµε΄νες επενδυ΄σεις
συνοχη΄ς µε σκοπο΄ τη δηµιουργι΄α βιω΄σιµης ανα΄πτυξης και κινητικο΄τητας µε ταυτο΄χρονη εξισορρο΄πηση των περιβαλλοντικω΄ν
επιπτω΄σεων. Κατα΄ τη χρηµατοδο΄τηση υποδοµω΄ν δηµο΄σιων συγκοινωνιω΄ν στο µε΄λλον πρε΄πει να επιδειχθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ δεδοµε΄νης της ΄ελλειψης της οικονοµικη΄ς βιωσιµο΄τητας πολλω΄ν πρωτοβουλιω΄ν στο χω΄ρο αυτο΄.
3.6.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι µελλοντικα΄ η ΕΕ οφει΄λει να εντει΄νει τις
προσπα΄θειε΄ς της στον τοµε΄α των δηµο΄σιων συγκοινωνιω΄ν επειδη΄:
— οι δηµο΄σιες συγκοινωνι΄ες συµβα΄λλουν συµπληρωµατικα΄ στην
ανακου΄φιση του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄, και
— οι δηµο΄σιες συγκοινωνι΄ες υψηλη΄ς ποιο΄τητας µειω΄νουν τις
επιβλαβει΄ς συνε΄πειες επι΄ του περιβα΄λλοντος.

4. Γενικε΄ς συστα΄σεις
4.1.
Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι το κα΄θε κρα΄τος µε΄λος καθορι΄ζει τις
δικε΄ς του επενδυτικε΄ς προτεραιο΄τητες, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι αρχε΄ς
που διε΄πουν τη λειτουργι΄α των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων και του
Ταµει΄ου Συνοχη΄ς θα πρε΄πει να υπερισχυ΄σουν της αρχη΄ς της
επικουρικο΄τητας και, κατα΄ συνε΄πεια, την ευθυ΄νη για τα προγρα΄µµατα που αποσκοπου΄ν στην επι΄τευξη στο΄χων συνοχη΄ς θα πρε΄πει
να ΄εχει η ΕΕ. Πρε΄πει να καταρτισθου΄ν ειδικα΄ προγρα΄µµατα και να
δηµιουργηθου΄ν καινοτο΄µα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα προκειµε΄νου να
προσελκυστου΄ν ιδιωτικη΄ χρηµατοδο΄τηση και συµπρα΄ξεις της
΄ ν µελω΄ν, και οικονοµικω΄ν φορε΄ων. Πρε΄πει
Κοινο΄τητας, των κρατω
να εξακριβωθει΄ η δυνατο΄τητα χρηµατοδο΄τησης των µεταφορω΄ν
διαµε΄σου της τιµολο΄γησης µε βα΄ση το οριακο΄ κοινωνικο΄ κο΄στος
και να υιοθετηθει΄, ως αρχη΄, µι΄α παρο΄µοια πολιτικη΄ (1). Ωστο΄σο, οι
αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες και α΄λλες µειονεκτικε΄ς περιοχε΄ς της
Ευρω΄πης πιθανο΄ν να απαιτη΄σουν παρε΄κκλιση απο΄ παρο΄µοιες
διατα΄ξεις σε περι΄πτωση που οι επιλογε΄ς βιω΄σιµων µεταφορω΄ν ει΄τε
δεν υπα΄ρχουν, ει΄τε δεν ει΄ναι οικονοµικα΄ εφικτε΄ς. Στο πλαι΄σιο
αυτο΄, θα πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ και η ανα΄πτυξη ευρυ΄τερων
διαπεριφερειακω΄ν προγραµµα΄των συνοχη΄ς.
4.2.
Οι επενδυ΄σεις στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν θα πρε΄πει να
πραγµατοποιου΄νται στρατηγικα΄. Επι΄σης, θα πρε΄πει να θεσπισθου΄ν
(1) ΕΕ C 56 της 24.12.1997, σ. 31 — ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 7.

4.4.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη
βαρυ΄τητα στις διατροπικε΄ς συνδε΄σεις και να παρασχεθει΄ σταδιακα΄
µεγαλυ΄τερη υποστη΄ριξη προς αυτε΄ς στο πλαι΄σιο των προγραµµα΄των συνοχη΄ς.
4.5.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η αποτελεσµατικο΄τητα των δαπανω΄ν
συνοχη΄ς στον µεταφορικο΄ τοµε΄α µπορει΄ να αυξηθει΄ µο΄νον εα΄ν
διασφαλισθει΄ η συµµετοχη΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων των α΄κρως
αποµακρυσµε΄νων περιφερειω΄ν στη διαδικασι΄α λη΄ψης των αποφα΄σεων.
4.6.
Επι΄σης, θα πρε΄πει να εξετασθει΄ διεξοδικα΄ το ζη΄τηµα
των µεταφορικω΄ν δαπανω΄ν που αποσκοπου΄ν στην ενι΄σχυση της
συνοχη΄ς µετα΄ την ολοκλη΄ρωση της διευ΄ρυνσης. Μετα΄ τη διευ΄ρυνση
θα καταστει΄ ακο΄µη επιτακτικο΄τερη η ανα΄γκη αποτελεσµατικη΄ς
κατανοµη΄ς των πο΄ρων και ελε΄γχου των δαπανω΄ν στο πλαι΄σιο
των περιφερειακω΄ν οικονοµιω΄ν, ιδιαι΄τερα εα΄ν υπα΄ρξουν σαφει΄ς
ενδει΄ξεις εµφα΄νισης του φαινοµε΄νου της παγκοσµιοποι΄ησης.
4.7.
Θα πρε΄πει να υπα΄ρξει σαφη΄ς αξιολο΄γηση του αντι΄κτυπου
της τιµολο΄γησης των υποδοµω΄ν στις περιφε΄ρειες µε σκοπο΄ να
προσδιορισθου΄ν οι συνε΄πειες για την παραγωγη΄, ιδιαι΄τερα στις
περιπτω΄σεις ο΄που οι απω΄λειες ει΄ναι εµφανει΄ς και δηµιουργου΄νται
προβλη΄µατα σε σχε΄ση µε τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται για την
ενι΄σχυση της συνοχη΄ς.
4.8.
Επι΄σης, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ορισµε΄νες α΄κρως αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες ει΄ναι ιδιαι΄τερα αποµονωµε΄νες, λο΄γω του νησιωτικου΄ χαρακτη΄ρα τους, ο΄πως στην περι΄πτωση ορισµε΄νων τµηµα΄των
της Ελλα΄δας και της Ιρλανδι΄ας, λο΄γω των µεγα΄λων αποστα΄σεων,
ο΄πως στην περι΄πτωση της Ιβηρικη΄ς Χερσονη΄σου, και λο΄γω του
χαµηλου΄ επιπε΄δου των µεταφορικω΄ν συνδε΄σεων µε τα γειτονικα΄ µη
κρα΄τη µε΄λη. Θα πρε΄πει να συνεχισθει΄ η υποστη΄ριξη των εν λο΄γω
περιφερειω΄ν δεδοµε΄νου ο΄τι θα συνεχι΄σουν να βρι΄σκονται σε
µειονεκτικη΄ θε΄ση λο΄γω του υψηλου΄ µεταφορικου΄ κο΄στους. Το
υ΄ψος του ΑΕγχΠ δεν θα πρε΄πει να αποτελει΄ το µοναδικο΄ κριτη΄ριο.
Επιπλε΄ον δει΄κτες θα µπορου΄σαν να περιλαµβα΄νουν, π.χ. τα µε΄τρα
για την προω΄θηση της προσπελασιµο΄τητας.
4.9.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις µε τους κοινωνικου΄ς
εται΄ρους στις περιφε΄ρειες συνοχη΄ς θα επηρεα΄σουν θετικα΄ τα
προγρα΄µµατα και θα ενισχυ΄σουν τις διαλειτουργικε΄ς πτυχε΄ς των
δαπανω΄ν, µε αποτε΄λεσµα να διευκολυνθει΄ η εφαρµογη΄ των αρχω΄ν
που περιγρα΄φονται στο σηµει΄ο 2.1.
4.10. Η Επιτροπη΄ οφει΄λει να εξετα΄σει ορισµε΄να ζητη΄µατα, ο΄πως
η µακροπρο΄θεσµη χρηµατοδο΄τηση των µεταφορω΄ν, µε απω΄τερο
σκοπο΄ την ενι΄σχυση της συνοχη΄ς, και η συσχε΄τιση΄ της µε την
επι΄τευξη ισο΄ρροπης οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, η βελτι΄ωση των
συνθηκω΄ν διαβι΄ωσης των µειονεκτου΄ντων ατο΄µων διαµε΄σου της
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν και η διευκο΄λυνση της διευ΄ρυνσης. Παρα΄ το
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γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄εχει εντοπι΄σει τις εγγενει΄ς αυτε΄ς δυσκολι΄ες,
η εξα΄λειψη΄ τους, µετα΄ τη διευ΄ρυνση της ΕΕ, δεν φαι΄νεται ιδιαι΄τερα
πιθανη΄ και συνιστα΄ να υιοθετηθει΄ ως βοη΄θηµα ο συγκριτικο΄ς
΄ελεγχος της ποιο΄τητας. Εξ ορισµου΄ του΄το απαιτει΄ στις δηµο΄σιες
συγκοινωνι΄ες να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση στην πολιτικη΄ και στην
κατανοµη΄ των πο΄ρων.
4.11. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τους κοινου΄ς στο΄χους που καθορι΄ζονται το΄σο µε την παρου΄σα γνωµοδο΄τηση ο΄σο και µε τη
γνωµοδο΄τηση για το ΣΑΚΧ (1), που υιοθε΄τησε το Σεπτε΄µβριο του
1998, διο΄τι θεωρει΄ ο΄τι κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ επιτυγχα΄νεται ο
«επαναπροσανατολισµο΄ς των πολιτικω΄ν µε χωροταξικε΄ς
επιπτω΄σεις». Στην εν λο΄γω γνωµοδο΄τηση, η ΟΚΕ το΄νιζε ο΄τι η
βελτι΄ωση του βιοτικου΄ επιπε΄δου θα πρε΄πει να αποτελει΄ τον
απω΄τερο σκοπο΄ κα΄θε χωροταξικη΄ς πολιτικη΄ς. Επι΄σης, η ΟΚΕ
επισηµαι΄νει ο΄τι οι ορεινε΄ς περιοχε΄ς παρουσια΄ζουν κοινα΄ χαρακτηριστικα΄ µε τις α΄κρως αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες. Κατα΄ συνε΄πεια,
θα πρε΄πει να υπα΄ρξει συντονισµο΄ς το΄σο των διακρατικω΄ν ο΄σο και
των διασυνοριακω΄ν προσεγγι΄σεων που υιοθετου΄νται και να υπα΄ρξει
διασυ΄νδεση ο΄λων των πολιτικω΄ν που αποσκοπου΄ν στην κοινωνικοοικονοµικη΄ αναζωογο΄νηση των περιφερειω΄ν αυτω΄ν. Η ΟΚΕ
τονι΄ζει τους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται µε την υπερβολικη΄ συγκε΄ντρωση δραστηριοτη΄των στο κε΄ντρο σε βα΄ρος της περιφε΄ρειας
και κρι΄νει ο΄τι οι ενδοπεριφερειακε΄ς διασυνδε΄σεις µπορου΄ν να
αντισταθµι΄σουν σε µεγα΄λο βαθµο΄ τις φυγοκεντρικε΄ς δυνα΄µεις.
4.12. Η ΟΚΕ επαναλαµβα΄νει τις απο΄ψεις που εξε΄θεσε στη
γνωµοδο΄τηση του Σεπτεµβρι΄ου του 1998 σχετικα΄ µε την προ΄ταση
της Επιτροπη΄ς για την παροχη΄ χρηµατοδοτικη΄ς βοη΄θειας στα
διευρωπαϊκα΄ δι΄κτυα (2), η οποι΄α θα δω΄σει τη δυνατο΄τητα στην
Επιτροπη΄ να χρηµατοδοτη΄σει κατα΄ 100 % την εκπο΄νηση µελετω΄ν
συνολικου΄ και στρατηγικου΄ χαρακτη΄ρα. Οι εν λο΄γω µελε΄τες θα
συµβα΄λουν στην υποστη΄ριξη και βελτι΄ωση των προσπαθειω΄ν
αξιολο΄γησης των δαπανω΄ν στον τοµε΄α της συνοχη΄ς. Θα πρε΄πει να
σηµειωθει΄ ο΄τι ο προϋπολογισµο΄ς για τα ∆Ε∆ στον τοµε΄α των
µεταφορω΄ν για την περι΄οδο 2000-2006 προτει΄νεται να ανε΄λθει σε
4 992 εκατ. Ecu δηλαδη΄ προτει΄νεται αυ΄ξηση του προϋπολογισµου΄
κατα΄ 277 % σε συ΄γκριση µε την περι΄οδο 1995-1999. Λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του ρυθµου΄ και του υ΄ψους αυ΄ξησης του προϋπολογισµου΄, ει΄ναι αµφι΄βολο το κατα΄ πο΄σο θα καταστει΄ δυνατο΄ς ο
προσδιορισµο΄ς των επιπτω΄σεων της ανα΄πτυξης των µεταφορω΄ν
στην επιδιωκο΄µενη συνοχη΄.
4.13. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να αναγνωρι΄σει
το δι΄καιο των αιτηµα΄των για τη δηµιουργι΄α αεροπορικω΄ν και
σιδηροδροµικω΄ν συνδε΄σεων µε τις α΄κρως αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες, παρα΄ το υψηλο΄ αρχικο΄ κο΄στος των εν λο΄γω επενδυ΄σεων,
ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις συνδε΄σεις µε τις χω
΄ ρες που θα προσχωρη΄σουν στην ΕΕ µε τη διευ΄ρυνση.
4.14. Ενο΄ψει της αναµενο΄µενης διευ΄ρυνσης, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι
θα πρε΄πει να αντιµετωπισθου΄ν οι ελλει΄ψεις που παρουσι΄ασαν
ορισµε΄να απο΄ τα ΄εργα µεταφορω΄ν και συνοχη΄ς στο παρελθο΄ν και
να αποφευχθει΄ η επανεµφα΄νιση΄ τους. Επι΄σης, θα πρε΄πει να υπα΄ρξει
στρατηγικο΄ς σχεδιασµο΄ς µε σκοπο΄ τη συ΄νδεση των στο΄χων, π.χ.,
του χωροταξικου΄ σχεδιασµου΄, της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος,
της δηµιουργι΄ας νε΄ων θε΄σεων απασχο΄λησης και της συντονισµε΄νης
ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου, ενω΄, εα΄ν κριθει΄αναγκαι΄ο, στην περι΄πτωση
διασυνοριακω΄ν σχεδι΄ων, θα πρε΄πει να υπα΄ρξει κεντρικο΄ς σχεδιασµο΄ς και στη συνε΄χεια ανα΄θεση της υλοποι΄ηση΄ς τους, αφου΄
παρασχεθου΄ν οι κατα΄λληλες διευκρινη΄σεις, στις αρχε΄ς των περιφερειω΄ν. Σηµειω΄νεται η σηµασι΄α του προγρα΄µµατος ISPA.
(1) EE C 407 της 28.12.1998, σ. 85.
(2) EE C 407 της 28.12.1998, σ. 120.
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4.15. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η µελλοντικη΄ ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε
το εξεταζο΄µενο θε΄µα θα πρε΄πει να διαρθρωθει΄ κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να
περιληφθου΄ν τα ακο΄λουθα:
— ο ορισµο΄ς της ΄εννοιας της συνοχη΄ς, βα΄σει της χωροταξικη΄ς
ανα΄πτυξης και του προσδιορισµου΄ σαφω΄ν στο΄χων στον τοµε΄α
της συνοχη΄ς·
— ο καθορισµο΄ς συγκεκριµε΄νων ειδικω΄ν στο΄χων και δεικτω΄ν
επι΄δοσης·
— η αναθεω΄ρηση των υφιστα΄µενων στρατηγικω΄ν των ∆Ε∆, του
Ταµει΄ου Συνοχη΄ς και των πτυχω΄ν του ΕΤΠΑ που αφορου΄ν τον
τοµε΄α των µεταφορω΄ν·
— η προτυποποι΄ηση των περιφερειακω΄ν επιδρα΄σεων των ∆Ε∆, του
Ταµει΄ου Συνοχη΄ς, των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων, της Ευρωπαϊκη΄ς
Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων και του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου
Επενδυ΄σεων·
— η΄, βα΄σει των προαναφερθεισω΄ν επιδρα΄σεων, η υιοθε΄τηση
προτεραιοτη΄των σχετικα΄ µε την προσπελασιµο΄τητα, την ανταγωνιστικο΄τητα, το υφιστα΄µενο και το δυνητικο΄ ΑΕγχΠ και τις
ελλει΄ψεις στον τοµε΄α των υποδοµω΄ν.

5. Συµπερα΄σµατα
5.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να διασαφηνισθου΄ν οι λο΄γοι
δηµοσι΄ευσης της ανακοι΄νωσης και να προσδιορισθου΄ν µε σαφη΄νεια
οι στο΄χοι που επιδιω΄κονται. Επι΄σης, πιστευ΄ει ο΄τι το βασικο΄ µη΄νυµα
που περιε΄χει η ανακοι΄νωση ει΄ναι η συµβατο΄τητα των ακο΄λουθων
στο΄χων της ΕΕ:
΄ ν οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, της αντα— βελτι΄ωση των προοπτικω
γωνιστικο΄τητας και της κατα΄στασης της απασχο΄λησης στις
α΄κρως αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες·
΄ ν µελω΄ν και
— συµβολη΄ στην ισο΄ρροπη ανα΄πτυξη των 15 κρατω
δηµιουργι΄α ευνοϊκω΄ν συνθηκω΄ν για την ενσωµα΄τωση των νε΄ων
κρατω΄ν µελω΄ν·
— προω΄θηση της αειφο΄ρου κινητικο΄τητας µε σηµαντικη΄ ΄εµφαση
και προτεραιο΄τητα στη βελτι΄ωση των δηµο΄σιων συγκοινωνιω΄ν·
— διασφα΄λιση της παροχη΄ς µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν σε προσιτε΄ς
τιµε΄ς το΄σο για τα α΄τοµα που χρησιµοποιου΄ν τα δηµο΄σια µε΄σα
µεταφορω΄ν ο΄σο και για τα µειονεκτου΄ντα α΄τοµα·
— υιοθε΄τηση ορθω΄ν πρακτικω΄ν για τη διαχει΄ριση των περιβαλλοντικω΄ν επιπτω΄σεων των υποδοµω΄ν και υπηρεσιω΄ν µεταφορω΄ν
που αναπτυ΄σσονται και προωθου΄νται στο πλαι΄σιο προγραµµα΄των τα οποι΄α χρηµατοδοτου΄νται µε πο΄ρους συνοχη΄ς.
Αναγνωρι΄ζεται ευρυ΄τατα ο΄τι οι οδικε΄ς µεταφορε΄ς αποτελου΄ν
΄εναν απο΄ τους κυριο΄τερους παρα΄γοντες της ρυ΄πανσης.
5.2.
Ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ να βασισθου΄ν το΄σο οι µε΄θοδοι
σχεδιασµου΄, αξιολο΄γησης, εκτι΄µησης και παρακολου΄θησης ο΄σο
και η υιοθε΄τηση δεικτω΄ν και τεχνικω΄ν µε΄τρησης, στα προγρα΄µµατα
Ε&ΤΑ, καθω΄ς και σε α΄λλα ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα.
5.3.
Αποτελει΄ επι΄σης επιτακτικη΄ ανα΄γκη να προβλεφθει΄ η
εφαρµογη΄ ειδικω΄ν αρχω΄ν για τις α΄κρως αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες ω΄στε να διασφαλισθει΄ η ισχυ΄ς δι΄καιων και αποτελεσµατικω΄ν
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τιµω΄ν και να αποφευχθει΄ η διακριτικη΄ µεταχει΄ριση΄ τους λο΄γω της
΄ελλειψης εναλλακτικω΄ν λυ΄σεων η΄ επαρκου΄ς ζη΄τησης προκειµε΄νου
να αναπτυχθου΄ν βιω΄σιµες υπηρεσι΄ες.
5.4.
Η ολοκλη΄ρωση της διευ΄ρυνσης θα προκαλε΄σει προ΄σθετα
προβλη΄µατα το΄σο στα νε΄α ο΄σο και στα η΄δη υφιστα΄µενα κρα΄τη
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µε΄λη, καθω΄ς και στις παραµεθο΄ριες περιφε΄ρειες της ΕΕ, και θα
µεταθε΄σει το κε΄ντρο βα΄ρους της ΕΕ προς ανατολα΄ς, γεγονο΄ς
που θα ΄εχει ως αποτε΄λεσµα να ενταθου΄ν τα προβλη΄µατα που
αντιµετωπι΄ζουν οι αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες και θα επηρεα΄σει
σηµαντικα΄ τις νε΄ες α΄κρως αποµακρυσµε΄νες περιοχε΄ς. Η υ΄παρξη
του εν λο΄γω προβλη΄µατος θα πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ πλη΄ρως.

Βρυξε΄λλες, 7 Ιουλι΄ου 1999.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

