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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:
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14

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προστασι΄α των εργαζοµε΄νων απο΄ τους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται
µε την ΄εκθεση σε βιολογικου΄ς παρα΄γοντες κατα΄ την εργασι΄α (ε΄βδοµη ειδικη΄ οδηγι΄α κατα΄ την
΄εννοια του α΄ρθρου 16 παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας 89/391/ΕΟΚ)» (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση)

15

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για το «Σχε΄διο ανακοι΄νωσης της
Επιτροπη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη για τη θε΄σπιση των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν για τα Προγρα΄µµατα
Κοινοτικω΄ν Πρωτοβουλιω΄ν (ΠΚΠ) για τα οποι΄α τα κρα΄τη µε΄λη καλου΄νται να υποβα΄λουν
προτα΄σεις για ενι΄σχυση στο πλαι΄σιο της πρωτοβουλι΄ας Equal» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα την «Προ΄ταση κανονισµου΄
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του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας
91/308/ΕΟΚ της 10ης Ιουνι΄ου 1991 για την προ΄ληψη της χρησιµοποι΄ησης του χρηµατοπιστωτικου΄ συστη΄µατος για τη νοµιµοποι΄ηση εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες» . . . . .

22

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄
(ΕΚ) του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης» . .

29

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
Συµβουλι΄ου περι΄ τροποποιη΄σεως, για πε΄µπτη φορα΄, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 850/98 της
30η΄ς Μαρτι΄ου 1998 για τη διατη΄ρηση των αλιευτικω΄ν πο΄ρων µε΄σω τεχνικω΄ν µε΄τρων
προστασι΄ας των νεαρω΄ν θαλα΄σσιων οργανισµω΄ν» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Τροποποιηµε΄νη
προ΄ταση του κανονισµου΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου για τα κοινοτικα΄ σχε΄δια και υποδει΄γµατα» . .

35

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Ανακοι΄νωση της
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Πρωτοβουλι΄α της Οµοσπονδιακη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας της Γερµανι΄ας και της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας για την ΄εκδοση κανονισµου΄ του
΄ ν αφερεγγυο΄τητας, που υποβλη΄θηκε στο Συµβου΄λιο στις 26 Μαι΅ου
Συµβουλι΄ου περι΄ των διαδικασιω
1999» (1)
(2000/C 75/01)
Στις 22 Ιουλι΄ου 1999 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω
πρωτοβουλι΄α.
Το τµη΄µα ενιαι΄ας αγορα΄ς, παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 14 ∆εκεµβρι΄ου 1999, µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Ravoet.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση µε 97 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 ψη΄φους κατα΄.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η υπο΄ εξε΄ταση προ΄ταση κανονισµου΄ επαναλαµβα΄νει κατα΄
λε΄ξη τις διατα΄ξεις της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν της
23ης Νοεµβρι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας, µε εξαι΄ρεση το κεφα΄λαιο V της εν λο΄γω Συνθη΄κης, που
αναφε΄ρεται στην ερµηνει΄α απο΄ το ∆ικαστη΄ριο.
1.2.
Στο΄χος της πρωτοβουλι΄ας αυτη΄ς ει΄ναι να επιταχυνθει΄ η
΄εναρξη ισχυ΄ος της εν λο΄γω Συ΄µβασης και να καταστει΄ α΄µεσα
εφαρµοστε΄α στα κρα΄τη µε΄λη, ου΄τως ω΄στε να βελτιωθου΄ν οι
διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας που ΄εχουν διασυνοριακη΄ επι΄δραση.
2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1. Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
2.1.1. Ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς ισχυ΄ει για ο΄λες τις συλλογικε΄ς διαδικασι΄ες που απορρε΄ουν απο΄ την αφερεγγυο΄τητα του
οφειλε΄τη — ει΄τε αυτο΄ς ει΄ναι φυσικο΄ ει΄τε νοµικο΄ προ΄σωπο — και
που συνεπα΄γονται τη µερικη΄ η΄ ολικη΄ πτωχευτικη΄ του απαλλοτρι΄ωση και το διορισµο΄ συνδι΄κου. Οι διαδικασι΄ες αυτε΄ς απαριθµου΄νται για κα΄θε κρα΄τος σε παρα΄ρτηµα.
(1) EE C 221 της 3.8.1999, σ. 8.

2.1.2. Οι ασφαλιστικε΄ς επιχειρη΄σεις, τα πιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα, οι
επιχειρη΄σεις επενδυ΄σεων που παρε΄χουν υπηρεσι΄ες, οι οποι΄ες
περιλαµβα΄νουν την κατοχη΄ κεφαλαι΄ων η΄ κινητω΄ν αξιω΄ν τρι΄των,
καθω΄ς και οι οργανισµοι΄ επενδυ΄σεων χαρτοφυλακι΄ου, δεδοµε΄νου
ο΄τι υπα΄γονται η΄δη σε ειδικο΄ καθεστω΄ς, εξαιρου΄νται απο΄ το πεδι΄ο
εφαρµογη΄ς.

2.2. Το συ΄στηµα που θεσπι΄ζει ο κανονισµο΄ς
2.2.1. Το συ΄στηµα που θεσπι΄ζει ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς
επιχειρει΄ ΄ενα συµβιβασµο΄ µεταξυ΄:
— αφενο΄ς, της αρχη΄ς του ενιαι΄ου και καθολικου΄ χαρακτη΄ρα της
πτω΄χευσης, η οποι΄α υποδηλω΄νει ο΄τι µια επιχει΄ρηση που
΄ χευση υπα΄γεται σε ενιαι΄α διαδικασι΄α, τα
κηρυ΄σσεται σε πτω
αποτελε΄σµατα της οποι΄ας αναγνωρι΄ζονται απο΄ το συ΄νολο των
κρατω΄ν µελω΄ν,
— και, αφετε΄ρου, της αρχη΄ς του τοπικου΄ και πολλαπλου΄
χαρακτη΄ρα των πτωχευ΄σεων, συ΄µφωνα µε την οποι΄α η ΄εναρξη
της διαδικασι΄ας µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ σε κα΄θε κρα΄τος
ο΄που ο οφειλε΄της διαθε΄τει περιουσιακα΄ στοιχει΄α και τα
αποτελε΄σµατα΄ της περιορι΄ζονται στην επικρα΄τεια του εν λο΄γω
κρα΄τους.
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2.2.2. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, το κει΄µενο εισα΄γει την αρχη΄ µιας
κυ΄ριας διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, η ΄εναρξη της οποι΄ας γι΄νεται
στο κρα΄τος ο΄που βρι΄σκεται το κε΄ντρο των κυ΄ριων συµφερο΄ντων
του οφειλε΄τη και η οποι΄α αναγνωρι΄ζεται και ΄εχει συνε΄πειες στην
επικρα΄τεια των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν χωρι΄ς προ΄σθετες διαδικασι΄ες.
Για τις εταιρει΄ες, το κε΄ντρο των κυ΄ριων συµφερο΄ντων τεκµαι΄ρεται,
µε΄χρις αποδει΄ξεως του εναντι΄ου, ο΄τι συµπι΄πτει µε τον το΄πο της
καταστατικη΄ς τους ΄εδρας.
2.2.3. Τα δικαστη΄ρια ενο΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους απο΄ εκει΄νο
στο οποι΄ο βρι΄σκεται το κε΄ντρο των κυ΄ριων συµφερο΄ντων του
οφειλε΄τη δεν ει΄ναι αρµο΄δια για την ΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, παρα΄ µο΄νον εα΄ν ο οφειλε΄της διαθε΄τει εκει΄ εγκατα΄σταση.
Η διαδικασι΄α αυτη΄ παρα΄γει αποτελε΄σµατα µο΄νον ΄εναντι των
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων του οφειλε΄τη που βρι΄σκονται στο
συγκεκριµε΄νο κρα΄τος. Η εν λο΄γω διαδικασι΄α, ο΄ταν η ΄εναρξη΄ της
ει΄ναι µεταγενε΄στερη της ΄εναρξης κυ΄ριας διαδικασι΄ας, ονοµα΄ζεται
δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α και, στην περι΄πτωση αυτη΄, συνιστα΄
υποχρεωτικω΄ς διαδικασι΄α εκκαθα΄ρισης.
2.2.4. Την ΄εναρξη δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας
µπορει΄ να ζητη΄σει ο συ΄νδικος της κυ΄ριας διαδικασι΄ας η΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο προ΄σωπο η΄ αρχη΄ αρµο΄δια για την κη΄ρυξη ΄εναρξης
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους
στο οποι΄ο ζητει΄ται η εν λο΄γω ΄εναρξη.
2.2.5. Προβλε΄πονται µηχανισµοι΄ για τη διασφα΄λιση της
συνυ΄παρξης της κυ΄ριας διαδικασι΄ας και της η΄ των δευτερευουσω΄ν
διαδικασιω΄ν. Τε΄τοιοι µηχανισµοι΄ ει΄ναι, για παρα΄δειγµα, η υποχρε΄ωση ενηµε΄ρωσης των διαφο΄ρων συνδι΄κων, η δυνατο΄τητα του
συνδι΄κου της κυ΄ριας διαδικασι΄ας να ζητα΄ την αναστολη΄ µιας
δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας και τη µεταφορα΄ του ενδεχο΄µενου
υπο΄λοιπου του ενεργητικου΄ απο΄ µια δευτερευ΄ουσα µα΄ζα προς την
κυ΄ρια.

2.3. Εφαρµοστε΄ο δι΄καιο
2.3.1. Εφαρµοστε΄ο δι΄καιο για τη διαδικασι΄α και τα αποτελε΄σµατα΄ της ει΄ναι, κατ' αρχη΄ν, ο νο΄µος του κρα΄τους στο οποι΄ο
κηρυ΄σσεται (η΄ προ΄κειται να κηρυχθει΄) η ΄εναρξη της διαδικασι΄ας.
Αυτο΄ ισχυ΄ει για τις προϋποθε΄σεις ΄εναρξης και περα΄τωσης της
διαδικασι΄ας, καθω΄ς και για τη διεξαγωγη΄ της.
2.3.2. Ειδικοι΄ κανο΄νες προβλε΄πονται για τη ρυ΄θµιση συγκεκριµε΄νων προβληµα΄των. Του΄το αφορα΄ κυρι΄ως τις συµβα΄σεις εργασι΄ας,
για τις οποι΄ες ορι΄ζεται ο΄τι τα αποτελε΄σµατα µιας διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας επι΄ των συµβα΄σεων αυτω΄ν διε΄πονται αποκλειστικα΄
απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους που ει΄ναι εφαρµοστε΄α για
τις εν λο΄γω συµβα΄σεις. 'Αλλοι κανο΄νες αφορου΄ν κυρι΄ως τα
αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ας επι΄ της επιφυ΄λαξης κυριο΄τητας, επι΄
του συµψηφισµου΄, επι΄ των εµπραγµα΄των δικαιωµα΄των τρι΄των και
επι΄ των συµβα΄σεων που αφορου΄ν ακι΄νητη περιουσι΄α.
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2.4.2. Επιπλε΄ον, ο συ΄νδικος µιας κυ΄ριας διαδικασι΄ας δικαιου΄ται
να ασκει΄ στο ΄εδαφος των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν ο΄λες τις εξουσι΄ες
που διαθε΄τει µε βα΄ση το δι΄καιο του κρα΄τους ενα΄ρξεως της
διαδικασι΄ας, για ο΄σο δια΄στηµα δεν ΄εχει κηρυχθει΄ η ΄εναρξη
καµι΄ας δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας στα κρα΄τη αυτα΄. ∆υ΄ναται, για
παρα΄δειγµα, να µεταφε΄ρει τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α του οφειλε΄τη
εκτο΄ς του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο βρι΄σκονται, εκτο΄ς εα΄ν αυτα΄
υπο΄κεινται σε εµπρα΄γµατα δικαιω΄µατα η΄ επιφυ΄λαξη κυριο΄τητας.
Εντου΄τοις, ο συ΄νδικος υποχρεου΄ται να τηρει΄, κατα΄ την α΄σκηση των
εξουσιω΄ν του, το δι΄καιο του κρα΄τους εντο΄ς του οποι΄ου ενεργει΄.
2.4.3. Εξα΄λλου, οι αποφα΄σεις που εκδι΄δονται, στα πλαι΄σια
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, απο΄ τη δικαστικη΄ αρχη΄ που κη΄ρυξε
την ΄εναρξη΄ της, αναγνωρι΄ζονται χωρι΄ς α΄λλες διαδικασι΄ες. Εκτελου΄νται συ΄µφωνα µε τις ρυθµι΄σεις της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν της
27ης Σεπτεµβρι΄ου 1968 σχετικα΄ µε τη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α και την
εκτε΄λεση αποφα΄σεων επι΄ αστικω΄ν και εµπορικω΄ν υποθε΄σεων.
Συ΄µφωνα µε τις ρυθµι΄σεις αυτε΄ς, οι αποφα΄σεις που εκδι΄δονται
εντο΄ς ενο΄ς συµβαλλο΄µενου κρα΄τους και ει΄ναι εκτελεστε΄ς εντο΄ς
αυτου΄, µπορου΄ν να εκτελεσθου΄ν σε α΄λλο κρα΄τος αφου΄ τους δοθει΄
ο εκτελεστη΄ριος τυ΄πος, κατο΄πιν αιτη΄σεως οιουδη΄ποτε ενδιαφεροµε΄νου.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1. Σκοπιµο΄τητα της πρωτοβουλι΄ας
3.1.1. Η ΟΚΕ αντιµετωπι΄ζει κατ' αρχη΄ν ευνοϊκα΄ τη θε΄σπιση
κοινοτικου΄ κανονισµου΄ που θα αποβλε΄πει στην επι΄λυση των
διαφορω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τις πτωχευ΄σεις που περιλαµβα΄νουν
διεθνει΄ς πτυχε΄ς και, ως εκ του΄του, στην επιτα΄χυνση της εφαρµογη΄ς
της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν του 1995 σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες
αφερεγγυο΄τητας. Η πρωτοβουλι΄α αυτη΄ θα συµβα΄λει, πρα΄γµατι,
στην ενοποι΄ηση των εθνικω΄ν οικονοµιω΄ν στα πλαι΄σια της Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
3.1.2. Η πρωτοβουλι΄α αυτη΄ αντιµετωπι΄ζεται ευνοϊκα΄, πολυ΄
περισσο΄τερο που ει΄ναι η πρω΄τη που λαµβα΄νει το Συµβου΄λιο στον
τοµε΄α των αστικω΄ν διαδικασιω΄ν που δεν ΄εχουν α΄µεση συ΄νδεση µε
την προστασι΄α του καταναλωτη΄, χρησιµοποιω΄ντας για τον σκοπο΄
αυτο΄ τις νε΄ες διατα΄ξεις που καθιερω΄νει η Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ.
3.1.3. Η ΟΚΕ τονι΄ζει, εντου΄τοις, την ανα΄γκη να αποφευχθει΄ η
θε΄σπιση ενο΄ς συστη΄µατος υπερβολικα΄ περι΄πλοκου, που θα
µπορου΄σε να αποδειχθει΄ ανεφα΄ρµοστο στην πρα΄ξη. Απο΄ αυτη΄ την
α΄ποψη, διαπιστω΄νεται ο΄τι οι περισσο΄τερες απο΄ τις διατα΄ξεις του
προτεινο΄µενου κανονισµου΄ ει΄ναι υπερβολικα΄ περι΄πλοκες.

΄ ριση των διαδικασιω
΄ν
2.4. Αναγνω
2.4.1. Συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της προ΄τασης κανονισµου΄,
ο΄ταν εκδοθει΄ σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος απο΄φαση που κηρυ΄σσει
την ΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, αναγνωρι΄ζεται στην
επικρα΄τεια και των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν. Του΄το δεν εµποδι΄ζει,
εντου΄τοις, την ΄εναρξη δευτερευουσω΄ν διαδικασιω΄ν.

3.1.4. Επι΄σης, η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη εφαρµογη΄ς
αυτου΄ του κανονισµου΄ στο συ΄νολο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
Εκφρα΄ζει, εποµε΄νως, την ευχη΄ να συµµετα΄σχουν στον προτεινο΄µενο
µηχανισµο΄ και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, η Ιρλανδι΄α και η ∆ανι΄α,
χρησιµοποιω΄ντας προς του΄το τις δυνατο΄τητες που τους παρε΄χουν
τα πρωτο΄κολλα της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ.
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3.2. Στο΄χος
3.2.1. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι µια διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας
δεν αποσκοπει΄ µο΄νο στην εκκαθα΄ριση του παθητικου΄ και στην
κατανοµη΄ του ενεργητικου΄ µεταξυ΄ των πιστωτω΄ν. Θα πρε΄πει να
επιδιω΄κει και α΄λλους στο΄χους, ο΄πως η διατη΄ρηση της λειτουργι΄ας
των βιω΄σιµων επιχειρη΄σεων και η διασφα΄λιση της απασχο΄λησης.
Απο΄ αυτη΄ την α΄ποψη, η ΟΚΕ διαπιστω΄νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι η
προ΄ταση κανονισµου΄ δεν εφαρµο΄ζεται µο΄νο στις διαδικασι΄ες
διαχει΄ρισης της ρευστοποι΄ησης, αλλα΄ και στις διαδικασι΄ες που
αποσκοπου΄ν στην ανο΄ρθωση της επιχει΄ρησης (βλ. παρα΄ρτηµα Α).
3.2.2. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει, εντου΄τοις, τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς
ο΄τι ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς δεν αι΄ρει τις στρεβλω΄σεις που
προκυ΄πτουν απο΄ τις διαφορε΄ς µεταξυ΄ των εθνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν.
Επι΄σης, δεν θε΄τει κοινου΄ς στο΄χους για το συ΄νολο των κρατω΄ν
µελω΄ν. Ακο΄µη, παρο΄τι συνιστα΄ ορισµε΄νη προ΄οδο, ο προτεινο΄µενος
µηχανισµο΄ς ει΄ναι πολυ΄ µετριοπαθη΄ς και ελα΄χιστα φιλο΄δοξος.

3.3. Ταχυ΄τητα
3.3.1. Μι΄α απο΄ τις κυριο΄τερες επικρι΄σεις που διατυπω΄νονται
γενικα΄ για τις διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας ει΄ναι η υπερβολικη΄
τους δια΄ρκεια. Απο΄ αυτη΄ την α΄ποψη, η ΟΚΕ λυπα΄ται που στον
προτεινο΄µενο κανονισµο΄ δεν υπα΄ρχει προ΄βλεψη για την επι΄σπευση
των διαδικασιω΄ν, π.χ. δια΄ταξη για την εφαρµογη΄ οµοιο΄µορφων
µηχανισµω΄ν επι΄σπευσης στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη.

3.4. Το συ΄στηµα που προτει΄νει η ΟΚΕ
3.4.1. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι ο
προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς δεν επικυρω΄νει, πολυ΄ απλα΄, την αρχη΄
της ενιαι΄ας και καθολικη΄ς πτω΄χευσης εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, η οποι΄α συνεπα΄γεται ο΄τι µια επιχει΄ρηση που κηρυ΄σσεται
σε πτω΄χευση υπα΄γεται σε ενιαι΄α διαδικασι΄α, τα αποτελε΄σµατα της
οποι΄ας αναγνωρι΄ζονται απο΄ το συ΄νολο των κρατω΄ν µελω΄ν. Εξα΄λλου, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ει΄χε ταχθει΄ υπε΄ρ της α΄ποψης αυτη΄ς
την εποχη΄ της οριστικοποι΄ησης της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν του
1995.
3.4.2. Ει΄ναι βε΄βαια κατανοητο΄ το ο΄τι ΄ενα τε΄τοιο συ΄στηµα δεν
µπορει΄ να εφαρµοσθει΄ σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο, για τις χω
΄ ρες ο΄µως
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, που συναπαρτι΄ζουν µια Ενιαι΄α Αγορα΄, η
κατα΄σταση ει΄ναι εντελω΄ς διαφορετικη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι η ΄δια
ι
η
΄εννοια της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς θα ΄επρεπε, εκ φυ΄σεως, να αποκλει΄ει
ακο΄µη και την ιδε΄α της δευτερευ΄ουσας πτω΄χευσης.
3.4.3. Η λυ΄ση της καθολικο΄τητας της πτω΄χευσης ει΄ναι αναµφισβη΄τητα εκει΄νη που µπορει΄ να εγγυηθει΄ µε τον καλυ΄τερο τρο΄πο
την ισο΄τητα των πιστωτω΄ν, καθω΄ς και την ταχει΄α και ορθολογικη΄
οργα΄νωση της εκκαθα΄ρισης. Πρα΄γµατι, το συ΄στηµα που περιγρα΄φεται στον προτεινο΄µενο κανονισµο΄, και που προβλε΄πει την
συνυ΄παρξη µι΄ας κυ΄ριας διαδικασι΄ας µε δευτερευ΄ουσες διαδικασι΄ες,
τα αποτελε΄σµατα των οποι΄ων περιορι΄ζονται στην επικρα΄τεια ενο΄ς
µο΄νο κρα΄τους µε΄λους, θα δηµιουργη΄σει δυσχε΄ρειες που θα
αποδειχθου΄ν ανυπε΄ρβλητες στην πρα΄ξη.
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3.4.4. Επιπλε΄ον, η δυνατο΄τητα ΄εναρξης δευτερευουσω΄ν διαδικασιω΄ν περικλει΄ει τον κι΄νδυνο να στερη΄σει απο΄ την κυ΄ρια διαδικασι΄α το οικονοµικο΄ της περιεχο΄µενο.
3.4.5. Εξα΄λλου, η θε΄σπιση ενιαι΄ας διαδικασι΄ας θα ενι΄σχυε
τις πιθανο΄τητες επιτυχι΄ας των προσπαθειω΄ν για ανο΄ρθωση µιας
επιχει΄ρησης που αντιµετωπι΄ζει δυσχε΄ρειες.

3.5. Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
3.5.1. Η εξαι΄ρεση των πιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των, των ασφαλιστικω΄ν επιχειρη΄σεων, των επιχειρη΄σεων επενδυ΄σεων και των οργανισµω΄ν επενδυ΄σεων χαρτοφυλακι΄ου απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
του προτεινο΄µενου κανονισµου΄ θα πρε΄πει να τυ΄χει ευνοϊκη΄ς
αντιµετω΄πισης. Πρα΄γµατι, οι επιχειρη΄σεις αυτε΄ς υπο΄κεινται σε
ειδικε΄ς ρυθµιστικε΄ς διατα΄ξεις και σε ενιαι΄ο ΄ελεγχο — απο΄ το
κρα΄τος της ΄εδρας της εταιρει΄ας — και, εποµε΄νως, δεν θα
µπορου΄σαν να υπαχθου΄ν σε συ΄στηµα που επιδε΄χεται πολλαπλε΄ς
διαδικασι΄ες µε περιορισµε΄να εδαφικα΄ αποτελε΄σµατα.

΄ ριση και εκτελεστο΄ των αποφα΄σεων
3.6. Αναγνω
3.6.1. Η απαι΄τηση εκδο΄σεως exequatur παρουσια΄ζει τον κι΄νδυνο να επιβραδυ΄νει τις διαδικασι΄ες και να επιφε΄ρει περιττα΄ ΄εξοδα.
Ως εκ του΄του, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι οι αποφα΄σεις που εκδι΄δονται
στα πλαι΄σια του προτεινο΄µενου κανονισµου΄ θα ΄επρεπε να ει΄ναι
εκτελεστε΄ς αυτοδικαι΄ως. Απο΄ αυτη΄ την α΄ποψη, εκφρα΄ζει ικανοποι΄ηση για τις εργασι΄ες που πραγµατοποιου΄νται αυτο΄ν τον καιρο΄
σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο για τον εκσυγχρονισµο΄ και την απλου΄στευση
των διατα΄ξεων της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν του 1968 για τη
διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α και την εκτε΄λεση αποφα΄σεων και για τη
µετατροπη΄ των εν λο΄γω διατα΄ξεων σε κανονισµο΄.
3.6.2. Εξα΄λλου, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι ο κανονισµο΄ς θα ΄επρεπε να
προβλε΄πει την αναγνω΄ριση, εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, των
αποφα΄σεων που απαγορευ΄ουν την α΄σκηση ορισµε΄νων δραστηριοτη΄των στα α΄τοµα που ΄εχουν συµβα΄λει, µε την πληµµελη΄ διαχει΄ριση΄
τους, στην πτω΄χευση της επιχει΄ρηση΄ς τους.

3.7. Παρατηρη΄σεις επι΄ των ΄αρθρων
3.7.1. 'Αρθρο 16 — Η δια΄ταξη που προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφο 2 φαι΄νεται πως πρε΄πει να ερµηνευθει΄ µε βα΄ση το
περιεχο΄µενο της παραγρα΄φου 4 του α΄ρθρου 3. Μη΄πως θα ΄επρεπε
να συµπεριλα΄βει µια ρητη΄ παραποµπη΄ στην εν λο΄γω παρα΄γραφο;
3.7.2. 'Αρθρο 18, παρα΄γραφος 1 — Θα η΄ταν ΄σως
ι
πιο σαφε΄ς
να συµπεριληφθει΄ µια αναφορα΄ σε συντηρητικα΄ µε΄τρα αντι΄θετα
«στην α΄σκηση αυτω΄ν των εξουσιω΄ν».

4. Συµπε΄ρασµα
4.1.
Παρο΄τι η ΟΚΕ διατηρει΄ ορισµε΄νες επιφυλα΄ξεις ως προς το
κει΄µενο αυτο΄, φρονει΄ ο΄τι ει΄ναι προτιµο΄τερο απο΄ την πλη΄ρη ΄ελλειψη
διεθνου΄ς ρυ΄θµισης των πτωχευ΄σεων. Υπογραµµι΄ζει εντου΄τοις ο΄τι
θα πρε΄πει να αποτελε΄σει απλω΄ς ΄ενα στα΄διο προς την επεξεργασι΄α
µιας πληρε΄στερης και πιο φιλο΄δοξης ρυ΄θµισης. Ιδιαι΄τερα θα πρε΄πει
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΄ ριση της αρχη΄ς του
να συνεχισθου΄ν οι προσπα΄θειες για την αναγνω
ενιαι΄ου και καθολικου΄ χαρακτη΄ρα της πτω΄χευσης.

και η προ΄βλεψη ευρυ΄τερων δυνατοτη΄των επι΄τευξης της αναστολη΄ς
των δευτερευουσω΄ν διαδικασιω΄ν.

4.2.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι το κει΄µενο θα ΄επρεπε, τουλα΄χιστον, να
επαναπροσανατολισθει΄ προς την κατευ΄θυνση της ενι΄σχυσης της
κυ΄ριας διαδικασι΄ας σε συ΄γκριση µε τις δευτερευ΄ουσες διαδικασι΄ες.
Μι΄α µε΄θοδος που θα µπορου΄σε να αντιµετωπισθει΄ ως ενδεχο΄µενο
ει΄ναι η ενι΄σχυση των εξουσιω΄ν του συνδι΄κου της κυ΄ριας διαδικασι΄ας

4.3.
Απο΄ την α΄ποψη αυτη΄, η ΟΚΕ επικροτει΄ την εισαγωγη΄ µιας
ρη΄τρας αξιολο΄γησης στη Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν ακριβω΄ς πριν
απο΄ την οριστικοποι΄ηση΄ της. Συ΄µφωνα µε τη δια΄ταξη αυτη΄, το
συ΄στηµα που καθιερω΄νεται µπορει΄ να αποτελε΄σει αντικει΄µενο
αξιολο΄γησης κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς απο΄ τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη
και, ου΄τως η΄ α΄λλως, δε΄κα χρο΄νια µετα΄ απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του
(α΄ρθρο 53). Θα η΄ταν σκο΄πιµο να προβλεφθει΄ ανα΄λογη ρυ΄θµιση
και στην εξεταζο΄µενη προ΄ταση κανονισµου΄. Κατα΄ τη γνω΄µη της
ΟΚΕ, η αξιολο΄γηση αυτη΄ θα πρε΄πει, ωστο΄σο, να πραγµατοποιηθει΄
µετα΄ απο΄ πε΄ντε χρο΄νια.

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

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 — Η ευρωπαϊκη΄ βιοµηχανι΄α αεροµεταφορω
΄ ν: Απο΄ την ενιαι΄α αγορα΄ στις προκλη΄σεις
των Περιφερειω
της παγκο΄σµιας αγορα΄ς»
(2000/C 75/02)
Στις 20 Μαι΅ου 1999, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 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 ανωτε΄ρω προ΄ταση.
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 21 ∆εκεµβρι΄ου 1999 µε βα΄ση την εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. von Schwerin.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 116 ψη΄φους υπε΄ρ και 3 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η Επιτροπη΄, στην ανακοι΄νωση΄ της µε τι΄τλο «Η ευρωπαϊκη΄
βιοµηχανι΄α αεροµεταφορω΄ν: απο΄ την ενιαι΄α αγορα΄ στις προκλη΄σεις
της παγκο΄σµιας αγορα΄ς» εξετα΄ζει την κατα΄σταση που επικρατει΄
ση΄µερα στον τοµε΄α των ευρωπαϊκω΄ν αεροµεταφορω΄ν, τονι΄ζει την
ανα΄γκη της αδια΄λειπτης βελτι΄ωσης της αποδοτικο΄τητας και της
ανταγωνιστικο΄τητας των ευρωπαϊκω΄ν αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν και
αναφε΄ρεται στις εξελι΄ξεις που σηµειω΄θηκαν την τελευται΄α δεκαετι΄α,
µετα΄ την απελευθε΄ρωση της αγορα΄ς αεροµεταφορω΄ν.
1.2.
Στο΄χος της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς ει΄ναι, πρω΄τον, να
αξιολογη΄σει την προ΄οδο που επιτευ΄χθηκε και, δευ΄τερον, να
επισηµα΄νει τις πρωτοβουλι΄ες που µπορου΄ν να συµβα΄λουν στην
ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας του τοµε΄α.

1.3.
Συ΄µφωνα µε την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς οι ευρωπαϊκε΄ς
αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες ανε΄πτυξαν καινοτο΄µες στρατηγικε΄ς προκειµε΄νου να προσαρµο΄σουν την οικονοµικη΄ τους ανα΄πτυξη στην
αγορα΄ και να αντιµετωπι΄σουν τις προκλη΄σεις του ανταγωνισµου΄.
Κατα΄ την τελευται΄α τετραετι΄α σηµειω΄θηκε σηµαντικη΄ αυ΄ξηση της
παραγωγικο΄τητας µε αποτε΄λεσµα να δηµιουργηθου΄ν νε΄ες θε΄σεις
απασχο΄λησης. Ωστο΄σο, σε συ΄γκριση µε τους βασικου΄ς ανταγωνιστε΄ς του και ιδιαι΄τερα µε τις βορειοαµερικανικε΄ς αεροπορικε΄ς
εταιρει΄ες, ο τοµε΄ας εξακολουθει΄ να πλη΄ττεται απο΄ διαρθρωτικο΄
κατακερµατισµο΄ και να ει΄ναι ιδιαι΄τερα ευα΄λωτος οικονοµικα΄.

1.4.
Ο προσανατολισµο΄ς της αγορα΄ς προς τον ανταγωνισµο΄
οξυ΄νθηκε ακο΄µη περισσο΄τερο µε την απελευθε΄ρωση και την
παγκοσµιοποι΄ηση της αγορα΄ς. Οι αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες αναγκα΄ζονται συνεχω΄ς να εντει΄νουν τις προσπα΄θειες αναδια΄ρθρωσης.
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1.5.
Η Επιτροπη΄ ενε΄κρινε τη χορη΄γηση κρατικω΄ν ενισχυ΄σεων
ως εξαιρετικο΄ µε΄τρο προκειµε΄νου να συµβα΄λει στην προσπα΄θεια
αναδια΄ρθρωσης των εθνικω
΄ ν αεροµεταφορε΄ων κατα΄ τη µετα΄βαση΄
τους στην απελευθερωµε΄νη ενιαι΄α αγορα΄. Ωστο΄σο, αυτη΄ τη στιγµη΄,
΄εχει πλε΄ον ολοκληρωθει΄ το µεταβατικο΄ στα΄διο.

1.6.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να υποστηρι΄ξει τις
αεροµεταφορε΄ς κατα΄ την ανα΄πτυξη στρατηγικη΄ς χα΄ραξε τις ακο΄λουθες πολιτικε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς:

«Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ χρησιµοποιει΄ ο΄λα τα µε΄σα που ΄εχει
στη δια΄θεση΄ της για να εξασφαλισθει΄ η ολοκλη΄ρωση της
ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς. Αυτο΄ περιλαµβα΄νει την εφαρµογη΄ της
κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας σχετικα΄ µε τον ανταγωνισµο΄ προκειµε΄νου να αποτραπου΄ν κα΄θε ει΄δους προσπα΄θειες νε΄ου κατακερµατισµου΄ της αγορα΄ς µε΄σω κρατικου΄ παρεµβατισµου΄, ανταγωνιστικω΄ν συµµαχιω΄ν η΄ συγχωνευ΄σεων. Ο ρο΄λος της Επιτροπη΄ς ως ελεγκτη΄ της συµπεριφορα΄ς του δηµο΄σιου και του
ιδιωτικου΄ τοµε΄α, της διαφα΄νειας της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας
καθω΄ς και του ορισµου΄ και της δια΄δοσης των α΄ριστων
πρακτικω΄ν που εφαρµο΄ζονται σε ορισµε΄νους τοµει΄ς, ο΄πως
ει΄ναι υποχρεω΄σεις παροχη΄ς δηµοσι΄ων υπηρεσιω΄ν, αποτελου΄ν
σηµαντικα΄ στοιχει΄α σε αυτο΄ τον τοµε΄α.

΄ ν τεχνικω΄ν εµποδι΄ων, κυρι΄ως µε
Επι΄σης, η α΄ρση των εµπορικω
την ταχυ΄τερη και αποτελεσµατικο΄τερη εναρµο΄νιση των
κανο΄νων ασφαλει΄ας µε΄σω της δηµιουργι΄ας της ευρωπαϊκη΄ς
αρχη΄ς εναε΄ριας ασφα΄λειας και της ενθα΄ρρυνσης των
δραστηριοτη΄των του ∆ιεθνου΄ς Οργανισµου΄ Πολιτικη΄ς Αεροπορι΄ας (ICAO) στον περιβαλλοντικο΄ τοµε΄α, θα υποστηρι΄ξει τη
βιοµηχανι΄α.

Ο κατακερµατισµο΄ς της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς οφει΄λεται, επι΄σης,
στην ΄ελλειψη εξωτερικη΄ς δια΄στασης. Οι κανο΄νες ιδιοκτησι΄ας
και τα συστη΄µατα των διµερω΄ν συµφωνιω΄ν εµποδι΄ζουν την
αναδια΄ρθρωση της βιοµηχανι΄ας των αεροµεταφορω΄ν σε
ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα, καθω΄ς και το θεµιτο΄ ανταγωνισµο΄ µε
τις χω΄ρες που διαθε΄τουν ανοικτο΄ δι΄κτυο αεροπλοι΅ας. Οι
οικονοµικε΄ς αυτε΄ς συνε΄πειες µαζι΄ µε τα νοµικα΄ επιχειρη΄µατα
συνηγορου΄ν υπε΄ρ της δηµιουργι΄ας πραγµατικη΄ς εξωτερικη΄ς
δια΄στασης που να καθιστα΄ δυνατη΄ την ανα΄πτυξη συµµαχιω΄ν
στο πλαι΄σιο ενο΄ς δι΄καιου ευρωπαϊκου΄ πλαισι΄ου.»

1.7.
Η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να δηµιουργη΄σει µι΄α περιεκτικη΄
βα΄ση δεδοµε΄νων για τις ευρωπαϊκε΄ς αεροµεταφορε΄ς. Η βα΄ση αυτη΄
θα βελτιω΄σει την ποιο΄τητα και τη διαθεσιµο΄τητα των δεδοµε΄νων
και των αναλυ΄σεων σχετικα΄ µε τη µεταφορικη΄ ικανο΄τητα, την
κυκλοφορι΄α, τις οικονοµικε΄ς επιδο΄σεις, την παραγωγικο΄τητα, τη
δοµη΄ του τοµε΄α και του δικτυ΄ου, τους αερολιµε΄νες, και την
απασχο΄ληση, στοιχει΄α απαραι΄τητα για την υποστη΄ριξη της πολιτικη΄ς που αποσκοπει΄ στην εξασφα΄λιση της ανταγωνιστικο΄τητας του
τοµε΄α. Πληροφορι΄ες και αναλυ΄σεις σχετικα΄ µε τις τα΄σεις της
βιοµηχανι΄ας αυτη΄ς θα ει΄ναι διαθε΄σιµες για το ευρυ΄ κοινο΄ στη
σελι΄δα της Επιτροπη΄ς στο 'Ιντερνετ. Το µε΄σο αυτο΄ θα δω΄σει τη
δυνατο΄τητα στην Επιτροπη΄ να παρακολουθει΄ την εξε΄λιξη των
αεροµεταφορω΄ν και ειδικο΄τερα των αεροπορικω΄ν ναυ΄λων.
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2. Κυ΄ρια σηµει΄α της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς

2.1.
Κατα΄ τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς οι αεροµεταφορε΄ς αποτελου΄ν εξελισσο΄µενο κλα΄δο ο οποι΄ος ει΄ναι ωστο΄σο ιδιαι΄τερα ευαι΄σθητος στις κυκλικε΄ς συγκυρι΄ες και δεν διαθε΄τει σταθερη΄ αποδοτικο΄τητα. Βασικη΄ κινητη΄ρια δυ΄ναµη της ζη΄τησης στον τοµε΄α των
µεταφορω΄ν ει΄ναι, ωστο΄σο, η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη. Τα τελευται΄α
χρο΄νια αυξη΄θηκε σηµαντικα΄ ο ο΄γκος των προϊο΄ντων που προσφε΄ρονται και πωλου΄νται στον τοµε΄α των αεροµεταφορω΄ν. Με βα΄ση
τις τελευται΄ες µελε΄τες αγορα΄ς η παγκο΄σµια ζη΄τηση στον τοµε΄α
αυτο΄ θα συνεχι΄σει να αυξα΄νεται ΄εντονα µε΄σα στις δυ΄ο επο΄µενες
δεκαετι΄ες µε ετη΄σιο ρυθµο΄ 5 %, ενω΄ συγχρο΄νως θα πρε΄πει να
λαµβα΄νονται υπο΄ψη δια΄φορα σηµαντικα΄ απρο΄βλεπτα γεγονο΄τα
ο΄πως η προ΄σφατη χρηµατοοικονοµικη΄ κρι΄ση στην Νοτιοανατολικη΄
Ασι΄α.

2.2.
Η Επιτροπη΄ προβαι΄νει σε µι΄α παγκο΄σµια συ΄γκριση της
αποδοτικο΄τητας των ευρωπαϊκω΄ν αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν και
καταλη΄γει στο συµπε΄ρασµα ο΄τι οι µεγαλυ΄τερες ευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες δεν διαφε΄ρουν σε µε΄γεθος απο΄ τις αµερικανικε΄ς
αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες. Ωστο΄σο, χαρακτηριστικο΄ στοιχει΄ο της
ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς αεροµεταφορω΄ν ει΄ναι η υ΄παρξη µι΄ας δευ΄τερης
οµα΄δας σχετικα΄ µικρω΄ν αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν οι οποι΄ες λειτουργου΄ν στη διεθνη΄ αγορα΄. Αυτο΄ εξηγει΄ εν µε΄ρει την περιορισµε΄νη
αποδοτικο΄τητα των ευρωπαϊκω΄ν αεροµεταφορω΄ν δεδοµε΄νου ο΄τι η
συνολικη΄ δια΄σταση της βιοµηχανι΄ας αεροµεταφορω΄ν αποτελει΄
σηµαντικο΄ παρα΄γοντα αποτελεσµατικο΄τητας.

2.3.
Σχετικα΄ µε τη δια΄ρθρωση της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας
αεροµεταφορω΄ν η Επιτροπη΄ παρατηρει΄ ο΄τι κατα΄ κανο΄να το α΄νοιγµα
µι΄ας αγορα΄ς αεροµεταφορω΄ν η οποι΄α µε΄χρι προ΄τινος η΄ταν κλειστη΄
στον ανταγωνισµο΄, γενικα΄, εκφρα΄ζεται σε ΄ενα πρω΄το στα΄διο µε την
αυ΄ξηση του αριθµου΄ των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν που συµµετε΄χουν
στην αγορα΄. Σε ΄ενα δευ΄τερο στα΄διο, κατα΄ το οποι΄ο σταθεροποιει΄ται
η αγορα΄, δηλαδη΄ µειω΄νεται ο αριθµο΄ς των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν
της αγορα΄ς αυξα΄νεται το µε΄γεθος των εταιρειω΄ν που παραµε΄νουν.
Η εξε΄λιξη των αεροµεταφορω
΄ ν στις ΗΠΑ ακολου΄θησε προφανω΄ς
αυτη΄ τη διαδικασι΄α, ενω΄ αντιθε΄τως, η Ευρω΄πη βρι΄σκεται ακο΄µη στο
πρω΄το στα΄διο. Το 1993, υπη΄ρχαν 132 αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες για
την εκτε΄λεση σηµαντικω΄ν εµπορικω΄ν δροµολογι΄ων. Το 1998
υπη΄ρχαν 164.

2.3.1. 'Οταν συγκρι΄νουµε την αγορα΄ αεροµεταφορω΄ν της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και των ΗΠΑ, πρε΄πει να ΄εχουµε επι΄γνωση
ορισµε΄νων σηµαντικω΄ν διαρθρωτικω΄ν διαφορω΄ν. Για παρα΄δειγµα,
στην Ευρω΄πη οι µε΄σες αποστα΄σεις µεταξυ΄ των πο΄λεων ει΄ναι
µικρο΄τερες και ο ανταγωνισµο΄ς απο΄ εναλλακτικε΄ς µορφε΄ς εναλλακτικω΄ν µε΄σων, κυρι΄ως οδικω΄ν και σιδηροδροµικω΄ν, ει΄ναι πολυ΄
ισχυρο΄τερος απο΄ ο΄,τι στις ΗΠΑ. Φυσικα΄, οι πλευρε΄ς αυτε΄ς εξηγου΄ν
µο΄νο µε΄χρι σε ΄ενα βαθµο΄ τη διαρθρωτικη΄ διαφορα΄. Ωστο΄σο, ει΄ναι
εντυπωσιακο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η ευρωπαϊκη΄ εσωτερικη΄ αγορα΄, η
οποι΄α ει΄ναι µικρο΄τερη απο΄ το ΄ενα τρι΄το της αγορα΄ς της Βο΄ρειας
Αµερικη΄ς, διαθε΄τει πολυ΄ µεγαλυ΄τερο αριθµο΄ αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν που χρησιµοποιου΄ν µεγα΄λα αεροσκα΄φη (90 ΄ενατη 37 στις
ΗΠΑ). Αντι΄θετα, το µε΄σο µε΄γεθος των ευρωπαϊκω΄ν αεροµεταφορε΄ων ει΄ναι πολυ΄ µικρο΄τερο, το΄σο ο΄σον αφορα΄ τον αριθµο΄ των
αεροσκαφω΄ν του (27 αεροσκα΄φη ΄εναντι 111) ο΄σο και τα µερι΄δια΄
τους. Η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει σε αυτο΄ το πλαι΄σιο τον κατακερµατισµο΄ της ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς αεροµεταφορω΄ν.
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2.4.
Σηµαντικο΄ χαρακτηριστικο΄ της διαρθρωτικη΄ς αλλαγη΄ς
ει΄ναι η εµφα΄νιση νε΄ων προτυ΄πων λειτουργι΄ας για τις αεροπορικε΄ς
εταιρει΄ες: τα δι΄κτυα ακτινοειδου΄ς τυ΄που. Τη στρατηγικη΄ αυτη΄
εφαρµο΄ζουν ση΄µερα η΄δη πα΄ρα πολλε΄ς εταιρει΄ες. Η µει΄ωση του
αριθµου΄ των απευθει΄ας δροµολογι΄ων, πυκνω΄νει τη ροη΄ της
κυκλοφορι΄ας, καθιστα΄ δυνατη΄ τη χρη΄ση µεγαλυ΄τερων αεροσκαφω΄ν
και οδηγει΄ σε υψηλο΄τερους συντελεστε΄ς πληρο΄τητας. Μερικε΄ς
αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες εφαρµο΄ζουν ση΄µερα στρατηγικε΄ς χαµηλου΄
κο΄στους, που χαρακτηρι΄ζονται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο απο΄ τα ακο΄λουθα
µε΄τρα: δεν προβλε΄πονται ανταποκρι΄σεις, δεν υπα΄ρχει δυνατο΄τητα
επιλογη΄ς θε΄σης, δεν προσφε΄ρεται φαγητο΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια
της πτη΄σης, χρησιµοποιου΄νται µο΄νο φθηνοι΄ και µη κορεσµε΄νοι
αερολιµε΄νες, καθω΄ς και οµοιογενη΄ς στο΄λος νε΄ων αεροσκαφω΄ν
µικρη΄ς κατανα΄λωσης καυσι΄µων.
2.5.
Σχετικα΄ µε την παραγωγικο΄τητα η Επιτροπη΄ αναφε΄ρει ο΄τι
κατα΄ την περι΄οδο 1990-1996 οι δε΄κα µεγαλυ΄τερες ευρωπαϊκε΄ς
αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες σηµει΄ωσαν µε΄γιστη αυ΄ξηση κατα΄ 53 % σε
ταξιδιοχιλιο΄µετρα ανα΄ εργαζο΄µενο (RTK/Staf), ενω΄ το κο΄στους
ανα΄ διαθε΄σιµο τονοχιλιο΄µετρο (Kosten/ATK) µειω΄θηκε κατα΄ 13 %.
Ωστο΄σο, η παραγωγικο΄τητα των δε΄κα µεγαλυ΄τερων αµερικανικω΄ν
αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν ει΄ναι ακο΄µη µεγαλυ΄τερη. Αυτο΄ σηµαι΄νει
ο΄τι πρε΄πει να συνεχισθου΄ν οι προσπα΄θειες αναδια΄ρθρωσης.
2.6.
Η Επιτροπη΄ διαπιστω΄νει ο΄τι οι αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες ΄εχουν
να αντιµετωπι΄σουν ο΄λο και πιο πολυ΄πλοκες καταστα΄σεις. Η
΄ ν και η συχνο΄τητα των δροµολοσυνεχη΄ς αυ΄ξηση των προορισµω
γι΄ων απαιτει΄ ικανο΄τητα καινοτοµι΄ας και δια΄θεση σηµαντικο΄τερων
οικονοµικω΄ν πο΄ρων. Οι ευρωπαϊκε΄ς εταιρει΄ες για να επιβιω΄σουν σε
αυτο΄ το περιβα΄λλον ο΄ξυνσης του ανταγωνισµου΄ χρεια΄ζονται
διαρκη΄ αναδια΄ρθρωση η οποι΄α θα τους επιτρε΄ψει να βελτιω΄νουν
διαρκω΄ς την αποδοτικο΄τητα και την ανταγωνιστικο΄τητα΄ τους. Η
αυ΄ξηση του ανταγωνισµου΄ οφει΄λεται ως επι΄ το πλει΄στον στα
κοινοτικα΄ µε΄τρα απελευθε΄ρωσης της βιοµηχανι΄ας. Ωστο΄σο, πρε΄πει
να σηµειωθει΄ο΄τι η διαδικασι΄α αυτη΄ δεν καθιε΄ρωσε τον ανταγωνισµο΄
σε ο΄λες τις αγορε΄ς. Η ΄εκθεση που εξε΄δωσε η Επιτροπη΄ το 1996
για τον αντι΄κτυπο της τρι΄της δε΄σµης µε΄τρων απελευθε΄ρωσης
επισηµαι΄νει, πρω΄τον, ο΄τι το 64 % των κοινοτικω΄ν δροµολογι΄ων
λειτουργου΄σε ως µονοπω
΄ λιο, µολονο΄τι ορισµε΄να απο΄ τα δροµολο΄για αυτα΄ η΄ταν καινου΄ργια και ο΄χι πολυσυ΄χναστα. Επι΄σης, διαπιστω΄νεται στην ΄εκθεση ο΄τι δεν µειω΄θηκε η τιµη΄ των εισιτηρι΄ων στους
επαγγελµατι΄ες ταξιδιω΄τες.
2.7.
H Επιτροπη΄ στην ανακοι΄νωση που εξε΄δωσε το 1994 µε
τι΄τλο «Οι προοπτικε΄ς της πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας στην Ευρω΄πη» (1)
επιση΄µανε ο΄τι οι υψηλε΄ς τιµε΄ς των αεροπορικω΄ν ευρωπαϊκω΄ν
εισιτηρι΄ων οφει΄λονται στην ΄ελλειψη µε΄σων υποδοµη΄ς καθω΄ς και
στο κο΄στος τους. Για τη βελτι΄ωση της κατα΄στασης αυτη΄ς, η
Επιτροπη΄ α΄ρχισε κατα΄ τα προηγου΄µενα ΄ετη να εφαρµο΄ζει ευ΄στοχα
µε΄τρα για τον τοµε΄α των υποδοµω΄ν. Μεταξυ΄ α΄λλων ΄ελαβε τα
ακο΄λουθα µε΄τρα:
— Υιοθε΄τηση των οδηγιω΄ν 96/97 σχετικα΄ µε την απελευθε΄ρωση
της προ΄σβασης τρι΄των στην αγορα΄ υπηρεσιω΄ν εδα΄φους στους
αερολιµε΄νες της Κοινο΄τητας.

(1) COM(94) 218 — τελικο΄ — Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ ΕΕ C 110 της
5.2.1995, σ. 22.
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— Επι΄κειται η ΄εκδοση νε΄ας οδηγι΄ας σχετικα΄ µε τα τε΄λη αερολιµε΄νων.
— Ενι΄σχυση της δοµη΄ς του συστη΄µατος ελε΄γχου της εναε΄ριας
κυκλοφορι΄ας Eurocontrol µε στο΄χο την αντιµετω΄πιση του
κατακερµατισµου΄ των συστηµα΄των διαχει΄ρισης της εναε΄ριας
κυκλοφορι΄ας.
— Ενεργο΄ς συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας στη δηµιουργι΄α µι΄ας
ευρωπαϊκη΄ς αρχη΄ς για την εναε΄ρια ασφα΄λεια (EASA).
— Αναλυτικη΄ επεξεργασι΄α του θε΄µατος της προστασι΄ας του
περιβα΄λλοντος και την αλληλεξα΄ρτηση΄ του µε την ανταγωνιστικο΄τητα των επιχειρη΄σεων σε µι΄α µελλοντικη΄ ανακοι΄νωση.
2.8.
Η Επιτροπη΄ κρι΄νει απαραι΄τητο ο΄τι για να εξασφαλισθει΄ η
µακροπρο΄θεσµη επιτυχι΄α της αυξανο΄µενης ολοκλη΄ρωσης της
αγορα΄ς µεταφορω΄ν, οι ευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες πρε΄πει
να καταστου΄ν ανταγωνιστικε΄ς σε παγκο΄σµια κλι΄µακα. Παρατηρει΄ται
ο΄τι οι σχε΄σεις µεταξυ΄ των εθνικω΄ν µεταφορε΄ων και των περιφερειακω΄ν αεροπορικω΄ν επιχειρη΄σεων ξεπερνα΄ την απλη΄ εφαρµογη΄
εµπορικω΄ν συµφωνιω΄ν και φθα΄νει σε πιο προηγµε΄νες µορφε΄ς
ολοκλη΄ρωσης ο΄πως το Franchising η΄ ο α΄µεσος ΄ελεγχος µε΄σω
εξαγορα΄ς. 'Εχουν δηµιουργηθει΄ 4 συµµαχι΄ες παγκο΄σµιας κλι΄µακας
(Star Alliance, One World, Wings, Qualifyer) στις οποι΄ες
συµµετε΄χουν και ευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες.
2.9.
Η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει ο΄τι οι υφιστα΄µενες διµερει΄ς
συµφωνι΄ες δεν επιτρε΄πουν την ελευθε΄ρωση της παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν
για τα δροµολο΄για µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν της 'Ενωσης και τρι΄των
χωρω΄ν. Μι΄α ιδιαι΄τερα αρνητικη΄ επι΄πτωση του συστη΄µατος διµερω΄ν
συµφωνιω΄ν ει΄ναι ο΄τι οι ευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες δεν
µπορου΄ν να πραγµατοποιη΄σουν δροµολο΄για σε τρι΄τες χω΄ρες απο΄
οποιοδη΄ποτε σηµει΄ο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης παρα΄ µο΄νο απο΄ το
΄εδαφος της ΄διας
ι
τους της χω΄ρας. Κατ' αυτο΄ τον τρο΄πο οι
ευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες βρι΄σκονται σε σαφω΄ς µειονεκτικη΄ θε΄ση σε σχε΄ση µε τις αµερικανικε΄ς ευρωπαϊκε΄ς εταιρει΄ες οι
οποι΄ες µπορου΄ν να πετα΄ξουν απο΄ οποιοδη΄ποτε σηµει΄ο των ΗΠΑ
προς οποιοδη΄ποτε αεροδρο΄µιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Συνεπω΄ς,
η ολοκλη΄ρωση της ενιαι΄ας αεροπορικη΄ς αγορα΄ς πρε΄πει να λα΄βει
πραγµατικα΄ εξωτερικη΄ δια΄σταση. Για παρα΄δειγµα, θα πρε΄πει, κατα΄
τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς, οι κοινε΄ς συµφωνι΄ες µεταξυ΄ της ΕΕ και
τρι΄των χωρω΄ν να πραγµατοποιου΄νται το΄σο σε πολυµερη΄ ο΄σο και
σε διµερη΄ βα΄ση. Συνεπω΄ς, η Επιτροπη΄ θα συνεχι΄σει τις προσπα΄θειες
που καταβα΄λλει για τη δηµιουργι΄α κοινου΄ αεροπορικου΄ χω΄ρου µε
τις ΗΠΑ. Επι΄σης να εξετασθει΄ η θε΄ση των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν
στο νε΄ο γυ΄ρο διαπραγµατευ΄σεων στο πλαι΄σιο της γενικη΄ς συµφωνι΄ας για τις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς υπηρεσιω΄ν (GATS) και του
ΠΟΕ, ο οποι΄ος θα ξεκινη΄σει το 1999.
2.10. Η Επιτροπη΄ αναλυ΄ει τη δεκαετι΄α της απελευθε΄ρωσης των
αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν. Το 1996 η Επιτροπη΄ διαπι΄στωσε κατα΄
την αξιολο΄γηση των εξελι΄ξεων των αεροπορικω΄ν µεταφορω
΄ ν στην
ανακοι΄νωση µε τι΄τλο «Οι συνε΄πειες της τρι΄της δε΄σµης µε΄τρων
απελευθε΄ρωσης της αγορα΄ς αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν» (2), ο΄τι η
διαδικασι΄α απελευθε΄ρωσης ΄εχει µεταβα΄λει το οικονοµικο΄ περιβα΄λλον των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν µε αποτε΄λεσµα η αγορα΄ αυτη΄ να
καθι΄σταται ολοε΄να και πιο ανταγωνιστικη΄. Κατα΄ τα πρω΄τα τρι΄α
΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη διαδικασι΄ας απελευθε΄ρωσης σηµειω΄θηκε η
σταδιακη΄ ανα΄πτυξη του ανταγωνισµου΄ µε κυριο΄τερο χαρακτηριστικο΄ δει΄γµα την αυ΄ξηση του αριθµου΄ των αεροπορικω΄ν εται(2) COM(96) 514 τελικο΄ της 22.10.1996.
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ρειω΄ν. Ωστο΄σο, προε΄κυψαν σαφω΄ς και πλεονεκτη΄µατα για τους
καταναλωτε΄ς. Η διαδικασι΄α της απελευθε΄ρωσης µπορου΄σε ωστο΄σο
να περιορισθει΄ ως προς τις δυνατο΄τητες να προσφε΄ρονται στους
καταναλωτε΄ς καλυ΄τερες υπηρεσι΄ες σε χαµηλο΄τερες τιµε΄ς. Η ΄εκθεση
υπογραµµι΄ζει το προ΄βληµα του περιορισµου΄ της µεταφορικη΄ς
ικανο΄τητας και το υψηλο΄ κο΄στος των µε΄σων υποδοµη΄ς καθω΄ς,
επι΄σης, τις αντιφατικε΄ς και απογοητευτικε΄ς τα΄σεις ο΄σον αφορα΄ τις
τιµε΄ς. Οι προσφορε΄ς εισιτηρι΄ων µε χαµηλε΄ς τιµε΄ς πολλαπλασια΄ζονται. Ωστο΄σο, υπα΄ρχουν ακο΄µη σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς στις
τιµε΄ς των εισιτηρι΄ων ανα΄ χιλιο΄µετρο στην Ευρω΄πη. Σε ορισµε΄να
δροµολο΄για µεγα΄λης ζη΄τησης διαπιστω΄θηκαν ακο΄µη και αυξη΄σεις
των τιµω΄ν. Οι προ΄σφατες εξελι΄ξεις επιβεβαιω΄νουν την τα΄ση αυτη΄.
2.11. Η Επιτροπη΄ ασκει΄ κριτικη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι ο πολλαπλασιασµο΄ς των ναυ΄λων, οι υπερα΄ριθµες κρατη΄σεις, η ενηµε΄ρωση
σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ διαθε΄σιµων θε΄σεων στις πιο διαφηµισµε΄νες
προσφορε΄ς χαµηλω΄ν εισιτηρι΄ων, η αυ΄ξηση των προγραµµα΄των που
απευθυ΄νονται στους τακτικου΄ς επιβα΄τες, ο καταµερισµο΄ς κωδικω΄ν
µεταξυ΄ δυ΄ο αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν (Code-sharing) και οι αεροπορικε΄ς συµµαχι΄ες δυσχεραι΄νουν τις δυνατο΄τητες των καταναλωτω΄ν
να συγκρι΄νουν ανταγωνιστικε΄ς προσφορε΄ς. ∆εδοµε΄νου ο΄τι αυξα΄νεται ο ανταγωνισµο΄ς ει΄ναι απαραι΄τητο να διασφαλισθει΄ η διαφα΄νεια
της αγορα΄ς προκειµε΄νου να διατηρηθει΄ η εµπιστοσυ΄νη των
καταναλωτω΄ν. Η Επιτροπη΄ ΄εχει αναθε΄σει την εκπο΄νηση µελε΄της για
την εξε΄ταση των πληροφοριω΄ν που χρεια΄ζονται οι επιβα΄τες ω΄στε
να προβαι΄νουν στην πιο συµφε΄ρουσα επιλογη΄.
2.12. 'Ενα επιπλε΄ον προ΄βληµα αποτελει΄ η µι΄σθωση αεροσκαφω΄ν νηολογηµε΄νων σε τρι΄τες χω΄ρες. Η Επιτροπη΄ διαπι΄στωσε ο΄τι τα
κρα΄τη µε΄λη ακολουθου΄ν διαφορετικε΄ς διαδικασι΄ες ο΄σον αφορα΄
την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων σχετικα΄ µε την ΄εκδοση αδειω΄ν των
αεροµεταφορε΄ων. Η Επιτροπη΄, για το λο΄γο αυτο΄, επιθυµει΄ να
επεξεργασθει΄ σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς προκειµε΄νου να προσδιορι΄σει τον τρο΄πο ερµηνει΄ας των
διατα΄ξεων για τις βραχυπρο΄θεσµες µισθω΄σεις µη κοινοτικω΄ν
αεροσκαφω΄ν.
2.13. Η Επιτροπη΄ εκπο΄νησε µελε΄τη για τον αντι΄κτυπο του
κανονισµου΄ και ορισµε΄νων εµπορικω΄ν πρακτικω΄ν στην ανα΄πτυξη
του ανταγωνισµου΄ στην αγορα΄ αεροµεταφορω΄ν. Σε αυτο΄ το
πλαι΄σιο ζητη΄θηκε η γνω΄µη ορισµε΄νων µικρω΄ν και µεσαι΄ων αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση της διαδικασι΄ας
απελευθε΄ρωσης και τα µειονεκτη΄µατα΄ της. Η µελε΄τη αποκα΄λυψε
ο΄τι γενικα΄ επικρατει΄ συναι΄νεση σχετικα΄ µε το ισχυ΄ον νοµοθετικο΄
συ΄στηµα. Εκφρα΄στηκαν ανησυχι΄ες σχετικα΄ µε τα ακο΄λουθα θε΄µατα:
— Οι χρονοθυρι΄δες δεν επαρκου΄ν µε αποτε΄λεσµα να µην µπορου΄ν
οι νε΄ες εταιρει΄ες να ανταγωνιστου΄ν αποτελεσµατικα΄ τους
παραδοσιακου΄ς αεροµεταφορει΄ς.
— Μο΄νο οι πολυ΄ µεγα΄λες αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες ει΄ναι σε θε΄ση να
προσφε΄ρουν προγρα΄µµατα πιστω΄ν πελατω΄ν. Το κυριο΄τερο
προ΄βληµα ΄εγκειται στο γεγονο΄ς ο΄τι τα προγρα΄µµατα τακτικω΄ν
πελατω΄ν ευνοου΄ν τις αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες που καλυ΄πτουν
µεγα΄λο δι΄κτυο πτη΄σεων, µε το οποι΄ο οι ταξιδιω΄τες µπορου΄ν
΄ σουν µο΄ρια και να τα αξιοποιου΄ν
ευκολο΄τερα να συγκεντρω
ανα΄λογα. Αντιθε΄τως, οι µικρε΄ς και µεσαι΄ες εταιρει΄ες δεν ΄εχουν
πολλε΄ς δυνατο΄τητες να προσφε΄ρουν τε΄τοιου ει΄δους συστη΄µατα
διο΄τι τα δι΄κτυα΄ τους ει΄ναι µικρα΄ και δεν τις καθιστου΄ν
ελκυστικε΄ς στην αγορα΄.
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2.14. Η Επιτροπη΄ εξετα΄ζει τις κοινωνικε΄ς επιπτω΄σεις της
σηµερινη΄ς τα΄σης που σηµειω΄νεται στις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς και
διαπιστω΄νει ο΄τι µετα΄ απο΄ τα µε΄τρα αναδια΄ρθρωσης που εφη΄ρµοσαν
ορισµε΄νες αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες ο συνολικο΄ς αριθµο΄ς των εργαζοµε΄νων στην πολιτικη΄ αεροπορι΄α στην ΕΕ αυξη΄θηκε κατα΄ την
περι΄οδο 1988-1996 απο΄ 435 000 σε 489 700 α΄τοµα. Οι
προγνω΄σεις για την εξε΄λιξη της απασχο΄λησης εξακολουθου΄ν να
ει΄ναι θετικε΄ς.
2.14.1. 'Ενα απο΄ τα βασικα΄ χαρακτηριστικα΄ της εξεταζο΄µενης
περιο΄δου ει΄ναι η ανα΄πτυξη νε΄ων µορφω΄ν απασχο΄λησης µε σκοπο΄
την αυ΄ξηση της ευελιξι΄ας. Οι ο΄ροι απασχο΄λησης µεταβλη΄θηκαν
κυρι΄ως για τους νεοπροσλαµβανο΄µενους υπαλλη΄λους. Σε πολλε΄ς
περιπτω΄σεις προτει΄νονται ση΄µερα συµβα΄σεις ορισµε΄νου χρο΄νου και
εφαρµο΄ζονται διαφορετικα΄ συστη΄µατα πληρωµη΄ς. Για ορισµε΄νες
κατηγορι΄ες εργαζοµε΄νων, τα συστη΄µατα αµοιβη΄ς µε βα΄ση την
αποδοτικο΄τητα τει΄νουν να αντικαταστη΄σουν τα συστη΄µατα που
βασι΄ζονται στην αρχαιο΄τητα των υπαλλη΄λων. Ωστο΄σο, πρε΄πει να
τονισθει΄ ο΄τι η τα΄ση αυτη΄ δεν αφορα΄ µο΄νο τη βιοµηχανι΄α
αεροµεταφορω΄ν. Στους εθνικου΄ς αεροµεταφορει΄ς η ασφα΄λεια της
θε΄σης απασχο΄λησης για τους υπαλλη΄λους µε τη µεγαλυ΄τερη
αρχαιο΄τητα εξακολουθει΄ να ει΄ναι εξαιρετικα΄ υψηλη΄. Επι΄σης, για
εργασι΄ες αντι΄στοιχου επιπε΄δου στην πλειοψηφι΄α των περιπτω΄σεων,
το µισθολογικο΄ επι΄πεδο στις εταιρει΄ες αυτε΄ς ει΄ναι υψηλο΄τερο απο΄
ο΄,τι στις µικρε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες.
3. Οι παρατηρη΄σεις της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς
3.1.
Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την αναλυτικη΄ εξε΄ταση των προβληµα΄των που αντιµετωπι΄ζουν οι αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς. Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς περιε΄χει επι΄ το πλει΄στον σωστε΄ς αξιολογη΄σεις
και αναλυ΄σεις. ∆εν µπορου΄µε παρα΄ να συµφωνη΄σουµε µε τον
προσανατολισµο΄ προς την ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας των
ευρωπαϊκω΄ν αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν ιδιαι΄τερα ΄εναντι των αµερικανικω΄ν εταιρειω΄ν και την εξα΄λειψη της µειονεκτικη΄ς τους θε΄σης, η
οποι΄α οφει΄λεται σε διαρθρωτικα΄ αι΄τια.
3.2.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι η
Επιτροπη΄ δεν εξετα΄ζει τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς σε συνα΄ρτηση
µε α΄λλα µε΄σα µεταφορα΄ς και καλει΄ την Επιτροπη΄ επειγο΄ντως να
αποκαταστη΄σει στο ΄εγγραφο΄ της τη σχε΄ση που υφι΄σταται µεταξυ΄
των οργανωµε΄νων µε΄σων µεταφορα΄ς. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ιδιαι΄τερα
σηµαντικη΄ την εντονο΄τερη συ΄νδεση των αεροµεταφορω΄ν µε τις
σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς για λο΄γους προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος, επειδη΄ κατα΄ κα΄ποιο τρο΄πο θα µπορου΄σε να περιορισθει΄
σηµαντικα΄ ο αριθµο΄ς των πτη΄σεων κοντινω΄ν αποστα΄σεων. Αλλα΄
και για τους καταναλωτε΄ς µπορου΄ν να προκυ΄ψουν σηµαντικα΄
πλεονεκτη΄µατα µε΄σω του συνδυασµου΄ µεταφορω΄ν, εφο΄σον κατ'
αυτο΄ τον τρο΄πο θα ΄εχει τη δυνατο΄τητα να φθα΄νει στο στο΄χο του
µε µεγαλυ΄τερη α΄νεση και µικρο΄τερο κο΄στος.
3.3.
Επι΄σης, η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι δεν αναφε΄ρονται επαρκω΄ς
τα δικαιω΄µατα των επιβατω΄ν στις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς. ∆υστυχω΄ς, η Επιτροπη΄ αναφε΄ρεται ελα΄χιστα στο θε΄µα αυτο΄. Τα δικαιω
΄µατα των επιβατω΄ν πρε΄πει να ενισχυθου΄ν ιδιαι΄τερα στην περι΄πτωση
καταµερισµου΄ κωδικω΄ν µεταξυ΄ αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν
(Code-sharing). 'Οσον αφορα΄ το προ΄βληµα των αυξανο΄µενων
υπερα΄ριθµων κρατη΄σεων και των καθυστερη΄σεων στις αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς, πρε΄πει να τονισθει΄ οπωσδη΄ποτε η ανα΄γκη εφαρµογη΄ς
της αναθεωρηµε΄νης οδηγι΄ας περι΄ αποζηµιω΄σεων για τη µη πραγµατοποι΄ηση µεταφορα΄ς στις αεροµεταφορε΄ς και α΄λλων ζηµιω΄ν. Τα
δικαιω΄µατα των ταξιδιωτω΄ν θα πρε΄πει να ει΄ναι απο΄ νοµικη΄ α΄ποψη
σαφη΄. Ο υπαι΄τιος της µη πραγµατοποι΄ησης της µεταφορα΄ς, της
καθυστε΄ρησης η΄ α΄λλων προβληµα΄των θα πρε΄πει να µπορει΄ να
διω΄κεται δικαστικω΄ς. Παρατηρει΄ται, ωστο΄σο, πολυ΄ συχνα΄ ο΄τι
δεν ευθυ΄νονται συνη΄θως µο΄νο οι αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες για τις
καθυστερη΄σεις. Μια απο΄ τις κυριο΄τερες αιτι΄ες ει΄ναι η οργα΄νωση
της ασφα΄λειας των πτη΄σεων στην Ευρω΄πη.
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3.4.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει, επι΄σης, ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν αναφε΄ρεται
επαρκω΄ς στις ΄εκτακτες πτη΄σεις (Charter) η΄ τουριστικε΄ς πτη΄σεις.
Προφανω΄ς, η Επιτροπη΄ δεν κα΄νει δια΄κριση µεταξυ΄ τακτικω΄ν και
΄εκτακτων πτη΄σεων, µολονο΄τι οι δευ΄τερες, αφενο΄ς, λειτουργου΄ν εν
µε΄ρει κα΄τω απο΄ διαφορετικε΄ς συνθη΄κες σε συ΄γκριση µε τις τακτικε΄ς
αερογραµµε΄ς και, αφετε΄ρου, αποτελου΄ν µεγα΄λο ποσοστο΄ της
πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας. Επειδη΄ ο΄µως µετα΄ την απελευθε΄ρωση της
αγορα΄ς αεροµεταφορω΄ν θα ει΄ναι ακο΄µη δυσκολο΄τερη η δια΄κριση
µεταξυ΄ τακτικω΄ν και ΄εκτακτων πτη΄σεων, η ΟΚΕ προτει΄νει να
εξετασθου΄ν εκτενε΄στερα οι διαφορετικοι΄ ο΄ροι που επικρατου΄ν στις
τακτικε΄ς και ΄εκτακτες η΄ τουριστικε΄ς πτη΄σεις.
3.5.
Επι΄σης, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ θα ΄επρεπε να ει΄χε
αναλυ΄σει περισσο΄τερο τις µελλοντικε΄ς προοπτικε΄ς των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν και τα προβλη΄µατα που ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν
απο΄ την εξε΄λιξη αυτη΄.
3.6.
Η Επιτροπη΄, αφενο΄ς, επισηµαι΄νει το προ΄βληµα του µεγα΄λου κατακερµατισµου΄ των αεροµεταφορω΄ν, αφετε΄ρου, απαιτει΄ την
΄ενταση του ανταγωνισµου΄. Αυτο΄ αποτελει΄ αντι΄φαση. Ο µεγα΄λος
αριθµο΄ς αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν δεν πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να ει΄ναι
κα΄τι το αρνητικο΄, αλλα΄ µπορει΄ ακριβω΄ς να ενισχυ΄σει τον ανταγωνισµο΄. Προφανω΄ς, ο΄µως, η Επιτροπη΄ θεωρει΄ τον αριθµο΄ των
ευρωπαϊκω΄ν εταιρειω΄ν που διαθε΄τουν µεγα΄λα αεροπλα΄να υπερβολικα΄ µεγα΄λο και ευ΄χεται να σταθεροποιηθει΄ η αγορα΄. Ωστο΄σο, δεν
διευκρινι΄ζει ποιος ει΄ναι ο αριθµο΄ς του στο΄λου και το ποσοστο΄
συµµετοχη΄ς στην αγορα΄ που θα µπορου΄σε να χαρακτηρισθει΄, κατα΄
τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς, ως ανταγωνιστικη΄ δια΄ρθρωση των
ευρωπαϊκω΄ν εταιρειω΄ν µε προσανατολισµο΄ την ενι΄σχυση του
ανταγωνισµου΄.
3.7.
Επιδοκιµα΄ζεται η διαπι΄στωση της Επιτροπη΄ς ο΄τι η µεταβατικη΄ περι΄οδος παροχη΄ς κρατικω΄ν ενισχυ΄σεων ΄εχει τελειω΄σει πλε΄ον
και ο΄τι οι ενισχυ΄σεις αυτε΄ς αποτελου΄σαν εξαιρετικο΄ µε΄τρο,
προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η µετα΄βαση των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν προς την απελευθερωµε΄νη αγορα΄. Οι εθνικε΄ς αεροπορικε΄ς
εταιρει΄ες ει΄χαν κατα΄ τη δια΄ρκεια της απελευθε΄ρωσης ικανοποιητικε΄ς ευκαιρι΄ες να προσαρµοστου΄ν στις νε΄ες συνθη΄κες ανταγωνισµου΄. Συνεπω΄ς, οι κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις δεν πρε΄πει πλε΄ον να
χορηγου΄νται, επειδη΄ οδηγου΄ν και οδη΄γησαν σε στρε΄βλωση του
ανταγωνισµου΄.
3.8.
Επι΄σης, επιδοκιµα΄ζεται η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να
δηµιουργη΄σει περιεκτικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων π.χ. σχετικα΄ µε τις τιµε΄ς,
τους ο΄ρους ασφαλει΄ας, το επι΄πεδο ειδι΄κευσης του προσωπικου΄ για
τις ευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς και να επιτρε΄ψει την
προ΄σβαση του ευρυ΄τερου κοινου΄ στη βα΄ση αυτη΄ µε΄σω του
διαδικτυ΄ου. Επειδη΄ τα στοιχει΄α που πρε΄πει να συγκεντρωθου΄ν
διατι΄θενται η΄δη σε δια΄φορους οργανισµου΄ς των αεροπορικω΄ν
µεταφορω΄ν (ICAO (1), ECAC (2), IATA (3), AEA (4)) καθω΄ς και στις
εθνικε΄ς αρχε΄ς, θα η΄ταν σκο΄πιµο, προκειµε΄νου να αποφευχθου΄ν
περιττα΄ ΄εξοδα, να συγκεντρωθου΄ν τα στοιχει΄α αυτα΄ και να
δηµιουργηθει΄ η βα΄ση δεδοµε΄νων σε συµφωνι΄α και σε συνεργασι΄α
µε τους οργανισµου΄ς αυτου΄ς και τις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες. Η ΟΚΕ
θεωρει΄ απαραι΄τητο να ληφθει΄ µε΄ριµνα κατα΄ τη δηµιουργι΄α της
βα΄σης δεδοµε΄νων ω΄στε το κοινο΄ να διαθε΄τει βα΄σιµα στοιχει΄α τα
οποι΄α να επιτρε΄πουν τη συ΄γκριση των προσφορω΄ν στις αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

∆ιεθνη΄ς Οργανισµο΄ς Πολιτικη΄ς Αεροπορι΄ας.
Ευρωπαϊκη΄ ∆ια΄σκεψη Πολιτικη΄ς Αεροπορι΄ας.
∆ιεθνη΄ς 'Ενωση Αεροπορικω΄ν Μεταφορω΄ν.
'Ενωση Ευρωπαϊκω΄ν Αερογραµµω΄ν.
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3.9.
Η Επιτροπη΄ χαρακτηρι΄ζει τα δι΄κτυα δροµολογι΄ων ακτινοειδου΄ς τυ΄που ως νε΄α µορφη΄ λειτουργι΄ας των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν και ως σηµαντικη΄ πτυχη΄ της διαρθρωτικη΄ς µεταβολη΄ς. Κατα΄
τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς, η µει΄ωση του αριθµου΄ των απευθει΄ας
πτη΄σεων πυκνω΄νει τη ροη΄ της κυκλοφορι΄ας, καθιστα΄ δυνατη΄
τη χρη΄ση µεγαλυ΄τερων αεροσκαφω΄ν και, συνεπω΄ς, οδηγει΄ σε
υψηλο΄τερους συντελεστε΄ς πληρο΄τητας. Ωστο΄σο, τα δι΄κτυα δροµολογι΄ων ακτινοειδου΄ς τυ΄που δεν αποτελου΄ν νε΄α στρατηγικη΄. Αντι΄θετα απο΄ ο΄,τι ΄εγινε στις ΗΠΑ, στην Ευρω΄πη οι αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς πραγµατοποιου΄νται η΄δη απο΄ καιρο΄ µε΄σω ενο΄ς εθνικου΄
αεροδροµι΄ου, διο΄τι µο΄νο κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο µπορου΄ν να
πραγµατοποιηθου΄ν διεθνει΄ς αεροµεταφορε΄ς µακρινω΄ν αποστα΄σεων. Συ΄µφωνα µε τα στοιχει΄α που διαθε΄τει η ΟΚΕ δεν σηµειω΄θηκε
στην ΕΕ κανε΄νας σηµαντικο΄ς περιορισµο΄ς των υφισταµε΄νων απευθε΄ας
ι δροµολογι΄ων µεταξυ΄ δευτερευο΄ντων σηµει΄ων. Η ΟΚΕ θεωρει΄
απαραι΄τητο να µη σηµειωθει΄ κανε΄νας περιορισµο΄ς ως προς την
απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη σκο΄πιµη εξυπηρε΄τηση των δευτερευο΄ντων
αερολιµε΄νων και αυτο΄ για λο΄γους διασφα΄λισης της κινητικο΄τητας
των καταναλωτω΄ν.
3.10. Η Επιτροπη΄ δεν ασκει΄ καµι΄α κριτικη΄ στην ανταγωνιστικη΄
πολιτικη΄ που εφαρµο΄ζουν ορισµε΄νες αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες. Το
εξωτερικο΄ κο΄στος των αεροπορικω
΄ ν µεταφορω΄ν ει΄ναι συγκρι΄σιµο
αµοιβαι΄α. Για το λο΄γο αυτο΄ για ο΄λες τις επιχειρη΄σεις οι οποι΄ες
επιτυγχα΄νουν ανταγωνιστικα΄ πλεονεκτη΄µατα ΄εναντι α΄λλων αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν ιδιαι΄τερα µε τη χορη΄γηση χαµηλω΄ν µισθω΄ν, τη
µι΄σθωση προσωπικου΄ χωρι΄ς προσο΄ντα, την εφαρµογη΄ χειρο΄τερων
κοινωνικω΄ν προτυ΄πων, καθω΄ς και την µη τη΄ρηση των κανο΄νων
ασφαλει΄ας, π.χ. ο΄σον αφορα΄ τη συχνο΄τητα συντη΄ρησης, πρε΄πει να
υπα΄ρχουν περισσο΄τερες δυνατο΄τητες ελε΄γχου. Προκειµε΄νου να
διασφαλισθει΄ ΄ενα κατω΄τερο επι΄πεδο ποιο΄τητας και ασφα΄λειας στις
αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς θα πρε΄πει να θεσπισθου΄ν και να ισχυ΄ουν
σε ολο΄κληρη την ΕΕ ΄σοι
ι
ο΄ροι εκπαι΄δευσης ο΄σον αφορα΄ το
προσωπικο΄ της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας (5), συ΄µφωνα µε την JAR
OPS (6). Αλλα΄ και ο΄λοι οι α΄λλοι που δραστηριοποιου΄νται στις
αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς επιβα΄λλεται να ΄εχουν λα΄βει ορισµε΄νο ο΄ριο
εκπαι΄δευσης και µια συνεχη΄ επιµο΄ρφωση, ω΄στε να ει΄ναι δυνατο΄ να
διασφαλι΄ζεται µια καλη΄ ποιο΄τητα της υπηρεσι΄ας «πτη΄ση». Οι
αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες εξακολουθου΄ν να µη χρησιµοποιου΄ν συ΄γχρονα αεροπλα΄να µε χαµηλη΄ κατανα΄λωση καυσι΄µων, αλλα΄, αντι΄θετα, χρησιµοποιου΄ν παλαιο΄τερα αεροπλα΄να τα οποι΄α αγορα΄ζουν
σε χαµηλη΄ τιµη΄ προκει΄µενου να περιορι΄ζουν το κο΄στος κεφαλαι΄ου.
Αυτο΄ συνεπα΄γεται υψηλο΄τερο επι΄πεδο θορυ΄βου, µεγαλυ΄τερη
κατανα΄λωση καυσι΄µων και, συνεπω΄ς, µεγαλυ΄τερη επιβα΄ρυνση του
περιβα΄λλοντος. Η ΟΚΕ θεωρει΄ επειγο΄ντως απαραι΄τητο να ληφθει΄
µε΄ριµνα ω΄στε οι αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες να µη µπορου΄ν να εξοικονοµου΄ν πο΄ρους σε βα΄ρος της ασφα΄λειας των αεροσκαφω΄ν και,
συνεπω΄ς, των επιβατω΄ν και των πληρωµα΄των. Επι΄σης, η ΟΚΕ
θεωρει΄ απαραι΄τητο να επιτευχθει΄ µι΄α εναρµονισµε΄νη ρυ΄θµιση σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο σχετικα΄ µε το χρο΄νο εργασι΄ας των πληρωµα΄των,
η οποι΄α, ωστο΄σο, θα πρε΄πει να ει΄ναι ελαστικη΄ ω΄στε να µπορει΄
να προσαρµο΄ζεται στις απαιτη΄σεις της επιχει΄ρησης χωρι΄ς να
διακυβευ΄εται η ασφα΄λεια των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
3.11. Το γεγονο΄ς ο΄τι πριν απο΄ το 1996, περι΄που το 64 % των
πτη΄σεων στην ΕΕ πραγµατοποιου΄νταν απο΄ µι΄α µο΄νο εταιρει΄α
οφει΄λεται κυρι΄ως στη χαµηλη΄ ζη΄τηση για τις διαδροµε΄ς αυτε΄ς.
Συνεπω΄ς, δεν υπη΄ρχαν στην αγορα΄ δυνατο΄τητες για τη δραστηριοποι΄ηση και α΄λλης εταιρει΄ας. Για το λο΄γο αυτο΄, η κρατικη΄
παρε΄µβαση στο θε΄µα αυτο΄ θα η΄ταν απο΄ πολιτικη΄ α΄ποψη λανθασµε΄νη.
(5) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
Συµβουλι΄ου για τις απαιτη΄σεις ασφαλει΄ας και τη βεβαι΄ωση επαγγελµατικη΄ς επα΄ρκειας των πληρωµα΄των θαλα΄µου στην πολιτικη΄ αεροπορι΄α»
ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σ. 37.
(6) Joint Aviation Requirement Operation.
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3.12. Η διαπι΄στωση της Επιτροπη΄ς ο΄τι οι ταξιδιω΄τες για
επαγγελµατικου΄ς λο΄γους δεν επωφελη΄θηκαν απο΄ καµι΄α µει΄ωση
τιµη΄ς δεν ευσταθει΄. Αντι΄θετα, υπα΄ρχουν πολυα΄ριθµες προσφορε΄ς
ειδικω΄ν τιµολογι΄ων για επιβα΄τες που ταξιδευ΄ουν για επαγγελµατικου΄ς λο΄γους. Η προ΄σφατη καθιε΄ρωση των ελαστικω΄ν τιµολογι΄ων,
τα οποι΄α κυµαι΄νονται σε χαµηλο΄τερα επι΄πεδα απ' ο΄,τι οι κανονικε΄ς
τιµε΄ς, προσφε΄ρει και στους επιβα΄τες που ταξιδευ΄ουν για επαγγελµατικου΄ς λο΄γους τη δυνατο΄τητα να επιλε΄γουν µεταξυ΄ διαφο΄ρων
τιµολογι΄ων. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο επιτευ΄χθηκε η µει΄ωση της µε΄σης
τιµη΄ς των εισιτηρι΄ων για επαγγελµατι΄ες (Business-class). Αυτο΄
επιβεβαιω΄νεται σε νεο΄τερη ΄εκθεση της British Aerospace
Consultancy που καταρτι΄σθηκε υ΄στερα απο΄ παραγγελι΄α της
Επιτροπη΄ς.
3.13. Αντι΄θετα, ει΄ναι απο΄λυτα ορθη΄ η διαπι΄στωση της Επιτροπη΄ς ο΄τι η ανεπα΄ρκεια των υποδοµω΄ν και το κο΄στος των υποδοµω΄ν
συµβα΄λλουν στο συγκριτικα΄ υψηλο΄ κο΄στος των ευρωπαϊκω΄ν
αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν. Νεω΄τερες συγκριτικε΄ς µελε΄τες αποδεικνυ΄ουν το ορθο΄ της διαπι΄στωσης αυτη΄ς. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο η
Επιτροπη΄ θα µπορου΄σε να συµβα΄λει στη βελτι΄ωση αυτη΄ς της
κατα΄στασης µε την εφαρµογη΄ κατα΄λληλων µε΄τρων, π.χ. κατα΄ τη
διαµο΄ρφωση των τελω΄ν αεροδροµι΄ου (1).
3.14. Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να αναχαιτι΄σει τον κατακερµατισµο΄ των συστηµα΄των διαχει΄ρισης της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας
µε΄σω της ενι΄σχυσης του Eurocontrol υποστηρι΄ζεται πλη΄ρως. Η
ΟΚΕ θεωρει΄ απαραι΄τητο να επιταχυνθου΄ν οι διαπραγµατευ΄σεις για
την προσχω΄ρηση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στην οργα΄νωση
Eurocontrol. Με την προσχω΄ρηση της ΕΕ θα πρε΄πει οι διατα΄ξεις
του οργανισµου΄ Eurocontrol, οι οποι΄ες λαµβα΄νονται µε τη
συµµετοχη΄ της ΕΕ να µετατρε΄πονται σε δεσµευτικο΄ κοινοτικο΄
δι΄καιο.
3.15. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η διαχει΄ριση της εναε΄ριας ασφα΄λειας
σε εθνικο΄ επι΄πεδο, καθω΄ς και η υ΄παρξη πολυα΄ριθµων συστηµα΄των
διαχει΄ρισης της εναε΄ριας ασφα΄λειας στην Ευρω
΄ πη δεν ανταποκρι΄νεται πλε΄ον στην εποχη΄ µας και ο΄τι απαιτει΄ται συνεπω΄ς µια
αναθεωρηµε΄νη διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων. Τα πολυα΄ριθµα
συστη΄µατα διαχει΄ρισης της ασφα΄λειας τα οποι΄α διαφε΄ρουν ΄εντονα
µεταξυ΄ τους πρε΄πει να αντικατασταθου΄ν απο΄ ΄ενα ενιαι΄ο ευρωπαϊκο΄
συ΄στηµα εναε΄ριας ασφα΄λειας. Η ΟΚΕ προτει΄νει να ανατεθει΄ στο
Eurocontrol η επεξεργασι΄α ενιαι΄ων προτυ΄πων ο΄σον αφορα΄ την
τεχνολογι΄α και ενιαι΄α προ΄τυπα για τις διαδικασι΄ες που πρε΄πει να
ακολουθου΄νται βα΄σει των συστηµα΄των εναε΄ριας ασφα΄λειας. Η
σηµαντικο΄τερη προϋπο΄θεση δηλ. η ταχει΄α επι΄τευξη βελτιω΄σεων
απο΄ πλευρα΄ς πτητικη΄ς ασφα΄λειας, αποτελει΄ την καθιε΄ρωση µιας
ενιαι΄ας τεχνολογι΄ας για το συ΄νολο της Κοινοτικη΄ς επικρα΄τειας και
µιας καλυ΄τερης συνεργασι΄ας των σχετικω΄ν εθνικω΄ν αρχω΄ν. Μια
βραχυπρο΄θεσµη βελτι΄ωση των καθυστερη΄σεων που προκαλου΄νται
απο΄ θε΄µατα πτητικη΄ς ασφα΄λειας πρε΄πει επι΄σης, να ει΄ναι δυνατη΄
χωρι΄ς την καθιε΄ρωση µιας κεντρικη΄ς ευρωπαϊκη΄ς αρχη΄ς για την
πτητικη΄ ασφα΄λεια. Ως µακροπρο΄θεσµο στο΄χο η ΟΚΕ θεωρει΄
πα΄ντως κατα΄λληλη µια παρο΄µοια αρχη΄ και υποστηρι΄ζει τη θε΄σπιση΄
της. Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ µι΄α µεγαλυ΄τερη ευελιξι΄α των
εθνικω΄ν συστηµα΄των εναε΄ριας ασφα΄λειας, η ΟΚΕ θεωρει΄ σκο΄πιµη
τη συµµετοχη΄ οργανισµω΄ν ιδιωτικου΄ δικαι΄ου µε την προϋπο΄θεση
ο΄τι θα διασφαλι΄ζεται η ποιο΄τητα.
3.15.1. Επιδοκιµα΄ζεται η ενεργο΄ς συµµετοχη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας στη δηµιουργι΄α µιας ευρωπαϊκη΄ς αρχη΄ς για την εναε΄ρια
ασφα΄λεια (European Air Safety Authority — EASA) ο΄που
παραµε΄νει ακο΄µη ανοικτο΄ το θε΄µα αν η EASA διαθε΄τει και την
αρµοδιο΄τητα για την πτητικη΄ ασφα΄λεια.
(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την ελευθε΄ρωση των υπηρεσιω΄ν εδα΄φους,
ΕΕ C 301 της 13.11.1995, σ. 28.
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3.15.2. Συ΄µφωνα µε µια µελε΄τη της Eurocontrol τα προβλη΄µατα ασφα΄λειας των πτη΄σεων παρουσια΄ζονται ως εξη΄ς: Το 1998
το 28 % (ATC Enroute) + 4 % (ATC Ground), δηλαδη΄ το 32 %
των α΄µεσων καθυστερη΄σεων οφει΄λονταν σε προβλη΄µατα σχετικα΄
µε την εναε΄ρια ασφα΄λεια. Εα΄ν καταµεριστου΄ν αναλογικα΄ οι
συνακο΄λουθες καθυστερη΄σεις της τα΄ξης του 37 %, θα πρε΄πει να
προστεθει΄ στο ποσοστο΄ αυτο΄ και ΄ενα ποσοστο΄ της τα΄ξης του 19 %.
Απο΄ αυτο΄ προκυ΄πτει ο΄τι το 50-51 % ο΄λων των καθυστερη΄σεων
οφει΄λεται στα µε΄τρα ασφα΄λειας της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας και ο΄τι
οι αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες ευθυ΄νονται µο΄νο κατα΄ 13 + 8 %
(= 20-21 %). Η Eurocontrol φοβα΄ται ο΄τι τα αντι΄στοιχα στοιχει΄α
για το 1999 θα ει΄ναι ακο΄µη δυσµενε΄στερα.
3.16. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να
εξετα΄σει σε βα΄θος το προ΄βληµα της ηχορυ΄πανσης και της µο΄λυνσης
του περιβα΄λλοντος που προκαλου΄ν οι αεροµεταφορε΄ς. Απο΄ τις
προσπα΄θειες που θα γι΄νουν προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση εξαρτα΄ται
εκτο΄ς απο΄ την ευθυ΄νη που φε΄ρουµε για την προστασι΄α του
περιβα΄λλοντος και ο βαθµο΄ αποδοχη΄ς των αεροµεταφορω΄ν απο΄
την κοινη΄ γνω΄µη. Για το λο΄γο αυτο΄, η προστασι΄α του περιβα΄λλοντος κατε΄χει απο΄ πολυ΄ καιρο΄ σηµαντικη΄ θε΄ση στις αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς. ∆υστυχω΄ς, λο΄γω των διαφορω΄ν που παρουσια΄ζουν
τα τοπικα΄ προ΄τυπα, π.χ. τα προ΄τυπα σχετικα΄ µε τις εκποµπε΄ς
καυσαερι΄ων, εµποδι΄ζουν την ανα΄πτυξη τεχνολογι΄ας µε στο΄χο την
κατασκευη΄ νε΄ων αντιδραστη΄ρων. Η επιβολη΄ φο΄ρους επι΄ της
κηροζι΄νης δεν αποτελει΄ κατα΄λληλο µε΄σο στο βαθµο΄ που δεν
επιβα΄λλεται µε στο΄χο την αποφυγη΄ στρεβλω΄σεων του ανταγωνισµου΄ σε επι΄πεδο ο΄λων των χωρω΄ν µελω΄ν της ICAO.
3.17. Κατα΄ τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς το µειονε΄κτηµα του
κατακερµατισµου΄ του κλα΄δου µπορει΄ να αναβληθει΄ απο΄ την
ανα΄πτυξη συνεργασιω΄ν µε΄σω της δηµιουργι΄ας διεθνω΄ν συµµαχιω΄ν.
3.18. Η ΟΚΕ δεν συµµερι΄ζεται επι΄σης τις παρατηρη΄σεις της
παρατηρη΄σεις της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε το δι΄κιο ανταγωνισµου΄
ο΄σον αφορα΄ τις συµµαχι΄ες στις εναε΄ριες µεταφορε΄ς. Οι συµµαχι΄ες
αυτε΄ς µπορου΄ν να διευκολυ΄νουν την προσαρµογη΄ των εταιρειω΄ν
στις ανα΄γκες των πελατω΄ν τους εφο΄σον ει΄ναι σε θε΄ση να
προσφε΄ρουν ΄ενα ευρυ΄τερο εναρµονισµε΄νο δι΄κτυο αεροπορικω΄ν
µεταφορω΄ν. Αυτο΄ συνεπα΄γεται για τους πελα΄τες περισσο΄τερα
πλεονεκτη΄µατα απ' ο΄,τι οι προσφορε΄ς µεµονωµε΄νων εταιρειω΄ν.
Απο΄ την οπτικη΄ γωνι΄α του ανταγωνισµου΄ οι συµµαχι΄ες πρε΄πει,
εποµε΄νως, να θεωρηθου΄ν ως θετικο΄ φαινο΄µενο. Πρε΄πει, ωστο΄σο, να
ληφθει΄ συγχρο΄νως µε΄ριµνα ω΄στε αυτο΄ να µη συνεπα΄γεται, λο΄γω
της κατα΄χρησης µιας δεσπο΄ζουσας θε΄σης, τον αποκλεισµο΄ µικρω΄ν
αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν απο΄ την αγορα΄.
3.19. Η ευρωπαϊκη΄ επιτροπη΄ ανταγωνισµου΄ χρησιµοποι΄ησε
κατα΄ την εξε΄ταση δια΄φορων συµµαχιω΄ν στο Βο΄ρειο Ατλαντικο΄ ΄ενα
κριτη΄ριο της αγορα΄ς που συνδε΄εται µε τη διαδροµη΄ που διανυ΄εται
και το οποι΄ο δεν ανταποκρι΄νεται στις σηµερινε΄ς συνθη΄κες ανταγωνισµου΄. Αντι΄θετα, οι αρχε΄ς των ΗΠΑ εξετα΄ζουν πολλα΄ σωστα΄ το
συ΄νολο της αγορα΄ς, επειδη΄ το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος των επιβατω΄ν
στις διαδροµε΄ς για τις οποι΄ες η επιτροπη΄ ασκει΄ κριτικη΄ χρησιµοποιου΄ν τις διαδροµε΄ς αυτε΄ς για να αλλα΄ξουν αεροπλα΄νο. Συνεπω΄ς,
ει΄ναι απαραι΄τητο να εναρµονισθου΄ν οι ευρωπαϊκε΄ς και αµερικανικε΄ς
πολιτικε΄ς ανταγωνισµου΄.
3.20. Επειδη΄ η Επιτροπη΄ επιδιω΄κει τη συ΄ναψη συµφωνι΄ας
«ανοικτω΄ν ουρανω΄ν» (Open-skies) µεταξυ΄ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα
η΄ταν κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ σκο΄πιµο να εξετασθει΄ το συµβατο΄
των συµµαχιω΄ν στο Βο΄ρειο Ατλαντικο΄ µε το δι΄καιο ανταγωνισµο΄
της 'Ενωσης µετα΄ απο΄ την ολοκλη΄ρωση των διαπραγµατευ΄σεων
αυτω΄ν.
3.21. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τα επιχειρη΄µατα της Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την ΄εναρξη διαπραγµατευ΄σεων µε τις ΗΠΑ προκειµε΄νου
να συναφθει΄ συµφωνι΄α «ανοικτω΄ν ουρανω΄ν». Οι αµερικανικε΄ς
αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες βρι΄σκονται αδι΄κως σε ευνοϊκη΄ θε΄ση λο΄γω
των σηµερινω΄ν διµερω΄ν συµφωνιω΄ν επειδη΄, αντι΄θετα απο΄ ο΄τι
συµβαι΄νει µε τις ευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες, µπορου΄ν να
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πραγµατοποιη΄σουν απο΄ κα΄θε αεροδρο΄µιο των ΗΠΑ πτη΄σεις σχεδο΄ν
προς κα΄θε αεροδρο΄µιο στην Ευρω΄πη. Αντι΄θετα, οι ευρωπαϊκε΄ς
αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες µπορου΄ν µε βα΄ση µε τις ισχυ΄ουσες διµερει΄ς
συµφωνι΄ες να πραγµατοποιη΄σουν πτη΄σεις προς τις ΗΠΑ µο΄νο απο΄
αεροδρο΄µια της χω΄ρας της ιθαγε΄νεια΄ς τους. Η α΄νιση αυτη΄
µεταχει΄ριση θα πρε΄πει να εξελιχθει΄, στα πλαι΄σια των διαπραγµατευ΄σεων για την επι΄τευξη συµφωνι΄ας «open-skies» µε τις ΗΠΑ.
3.22. Ο νε΄ος κυ΄κλος διαπραγµατευ΄σεων που α΄ρχισε στα
πλαι΄σια της γενικη΄ς συµφωνι΄ας για το εµπο΄ριο και τις υπηρεσι΄ες
(GATS) θα πρε΄πει να αξιοποιηθει΄ για την καλυ΄τερη ΄ενταξη των
αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν στις διαπραγµατευ΄σεις, αλλα΄ και για τη
δηµιουργι΄α ενο΄ς εναρµονισµε΄νου περιβα΄λλοντος στον τοµε΄α αυτο΄,
π.χ. ο΄σον αφορα΄ τη διε΄λευση αεροπλα΄νων α΄λλων χωρω΄ν, τη
δια΄θεση χρονοθυρι΄δων καθω΄ς και την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν εδα΄φους.
Στη συνε΄χεια θα µπορου΄σε να εξετασθει΄ η σταδιακη΄ απελευθε΄ρωση
των εµπορευµατικω΄ν αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
3.23. Σχετικα΄ µε τη διαφα΄νεια της αγορα΄ς οι αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς δεν πρε΄πει να επιβαρυ΄νονται περισσο΄τερο απο΄ ο΄,τι
α΄λλοι κλα΄δοι της οικονοµι΄ας. Ο ανταγωνισµο΄ς που υφι΄σταται
µεταξυ΄ των επαγγελµατικω΄ν ταξιδιωτικω΄ν οργανισµω΄ν δηµιουργει΄
η΄δη ικανοποιητικη΄ διαφα΄νεια στην αγορα΄ αυτη΄.
3.24. Η πλη΄ρης µι΄σθωση (wet-leasing) αεροσκαφω΄ν απο΄ τρι΄τες
χω΄ρες ει΄ναι για λο΄γους επιχειρηµατικη΄ς ευελιξι΄ας συνη΄θως απαραι΄τητη. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει, ωστο΄σο, την υιοθε΄τηση ευρωπαϊκω΄ν
κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν οι οποι΄ες να διευκρινι΄ζουν ο΄τι η πλη΄ρης
µι΄σθωση αεροσκαφω΄ν επιτρε΄πεται µο΄νο σε εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις
και για µι΄α περιορισµε΄νη περι΄οδο. Ωστο΄σο, ει΄ναι απαραι΄τητο να
πληροι΄ το αεροσκα΄φος που ΄εχει ναυλωθει΄ σε τρι΄τη χω΄ρα τις
ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς ασφαλει΄ας και προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος που ισχυ΄ουν στην ΕΕ προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ κα΄θε
κατα΄χρηση. Συνεπω΄ς, θα η΄ταν σκο΄πιµο να µελετηθει΄ µι΄α πρακτικη΄
διαδικασι΄α ΄εγκρισης.
3.25. Το προ΄βληµα των χρονοθυρι΄δων, ο΄πως περιγρα΄φεται απο΄
την Επιτροπη΄, ει΄ναι απο΄ρροια των προβληµα΄των µεταφορικη΄ς
ικανο΄τητας αυτω΄ν των αερολιµε΄νων. Το προ΄βληµα αυτο΄ δεν θι΄γει
µο΄νο τις νε΄ες εταιρει΄ες, αλλα΄ και τις εταιρει΄ες που ΄εχουν την ΄εδρα
τους εκει΄ και οι οποι΄ες δεν ΄εχουν δυνατο΄τητες ανα΄πτυξης. Το
προ΄βληµα αυτο΄ επιβα΄λλεται να αντιµετωπισθει΄ µε΄σω της διευ΄ρυνσης της ικανο΄τητας των αεροδροµι΄ων αλλα΄ βεβαι΄ως επιβα΄λλεται
να υπα΄ρχουν πα΄ντοτε και µηχανισµοι΄ δια΄θεσης χρονικω΄ν διαδρο΄µων. Η Επιτροπη΄ ανακοι΄νωσε µια ΄εκθεση για το προ΄βληµα των
χρονικω΄ν διαδρο΄µων και η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα υπα΄ρξει ευκαιρι΄α να
εκθε΄σει τις απο΄ψεις της για την εν λο΄γω ΄εκθεση. Πα΄ντως η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι επιβα΄λλεται να διασφαλισθει΄ η ισο΄τητα ευκαιριω΄ν για
ο΄λες τις µεταφορικε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες.
3.26. Οι ευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες πρε΄πει, επι΄σης, να
προσφε΄ρουν προγρα΄µµατα τακτικω΄ν πελατω΄ν, προκειµε΄νου να
αντισταθου΄ν στο γενικο΄ ανταγωνισµο΄ επειδη΄ τα προγρα΄µµατα αυτα΄
αξιοποιου΄νται κυρι΄ως απο΄ τις µεγα΄λες αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες και,
συνεπω΄ς, η περιορισµε΄νη χρη΄ση τους θα ση΄µαινε µειονεκτικη΄
ανταγωνιστικη΄ θε΄ση.
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4. Συµπερα΄σµατα
4.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ για λο΄γους ποιο΄τητας των υπηρεσιω΄ν και
της ασφα΄λειας επειγο΄ντως απαραι΄τητο να καθορισθου΄ν για ο΄λους
ο΄σους δραστηριοποιου΄νται στις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς κατω΄τερα
ο΄ρια εκπαι΄δευσης για ο΄λη την Ευρω΄πη και µια συνεχη΄ επιµο΄ρφωση
και να παρακολουθει΄ται η τη΄ρηση΄ τους.
4.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ αναγκαι΄ο να ενοποιηθου΄ν τα συστη΄µατα
εναε΄ριας ασφα΄λειας στην Ευρω΄πη και να ενισχυθει΄ ο ρο΄λος του
Eurocontrol. Κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ το Eurocontrol πρε΄πει να
αναλα΄βει τη θε΄σπιση προτυ΄πων για εθνικα΄ συστη΄µατα ασφαλει΄ας
ο΄σον αφορα΄ την τεχνικη΄ και τις διαδικασι΄ες που πρε΄πει να
εφαρµοσθου΄ν. Τα εθνικα΄ συστη΄µατα εναε΄ριας ασφα΄λειας θα πρε΄πει
να ΄εχουν οργα΄νωση ιδιωτικη΄ς οικονοµι΄ας. Μο΄νο µε τον τρο΄πο αυτο΄
µπορει΄ να διασφαλισθει΄ ο΄τι θα αποφευχθου΄ν οι καθυστερη΄σεις που
οφει΄λονται σε λο΄γους ασφαλει΄ας.
4.3.
Κατα΄ την γνω΄µη της ΟΚΕ θα πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερο
βα΄ρος στην εγγυ΄ηση της ασφα΄λειας στις εναε΄ριες µεταφορε΄ς,
επειδη΄ οι αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς θα αυξηθου΄ν κατα΄ τα επο΄µενα
΄ετη συ΄µφωνα µε τις προγνω΄σεις σε πολυ΄ σηµαντικο΄ βαθµο΄.
4.4.
Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ προτι΄θεται
να εξετα΄σει σε µι΄α ανακοι΄νωση τις περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς των
΄αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν. Επι΄σης, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να επιδιω
ξει µι΄α καλυ΄τερη συ΄νθεση των επιµε΄ρους µε΄σων µεταφορα΄ς
στην Ευρω΄πη και ιδιαι΄τερα µι΄α καλυ΄τερη συ΄νδεση µεταξυ΄ των
αεροπορικω΄ν και των σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν. Ο συνδυασµο΄ς
των µεταφορικω΄ν µε΄σων µπορει΄ να συµβα΄λει στη βελτι΄ωση της
προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος, αλλα΄ και στις υπηρεσι΄ες που
προσφε΄ρονται στους καταναλωτε΄ς.
4.5.
Τα δικαιω΄µατα των ταξιδιωτω΄ν θα πρε΄πει να ει΄ναι απο΄
νοµικη΄ α΄ποψη σαφη΄. Ο υπαι΄τιος της µη πραγµατοποι΄ησης της
µεταφορα΄ς, της καθυστε΄ρησης η΄ α΄λλων προβληµα΄των θα πρε΄πει
να µπορει΄ να διω΄κεται δικαστικω΄ς. Θα πρε΄πει επιτε΄λους να τεθει΄ σε
ισχυ΄ η βελτιωµε΄νη οδηγι΄α αποζηµιω΄σεων σε περι΄πτωση ζηµι΄ας των
επιβατω΄ν στις εναε΄ριες µεταφορε΄ς.
4.6.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει µε ΄εµφαση την επι΄τευξη της συµφωνι΄ας
«open-skies» µεταξυ΄ της ΕΕ και των ΗΠΑ Προκειµε΄νου να
εξαλειφθου΄ν τα µειονεκτη΄µατα των ευρωπαϊκω΄ν αεροπορικω΄ν
εταιρειω΄ν ΄εναντι των αµερικανικω΄ν εταιρειω΄ν.
4.7.
Κατ' αυτο΄ τον τρο΄πο λαµβα΄νονται κατα΄ τη γνω
΄ µη της ΟΚΕ
υπο΄ψη το΄σο οι στο΄χοι της Επιτροπη΄ς ο΄σο και τα συµφε΄ροντα των
καταναλωτω΄ν, των εργοδοτω΄ν, και των εργαζοµε΄νων στην Ευρω΄πη,
µε την ΄εννοια ενο΄ς κοινωνικου΄ διαλο΄γου που αποβλε΄πει προς το
µε΄λλον.

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
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 οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ δικα σχετικα΄ µε τα κτηνιατρικα΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ κω
φα΄ρµακα (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση)»
(2000/C 75/03)
Στις 4 Οκτωβρι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 95 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 για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «γεωργι΄ας, ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου, περιβα΄λλοντος», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν, κατη΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του βα΄σει της σχετικη΄ς ΄εκθεσης του εισηγητη΄ κ. Braghin, στις
17 ∆εκεµβρι΄ου 1999.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της 369ης συνο΄δου ολοµε΄λειας, στις 26 και 27 Ιανουαρι΄ου 2000, (συνεδρι΄αση της
26ης Ιανουαρι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 119 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 αποχε΄ς την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

1.1.
Η εν λο΄γω προ΄ταση οδηγι΄ας προτι΄θεται να κωδικοποιη΄σει
και, κατο΄πιν, να αντικαταστη΄σει τις δια΄φορες οδηγι΄ες για την
προσε΄γγιση της νοµοθεσι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα
κτηνιατρικα΄ φα΄ρµακα που ΄εχουν θεσπιστει΄ µετα΄ τις οδηγι΄ες
81/851/ΕΟΚ και 81/852/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Σεπτεµβρι΄ου 1981.

2.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ θετικο΄ το ΄εργο της κωδικοποι΄ησης που
πραγµατοποιη΄θηκε, το οποι΄ο αποτελει΄ ουσιαστικο΄ σηµει΄ο αναφορα΄ς για τις αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν. Η κωδικοποι΄ηση
αυτη΄ ανταποκρι΄νεται σε απαι΄τηση που ει΄χε εκδηλωθει΄ απο΄ χρο΄νια,
η οποι΄α τελικα΄ ενσωµατω΄θηκε στο προ΄γραµµα εργασι΄ας της
Επιτροπη΄ς το 1998 και φτα΄νει τω΄ρα στο στα΄διο της προ΄τασης. Η
ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ευχη΄ ο΄τι η µε΄θοδος επιταχυνο΄µενης εργασι΄ας,
που επιτευ΄χθηκε µε τη διοργανικη΄ συµφωνι΄α της 20ης ∆εκεµβρι΄ου
1994, θα επιτρε΄ψει την ταχει΄α υιοθε΄τηση των εν λο΄γω κωδικοποιηµε΄νων πρα΄ξεων, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να επιτραπει΄ η ΄εναρξη της ισχυ΄ος
της οδηγι΄ας εα΄ν ο΄χι την 1η Ιανουαρι΄ου 2000, ο΄πως προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 99, τουλα΄χιστον εντο΄ς του πρω΄του εξαµη΄νου του ΄ετους
αυτου΄.

1.1.1. Η κωδικοποι΄ηση αποβλε΄πει στην απλοποι΄ηση, τη σαφη΄νεια, τη διαφα΄νεια και την ορθη΄ κατανο΄ηση του κοινοτικου΄
δικαι΄ου, συ΄µφωνα µε την απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 1ης
Απριλι΄ου 1987 και των συµπερασµα΄των της Προεδρι΄ας του
Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Εδιµβου΄ργου του ∆εκεµβρι΄ου 1992.
1.2.
Η νε΄α οδηγι΄α, η οποι΄α επιδιω΄κει την κωδικοποι΄ηση των
κανο΄νων που αναφε΄ρονται ρητα΄ στο παρα΄ρτηµα ΙΙ, τµη΄µα Α, στο
οποι΄ο περιλαµβα΄νεται ο κατα΄λογος των οδηγιω΄ν που καταργου΄νται, θα πρε΄πει να εγκριθει΄ µε πλη΄ρη σεβασµο΄ της κανονικη΄ς
κοινοτικη΄ς νοµοθετικη΄ς διαδικασι΄ας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης.
1.3.
Η παρου΄σα προ΄ταση κωδικοποι΄ησης καταρτι΄ζεται βα΄σει
των κειµε΄νων των πρα΄ξεων που δηµοσιευ΄τηκαν στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα και καµι΄α τροποποι΄ηση ουσιαστικου΄ χαρακτη΄ρα δεν
µπορει΄ να γι΄νει στις πρα΄ξεις που αποτελου΄ν το αντικει΄µενο΄ της. Το
κει΄µενο της Επιτροπη΄ς συγκεντρω΄νει συνεπω΄ς τους προαναφερθε΄ντες κανο΄νες επιφε΄ροντας µο΄νο τις αναγκαι΄ες τυπικε΄ς τροποποιη΄σεις.
1.4.
Η Επιτροπη΄ ΄ελαβε υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι στο µεταξυ΄ ο
Κανονισµο΄ς ΕΟΚ 2309/93 του Συµβουλι΄ου (1) ΄εχει θεσπι΄σει τις
κοινοτικε΄ς διαδικασι΄ες για την ΄εγκριση και την εποπτει΄α των
κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων και συγκροτη΄σει την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α
Αξιολο΄γησης Φαρµα΄κων (2).
1.5.
Η παρου΄σα προ΄ταση κωδικοποι΄ησης σχετικα΄ µε τα κτηνιατρικα΄ φα΄ρµακα καταρτι΄στηκε παρα΄λληλα µε την προ΄ταση κωδικοποι΄ησης των οδηγιω΄ν σχετικα΄ µε τα φα΄ρµακα ανθρω΄πινης χρη΄σης,
επι΄ της οποι΄ας η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη εκφρα΄σει τη γνωµοδο΄τηση΄ της (3).
(1) ΕΕ L 214 της 24.8.1993.
(2) Κανονισµο΄ς που ΄εχει η΄δη αναφερθει΄ και Οδηγι΄α 93/40/ΕΟΚ επι΄ της
οποι΄ας η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη εκφρα΄σει τη γνωµοδο΄τηση΄ της (ΕΕ C 269 της
14.10.1991).
(3) EE C 368 της 20.12.1999, σ. 3.

2.2.
Η κωδικοποι΄ηση ει΄ναι πλη΄ρης στο βαθµο΄ που περιλαµβα΄νει
επι΄σης την Οδηγι΄α 90/677/ΕΟΚ σχετικα΄ µε τα κτηνιατρικα΄
φα΄ρµακα ανοσοποιητικη΄ς δρα΄σης, και την Οδηγι΄α 92/74/ΕΟΚ
σχετικα΄ µε τα οµοιοπαθητικα΄ κτηνιατρικα΄ φα΄ρµακα. Ολοκληρω΄νει
τε΄λος το κει΄µενο του παραρτη΄µατος Ι σχετικα΄ µε τους «Κανο΄νες
και τα αναλυτικα΄ προκλινικα΄ και κλινικα΄ πρωτο΄κολλα για τον
ακι΄νδυνο χαρακτη΄ρα της πειραµατικη΄ς χρη΄σης κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων».
2.3.
Το κωδικοποιηµε΄νο κει΄µενο διατηρει΄ την ορολογι΄α που
χρησιµοποιει΄ται στις αρχικε΄ς οδηγι΄ες, χωρι΄ς να λαµβα΄νει υπο΄ψη
την εξε΄λιξη που ΄εχει συντελεστει΄ στο µεταξυ΄ ειδικο΄τερα στις
κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες που δηµοσιευ΄τηκαν απο΄ την επιτροπη΄
κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων (4). ∆εδοµε΄νου ο΄τι στις πιο προ΄σφατες
εκδο΄σεις των οδηγιω΄ν που καταργου΄νται συναντα΄ κανει΄ς η΄δη
εφαρµογη΄ της τρε΄χουσας ορολογι΄ας, προκυ΄πτει ο΄τι στις δια΄φορες
γλω΄σσες χρησιµοποιου΄νται διαφοροποιηµε΄νοι ο΄ροι για να
εκφραστει΄ η ΄δια
ι ΄εννοια. Για το λο΄γο αυτο΄ η ΟΚΕ υποδεικνυ΄ει τη
χρησιµοποι΄ηση σε ο΄λες τις γλω
΄ σσες εκσυγχρονισµε΄νων ο΄ρων που
΄εχουν πλε΄ον γενικη΄ χρη΄ση, θεωρω΄ντας την τροποποι΄ηση αυτη΄
τυπικη΄ και ο΄χι ουσιαστικη΄.
2.3.1. Ειδικο΄τερα η ΟΚΕ, προκειµε΄νου να υπα΄ρξει αποτελεσµατικη΄ λειτουργι΄α του συστη΄µατος εποπτει΄ας των φαρµα΄κων, κρι΄νει
σκο΄πιµο να χρησιµοποιηθει΄ κατα΄ προτεραιο΄τητα η υπο΄δειξη
αυτη΄ για τον ο΄ρο «αντι΄θετη αντι΄δραση» στη θε΄ση των ο΄ρων
«παρενε΄ργειες» η΄ «ανεπιθυ΄µητες παρενε΄ργειες», στο βαθµο΄ που οι
(4) Επιτροπη΄ που συγκροτη΄θηκε στα πλαι΄σια της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας
Αξιολο΄γησης Φαρµα΄κων, κανονισµο΄ς ΕΟΚ 2309/93, µε ειδικα΄
καθη΄κοντα στην Οδηγι΄α 93/40/ΕΟΚ, α΄ρθ. 1 σηµει΄ο 10.
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ο΄ροι αυτοι΄ δεν χρησιµοποιου΄νται πλε΄ον σε διεθνε΄ς επι΄πεδο.
Πρα΄γµατι, διευκολυ΄νοντας κατα΄ τη µεταγραφη΄ της οδηγι΄ας στις
εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες την αποδοχη΄ της εξε΄λιξης που ΄εχει στο
µεταξυ΄ συντελεστει΄ διασφαλι΄ζεται ο΄τι το κανονιστικο΄ πλαι΄σιο θα
παραµει΄νει πραγµατικα΄ οµοιογενε΄ς.

2.3.2. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει επι΄σης την ευχη΄ να χρησιµοποιου΄νται
πα΄ντα και αποκλειστικα΄ οι ΄διοι
ι
ο΄ροι για µι΄α ΄εννοια, ο΄πως για
παρα΄δειγµα «ε΄γκριση της δια΄θεσης στο εµπο΄ριο», «δικαιου΄χος
΄εγκρισης», «συ΄νοψη των χαρακτηριστικω΄ν του προϊο΄ντος», «δηµο΄σια υγει΄α».

2.3.3. Το κει΄µενο του παραρτη΄µατος 1 παρουσια΄ζει ορισµε΄νες
διαφοροποιη΄σεις στις δια΄φορες γλω΄σσες, λο΄γω προβληµα΄των
µετα΄φρασης απο΄ την πρω΄τη γλω΄σσα, οι οποι΄ες ενι΄οτε δυσχεραι΄νουν
την κατανο΄ηση ενο΄ψει της εφαρµογη΄ς: συνεπω΄ς, κρι΄νεται σκο΄πιµο
να επαληθευτει΄ η οµοιογε΄νεια των µεταφρα΄σεων, επισηµαι΄νοντας
και αιτιολογω΄ντας τις συνακο΄λουθες τροποποιη΄σεις ΄εναντι των
αρχικω΄ν κειµε΄νων, ει΄τε µε κατα΄λληλες σηµειω΄σεις ει΄τε µε ειδικο΄
παρα΄ρτηµα, λο΄γω του τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα των σηµει΄ων αυτω΄ν
και της σηµασι΄ας που ΄εχει η ορθη΄ δια΄ρθρωση του φακε΄λου
καταχω΄ρησης.

2.3.4. Τα κει΄µενα στις δια΄φορες γλω΄σσες πιθανο΄ν να µην
συµπι΄πτουν πα΄ντα, λο΄γω µη τε΄λειας απο΄δοσης η΄δη απο΄ το αρχικο΄
΄εγγραφο. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει τα α΄ρθρα
που µεταγρα΄φονται µε µη τε΄λειο τρο΄πο απο΄ την γλω΄σσα αναφορα΄ς,
εκµεταλλευο΄µενη την παρου΄σα κωδικοποι΄ηση, και ΄εχοντας πα΄ντοτε
υπο΄ψη την πραγµατοποιηθει΄σα εξε΄λιξη της ορολογι΄ας.

2.4.
Η ΟΚΕ, ΄εχοντας επι΄γνωση της σηµασι΄ας που ΄εχει η
παρου΄σα κωδικοποι΄ηση προκειµε΄νου να εναρµονιστου΄ν οι ο΄ροι
που διε΄πουν τον τοµε΄α και να υπα΄ρξει σαφη΄ς µεταγραφη΄ της
οδηγι΄ας στις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες, υποδεικνυ΄ει στην Επιτροπη΄ να
επαληθευ΄σει, συγκροτω΄ντας ενδεχοµε΄νως οµα΄δα αντιπροσωπευτικω΄ν εµπειρογνωµο΄νων σε ο΄λες τις επι΄σηµες γλω΄σσες της ΕΕ, τη
συνεκτικη΄ και οµοιογενη΄ χρη΄ση των τεχνικω΄ν ο΄ρων και ειδικο΄τερα
εφιστα΄ την προσοχη΄ στους ακο΄λουθους ο΄ρους:
— αντι΄θετες αντιδρα΄σεις/ανεπιθυ΄µητες παρενε΄ργειες·
— κτηνιατρικο΄ φα΄ρµακο/ιατρικο΄ προϊο΄ν/ιατρικο΄ παρασκευ΄ασµα·
— δικαιου΄χος ΄εγκρισης για δια΄θεση στο εµπο΄ριο/δικαιου΄χος
΄εγκρισης/«applicant»·

15.3.2000

— δηµο΄σια υγει΄α/υγει΄α του ανθρω΄που/υγει΄α του ζω΄ου.
2.5.
Ο Τι΄τλος VII θι΄γει το θε΄µα της φαρµακευτικη΄ς εποπτει΄ας,
΄ενα πεδι΄ο στο οποι΄ο οι κοινοτικοι΄ κανο΄νες δεν φαι΄νεται να
εφαρµο΄ζονται οµοιογενω΄ς και πλη΄ρως. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την
ευχη΄, αφενο΄ς, να διευκρινιστου΄ν το περιεχο΄µενο και οι µε΄θοδοι
εφαρµογη΄ς και, αφετε΄ρου, η φαρµακευτικη΄ εποπτει΄α, λο΄γω της
σηµασι΄ας που ΄εχει για την προστασι΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας, να τεθει΄
µεταξυ΄ των προτεραιοτη΄των κατα΄ την εφαρµογη΄ της ισχυ΄ουσας
νοµοθεσι΄ας.
2.6.
Και στον τοµε΄α των κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων υπα΄ρχουν
ακο΄µη διαφορετικε΄ς ερµηνει΄ες εκ µε΄ρους των εθνικω΄ν διοικη΄σεων,
κα΄ποιος δισταγµο΄ς ως προς την αποδοχη΄ της επιστηµονικη΄ς
αξιολο΄γησης α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν, υπε΄ρµετρη δια΄ρκεια των
εθνικω΄ν διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν, παρα΄γοντες που δεν ΄εχουν
επιτρε΄ψει την πλη΄ρη εκµετα΄λλευση των πλεονεκτηµα΄των των νε΄ων
διαδικασιω΄ν ΄εγκρισης (1). Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την
κατα΄ρτιση των νε΄ων µε΄τρων που θα λα΄βουν υπο΄ψη την
αποκτηθει΄σα εµπειρι΄α, να καταβα΄λει προσπα΄θεια προκειµε΄νου η
΄εννοια κινδυ΄νου/οφε΄λους να αποτελει΄πα΄ντοτε το σηµει΄ο αναφορα΄ς
κα΄θε επιστηµονικη΄ς αξιολο΄γησης των δεδοµε΄νων για την εξε΄ταση
των αιτη΄σεων βα΄σει των οποι΄ων ζητει΄ται η ΄εγκριση για τη δια΄θεση
στο εµπο΄ριο.
2.7.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ευχη΄ να προταθου΄ν νε΄α µε΄τρα για τα
ιατρικου΄ χαρακτη΄ρα τρο΄φιµα (που δεν υπεισε΄ρχονται στην
παρου΄σα οδηγι΄α), κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να εξασφαλιστου΄ν η καθαρο΄τητα των ενεργω΄ν στοιχει΄ων, τα υλικα΄ χαρακτηριστικα΄ ποιο΄τητας,
οι διαδικασι΄ες κατασκευη΄ς, οι ΄ελεγχοι και, τε΄λος, το γεγονο΄ς ο΄τι
το συ΄νολο «κτηνιατρικα΄ φα΄ρµακα και τρο΄φιµα» θα ανταποκρι΄νεται
σε σαφη΄ ποιοτικα΄ κριτη΄ρια µε στο΄χο πα΄ντα την προστασι΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας και των συνθηκω΄ν ευζωι΄ας των ζω΄ων.
2.8.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ευχη΄ ο΄πως η Επιτροπη΄, προχωρω΄ντας
στη συνολικη΄ επανεξε΄ταση του συστη΄µατος καταχω΄ρησης παρα΄λληλα µε ο΄σα προβλε΄πονται για τα φα΄ρµακα που προορι΄ζονται για
τους ανθρω΄πους το 2001, και αφου΄ διευκολυνθει΄ απο΄ τη
σηµαντικη΄ και εκτιµητε΄α προσπα΄θεια κωδικοποι΄ησης που εφαρµο΄ζεται τω΄ρα, ΄εχει ως πρωταρχικου΄ς στο΄χους τον απλο΄ προσδιορισµο΄
των ειδικω΄ν χαρακτηριστικω΄ν της ποιο΄τητας, της ασφα΄λειας
και της αποτελεσµατικο΄τητας· την πραγµατικη΄ εφαρµογη΄ των
κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν που θεσπι΄στηκαν απο΄ την ΟΚΕ για
τα κτηνιατρικα΄ παρασκευα΄σµατα (CVMP), µετατρε΄ποντα΄ς τα σε
αναπο΄σπαστο τµη΄µα της νε΄ας νοµοθεσι΄ας ο΄που αυτο΄ ει΄ναι σκο΄πιµο·
τη διασφα΄λιση της ελευθερι΄ας επιλογη΄ς των εγκεκριµε΄νων διαδικασιω΄ν (κεντρικε΄ς η΄ αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης), προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ ευρυ΄τερη διαθεσιµο΄τητα προϊο΄ντων για τα δια΄φορα ζωικα΄
ει΄δη, ακο΄µη και τα µικρο΄τερα, λαµβα΄νοντας πα΄ντοτε υπο΄ψη την
απο΄λυτη προτεραιο΄τητα της προστασι΄ας της δηµο΄σιας υγει΄ας και
την εξε΄λιξη της ΄εννοιας της ευζωι΄ας των ζω΄ων.
(1) Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για τις κοινοτικε΄ς διαδικασι΄ες ΄εγκρισης
της δια΄θεσης φαρµα΄κων στο εµπο΄ριο (ΕΕ C 229 της 22.7.1998).

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
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΄ του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση, για τε΄ταρτη φορα΄, του Κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1626/94 για τη θε΄σπιση
΄ ν µε΄τρων διατη΄ρησης των αλιευτικω
΄ ν πο΄ρων στη µεσο΄γειο και, για πε΄µπτη φορα΄,
ορισµε΄νων τεχνικω
΄ ν πο΄ρων µε΄σω τεχνικω
΄ ν µε΄τρων
του Κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατη΄ρηση των αλιευτικω
΄ ν θαλα΄σσιων οργανισµω
΄ ν»
προστασι΄ας των νεαρω
(2000/C 75/04)
Στις 18 Ιανουαρι΄ου 2000, και βα΄σει του α΄ρθρου 37 της ΣΕΚ το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
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 στις 12 Ιανουαρι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. E. Chagas.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου) η
ΟΚΕ υιοθε΄τησε µε 113 ψη΄φους υπε΄ρ και 3 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.

1.1.
Βα΄σει του Κανονισµου΄ (ΕΚ) 1626/94 (1) και του Κανονισµου΄ (ΕΚ) 850/98 (2), το Συµβου΄λιο υιοθε΄τησε τεχνικα΄ µε΄τρα
προστασι΄ας των αλιευτικω΄ν πο΄ρων στη Μεσο΄γειο και προστασι΄ας
των θαλα΄σσιων νεαρω΄ν οργανισµω΄ν.

Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ως προς την προ΄ταση απο΄φασης.

2.2.
Η εν λο΄γω τε΄ταρτη τροποποι΄ηση ΄εχει ως στο΄χο να
απαγορευτει΄ η δια΄θεση το΄ννου Thunnus thynnus ηλικι΄ας 0
βα΄ρους κατωτε΄ρου των 3,2 κιλω΄ν αντι΄ των 1,8 κιλω΄ν, ο΄πως
προβλεπο΄ταν προηγουµε΄νως, συ΄µφωνα µε την επιστηµονικη΄
συ΄σταση που υιοθε΄τησε η 11η 'Εκτακτη Συ΄νοδος της ∆Ε∆ΤΑ.

1.2.
Η ∆ιεθνη΄ς Επιτροπη΄ ∆ιατη΄ρησης του Το΄ννου του Ατλαντικου΄ (∆Ε∆ΤΑ) συνε΄στησε συγκεκριµε΄να τεχνικα΄ µε΄τρα. Η Κοινο΄τητα,
ως µε΄λος της ∆Ε∆ΤΑ, δεσµευ΄εται απο΄ τις συστα΄σεις αυτε΄ς και
οφει΄λει να προσαρµο΄σει τους εν λο΄γω Κανονισµου΄ς, ΄ετσι ω΄στε να
τις συµπεριλα΄βουν.

2.2.1. Στην ΄δια
ι
προ΄ταση καθορι΄ζονται επι΄σης τροποποιη΄σεις
µε΄σω της νε΄ας συ΄νταξης που προτει΄νεται για το α΄ρθρο 3.1 του
Κανονισµου΄ 1626/94 για τις τρε΄χουσες περιο΄δους απαγο΄ρευσης
της κοινοτικη΄ς αλιει΄ας µε κυκλωτικα΄ δι΄κτυα στη Μεσο΄γειο.

(1) ΕΕ L 171 της 6.7.1994 µε τελευται΄α τροποποι΄ηση βα΄σει του
Κανονισµου΄ 782/98, ΕΕ L 113.
(2) ΕΕ L 125 της 27.4.1998.

2.2.2. Το µε΄τρο αυτο΄ υιοθετη΄θηκε επι΄σης απο΄ το Γενικο΄
Συµβου΄λιο Αλιει΄ας της Μεσογει΄ου (ΓΣΑΜ) και ελπι΄ζεται ο΄τι ο΄λες
οι τρι΄τες χω΄ρες που αλιευ΄ουν στη Μεσο΄γειο, θα σεβασθου΄ν αυτε΄ς
τις περιο΄δους απαγο΄ρευσης µε σκοπο΄ να αποφευχθει΄ η υπερβολικη΄
πι΄εση στα αποθε΄µατα το΄ννου Thunnus thynnus.

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

15.3.2000

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση Κανονισµου΄ του Συµβου΄ σεως αγορα΄ς
λι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περι΄ κοινη΄ς οργανω
΄ ν προϊο΄ντων»
στον τοµε΄α του γα΄λακτος και των γαλακτοκοµικω
(2000/C 75/05)
Στις 20 ∆εκεµβρι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 36 και 37 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
για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα γεωργι΄ας, ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου, περιβα΄λλοντος, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 12 Ιανουαρι΄ου 2000, µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. J. Bento Gonçalves.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου), η
ΟΚΕ υιοθε΄τησε µε 113 ψη΄φους υπε΄ρ και 7 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄: περιεχο΄µενο της προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς
1.1.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, που υπεβλη΄θη µε το ΄εγγραφο
COM(1999) 631 τελικο΄, αποβλε΄πει στην τροποποι΄ηση της
παραγρα΄φου 14 του α΄ρθρου 31 του Κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999. Η παρα΄γραφος αυτη΄ αναφε΄ρεται στην αρµοδιο΄τητα για τροποποι΄ηση του καταλο΄γου των γαλακτοκοµικω΄ν
προϊο΄ντων που περιλαµβα΄νονται στο Παρα΄ρτηµα ΙΙ του Κανονισµου΄, ως επιλε΄ξιµα για επιστροφε΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄.
1.2.

Νοµικη΄ βα΄ση ει΄ναι τα α΄ρθρα 36 και 37 της Συνθη΄κης.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

αποτελεσµατικη΄ χρη΄ση των διαθε΄σιµων οικονοµικω΄ν πο΄ρων, µε΄σω
της δηµιουργι΄ας µεγαλυ΄τερων δυνατοτη΄των διαχει΄ρισης, µε στο΄χο
να προσδιορι΄ζονται καλυ΄τερα τα εµπορευ΄µατα που µπορου΄ν να
απολαµβα΄νουν επιστροφω΄ν.
2.3.
Η τροποποι΄ηση αυτη΄ θα επιτρε΄ψει την υιοθε΄τηση προτα΄σεων τροποποι΄ησης του καταλο΄γου µε΄σω της διαδικασι΄ας της
επιτροπολογι΄ας.
΄ σουν τη δυνατο΄τητα να ευθυγραµ2.4.
Οι τροποποιη΄σεις θα δω
µισθου΄ν οι διαδικασι΄ες για τα γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα µ' εκει΄νες
που εφαρµο΄ζονται για τους περιορισµου΄ς εξαγωγη΄ς των προϊο΄ντων
που περιλαµβα΄νονται στους Κανονισµου΄ς των αντι΄στοιχων ΚΟΑ
των τοµε΄ων των σιτηρω΄ν, της ζα΄χαρης, του ρυζιου΄ και των αυγω΄ν.
δεν

θα ΄εχουν

δηµοσιονοµικε΄ς

2.1.
Στο΄χος της προ΄τασης ει΄ναι η διευ΄ρυνση των αρµοδιοτη΄των
της Επιτροπη΄ς για θε΄µατα τροποποι΄ησης του καταλο΄γου των
εµπορευµα΄των του Παραρτη΄µατος ΙΙ µε΄σω της ενσωµα΄τωσης
γαλακτοκοµικω΄ν προϊο΄ντων που θα δικαιου΄νται επιστροφω΄ν κατα΄
την εξαγωγη΄.

2.5.
Οι τροποποιη΄σεις
επιπτω΄σεις.

2.2.
Το θε΄µα, δηλαδη΄, ει΄ναι να τροποποιηθου΄ν απλω΄ς οι
διαδικασι΄ες, ου΄τως ω΄στε να επιτραπει΄ στην Επιτροπη΄ η πλε΄ον

3.1.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι πρε΄πει να υιοθετηθει΄ η υπο΄ εξε΄ταση
προ΄ταση.

3. Συµπερα΄σµατα

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

15.3.2000
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε την προστασι΄α των εργαζοµε΄νων απο΄ τους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται µε την ΄εκθεση σε
βιολογικου΄ς παρα΄γοντες κατα΄ την εργασι΄α (ε΄βδοµη ειδικη΄ οδηγι΄α κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 16
παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας 89/391/ΕΟΚ)» (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση)
(2000/C 75/06)
Στις 21 Οκτωβρι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω 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, ενε΄κρινε οµο΄φωνα τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 16 ∆εκεµβρι΄ου 1999 µε
βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Thomas Etty.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, υιοθε΄τησε µε 122 ψη΄φους υπε΄ρ, καµι΄α ψη΄φο κατα΄ και 5 αποχε΄ς την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ σε γενικε΄ς γραµµε΄ς µε την Επιτροπη΄ ο΄τι
ει΄ναι σηµαντικο΄ να απλουστευθει΄ και αποσαφηνιστει΄ το κοινοτικο΄
δι΄καιο δι΄χως να επηρεαστει΄ το επι΄πεδο προστασι΄ας. Αυτο΄ ει΄ναι
σαφω΄ς επιθυµητο΄ στον τοµε΄α της ασφα΄λειας στην εργασι΄α και της
υγειονοµικη΄ς νοµοθεσι΄ας ο΄που η δια΄ρθρωση των υφιστα΄µενων
πρα΄ξεων ΄εχει καταστει΄, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, εξαιρετικα΄
περι΄πλοκη.
2.
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η κωδικοποι΄ηση δεν θα επιφε΄ρει
ουσιαστικε΄ς αλλαγε΄ς στην παρου΄σα νοµοθεσι΄α.
3.
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει, επι΄σης, ο΄τι η απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της
1ης Απριλι΄ου 1987 αναφε΄ρει ο΄τι ο΄λα τα νοµοθετικα΄ µε΄τρα πρε΄πει
να κωδικοποιου΄νται µετα΄ απο΄ δε΄κα, το πολυ΄, τροποποιη΄σεις
(ελα΄χιστη απαι΄τηση). Η οδηγι΄α για την προστασι΄α των εργαζοµε΄νων

απο΄ τους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται µε την ΄εκθεση σε βιολογικου΄ς
παρα΄γοντες του 1990 ΄εχει τροποποιηθει΄ τε΄σσερις φορε΄ς: το 1993,
το 1995 και δυ΄ο φορε΄ς το 1997.
4.

Η ΟΚΕ συµφωνει΄ πλη΄ρως µε την παρου΄σα προ΄ταση.

5.
Τε΄λος, η ΟΚΕ αναφε΄ρεται στις πε΄ντε γενικε΄ς συστα΄σεις που
αφορου΄ν την κωδικοποι΄ηση των οδηγιω΄ν για την ασφα΄λεια και την
υγιεινη΄ κατα΄ την εργασι΄α στη γνωµοδο΄τηση΄ της 20ης και
21ης Οκτωβρι΄ου 1999 µε θε΄µα την προ΄ταση «Προ΄ταση οδηγι΄ας
του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προστασι΄α των εργαζοµε΄νων απο΄
τους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται µε την ΄εκθεση σε καρκινογο΄νους
παρα΄γοντες κατα΄ την εργασι΄α (ε΄κτη ειδικη΄ οδηγι΄α κατα΄ την
΄εννοια του α΄ρθρου 16, παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας 89/391/ΕΟΚ)
(κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση) (COM(1999) 152 τελικο΄ — 99/0085
SYN)».

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για το «Σχε΄διο ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς
΄ ν για τα Προγρα΄µµατα Κοινοτικω
΄ν
στα κρα΄τη µε΄λη για τη θε΄σπιση των κατευθυντη΄ριων γραµµω
΄ ν (ΠΚΠ) για τα οποι΄α τα κρα΄τη µε΄λη καλου΄νται να υποβα΄λουν προτα΄σεις για ενι΄σχυση
Πρωτοβουλιω
στο πλαι΄σιο της πρωτοβουλι΄ας Equal»
(2000/C 75/07)
Στις 19 Οκτωβρι΄ου 1999 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 για
το ανωτε΄ρω σχε΄διο.
Το τµη΄µα «Απασχο΄λησης, κοινωνικω΄ν υποθε΄σεων, 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 11 Ιανουαρι΄ου 2000 µε βα΄ση την
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Sharma.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου),
η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 122 ψη΄φους υπε΄ρ, καµι΄α κατα΄ και 5 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Νοµικη΄ βα΄ση, περιεχο΄µενο και πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της
προ΄τασης
1.1.
Η νοµικη΄ βα΄ση για τη θε΄σπιση κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν
για τα Προγρα΄µµατα Κοινοτικω΄ν Πρωτοβουλιω΄ν (ΠΚΠ) απορρε΄ει
απο΄ τη Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ , η οποι΄α περιλαµβα΄νει ΄εναν νε΄ο
τι΄τλο για την απασχο΄ληση και προβλε΄πει µια νε΄α, συντονισµε΄νη
στρατηγικη΄ απασχο΄λησης για ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη. Οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την απασχο΄ληση, οι οποι΄ες βασι΄ζονται
στους τε΄σσερις α΄ξονες της απασχολησιµο΄τητας, της ανα΄πτυξης
του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος, της προσαρµοστικο΄τητας και των
΄σων
ι
ευκαιριω
΄ ν, και η µεταφορα΄ τους απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη σε εθνικα΄
σχε΄δια δρα΄σης (ΕΣ∆) για την απασχο΄ληση παρε΄χουν το πλαι΄σιο για
την οικονοµικη΄ ενι΄σχυση σε επι΄πεδο ΕΕ. Σκοπο΄ς της εξεταζο΄µενης
κοινοτικη΄ς πρωτοβουλι΄ας, η οποι΄α ονοµα΄ζεται Equal, ει΄ναι η
προω΄θηση νε΄ων µεθο΄δων για την καταπολε΄µηση ο΄λων των µορφω΄ν
διακρι΄σεων και ανισοτη΄των στην αγορα΄ εργασι΄ας. Αυτη΄ η νε΄α
προσε΄γγιση αποτελει΄α΄µεση συνε΄πεια του α΄ρθρου 13 της Συνθη΄κης
του 'Αµστερνταµ, το οποι΄ο παρε΄χει για πρω΄τη φορα΄ νοµικη΄ βα΄ση
για την καταπολε΄µηση των διακρι΄σεων που βασι΄ζονται στο φυ΄λο,
τη φυλετικη΄ η΄ εθνικη΄ καταγωγη΄, τη θρησκει΄α η΄ τις πεποιθη΄σεις,
την αναπηρι΄α, την ηλικι΄α η΄ τον γενετη΄σιο προσανατολισµο΄, και
του α΄ρθρου 137, που απαγορευ΄ει τον κοινωνικο΄ αποκλεισµο΄. H
πρωτοβουλι΄α Equal θα λα΄βει, επι΄σης, δεο΄ντως υπο΄ψη την κοινωνικη΄ και επαγγελµατικη΄ ΄ενταξη των αιτου΄ντων α΄συλο.
1.2.
Ο στο΄χος της Ευρωπαϊκη΄ς Στρατηγικη΄ς για την Απασχο΄ληση (ΕΣΑ) ει΄ναι η σηµαντικη΄ αυ΄ξηση του ποσοστου΄ απασχο΄λησης
στην Ευρω΄πη σε µακροχρο΄νια βα΄ση. Ο στο΄χος αυτο΄ς θα επιτευχθει΄
µε την ανα΄πτυξη των προσο΄ντων και την αυ΄ξηση της ικανο΄τητας
απασχο΄λησης των ατο΄µων που ση΄µερα βρι΄σκονται εκτο΄ς της
αγορα΄ς εργασι΄ας και µε την ανταπο΄κριση στις ανα΄γκες ο΄σων
εργα΄ζονται η΄δη, αλλα΄ σε ευπαθει΄ς τοµει΄ς, ο΄σον αφορα΄ την
ανανε΄ωση και την αναβα΄θµιση των προσο΄ντων τους. Στην ανακοι΄νωση΄ της η Επιτροπη΄ υπογραµµι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να διευρυνθει΄ η
ικανο΄τητα ανα΄πτυξης επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος και να διασφαλιστει΄ η ΄ση
ι συµµετοχη΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν στην αγορα΄ εργασι΄ας.
Απαιτου΄νται ενε΄ργειες για την αντιµετω΄πιση των ανισοτη΄των, των
διακρι΄σεων και του αποκλεισµου΄ το΄σο για τους ανε΄ργους ο΄σο και
για τους απασχολου΄µενους.
2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ τη δε΄σµευση να ενσωµατωθει΄ η πρωτοβουλι΄α Equal στη γενικη΄ ευρωπαϊκη΄ στρατηγικη΄ για την απασχο΄ληση και συµφωνει΄ ο΄τι η καινοτο΄µος δρα΄ση σε διακρατικο΄ επι΄πεδο
΄εχει πολλα΄ να προσφε΄ρει.

2.2.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την ΄εµφαση στη συµµετοχη΄ των
τοπικω΄ν και περιφερειακω΄ν αρχω΄ν και στην ενι΄σχυση του ρο΄λου
των επιχειρη΄σεων στο προ΄γραµµα (παρα΄γραφος 6). Αν και οι
επιχειρη΄σεις ει΄χαν η΄δη συµµετα΄σχει στις προηγου΄µενες κοινοτικε΄ς
πρωτοβουλι΄ες, χρεια΄ζεται να ενθαρρυνθου΄ν µε εκστρατει΄ες ενηµε΄ρωσης και ευαισθητοποι΄ησης, για να υπογραµµιστει΄ η προστιθε΄µενη αξι΄α και τα οφε΄λη της συµµετοχη΄ς τους. Οι ιδιωτικε΄ς
εταιρει΄ες συχνα΄ αποθαρρυ΄νονται λο΄γω του χρο΄νου που πρε΄πει να
επενδυ΄σουν για τον µεγα΄λο γραφειοκρατικο΄ φο΄ρτο αυτω΄ν των
πρωτοβουλιω΄ν. ∆εν πρε΄πει, ωστο΄σο, να παραγνωριστει΄ η σηµασι΄α
της συµµετοχη΄ς των ΜΚΟ και των κοινωνικω΄ν εται΄ρων στα
σχε΄δια και το προ΄γραµµα. Οι δυνατο΄τητες ενσωµα΄τωσης της
πρωτοβουλι΄ας Equal θα ει΄ναι µεγα΄λες και, µολονο΄τι οι αρχε΄ς θα
ει΄ναι ΄ενας σηµαντικο΄ς παρα΄γοντας, οι α΄λλοι τοµει΄ς θα ΄εχουν και
αυτοι΄ πολλα΄ να προσφε΄ρουν και η σηµασι΄α της προσφορα΄ς τους
δεν πρε΄πει να υποτιµηθει΄.
2.3.
Επικροτει΄ται η µετα΄βαση σε πιο στρατηγικα΄ σχε΄δια (παρα΄γραφος 6), τα οποι΄α θα συνδε΄ονται στενα΄ το΄σο µε τη σχετικη΄
τοµεακη΄ πολιτικη΄ ο΄σο και σε τοπικο΄/περιφερειακο΄ επι΄πεδο. Θα
πρε΄πει, ωστο΄σο, να διατηρηθει΄ η δυνατο΄τητα υποστη΄ριξης και
επικεντρωµε΄νων σχεδι΄ων µικρο΄τερης κλι΄µακας και να καταβληθου΄ν
προσπα΄θειες για τη συµµετοχη΄ των εταιρειω΄ν ο΄λων των µεγεθω΄ν,
συµπεριλαµβανοµε΄νων των ΜΜΕ, οι οποι΄ες αποτελου΄ν τον
κινητη΄ρα της τοπικη΄ς ανα΄πτυξης. Τα µικρα΄ σχε΄δια ΄εχουν τη
δυνατο΄τητα να παρε΄χουν πολυ΄τιµες πληροφορι΄ες, που δεν την
΄εχουν ΄σως
ι
τα µεγα΄λα, αλλα΄ συµβαι΄νει µερικε΄ς φορε΄ς να τελµατω΄νονται σε οργανωτικε΄ς λεπτοµε΄ρειες.
2.4.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τις ενε΄ργειες για τη διασφα΄λιση της
πλη΄ρους ενσωµα΄τωσης του Equal στα α΄λλα προγρα΄µµατα της ΕΕ
(παρα΄γραφος 8), το΄σο στον τοµε΄α της απασχο΄λησης ο΄σο και εκτο΄ς
αυτου΄, και θα επιθυµου΄σε να επεκταθει΄ η ΄δια
ι
αρχη΄ και στην
ενσωµα΄τωση του Equal στις εθνικε΄ς και τις περιφερειακε΄ς πολιτικε΄ς.
2.5.
Ει΄ναι αναγκαι΄ο να διασφαλισθει΄ο΄τι τα θε΄µατα της ισο΄τητας
των φυ΄λων (παρα΄γραφος 9) λαµβα΄νονται υπο΄ψη καθ' ο΄λη τη
δια΄ρκεια της υλοποι΄ησης του Equal, καθω΄ς και ο΄τι τα α΄λλα θε΄µατα
ισο΄τητας (καταγωγη΄, ηλικι΄α, αναπηρι΄α κ.λπ.) αντιµετωπι΄ζονται
επι΄σης ως «οριζο΄ντιοι» στο΄χοι. Θα πρε΄πει να εξετασθου΄ν ιδιαιτε΄ρως
ορισµε΄να θεµατικα΄ πεδι΄α που αφορου΄ν συγκεκριµε΄να προβλη΄µατα
διακρι΄σεων (ο΄πως το φυ΄λο προβλε΄πεται να αποτελει΄ το΄σο ειδικο΄
ο΄σο και οριζο΄ντιο θε΄µα) και, ιδιαι΄τερα, την αναπηρι΄α. Τα ζητη΄µατα
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της δια΄κρισης εναντι΄ον των αναπη΄ρων ΄εχουν ωφεληθει΄ πολυ΄ απο΄
το προ΄γραµµα Horizon και ενδε΄χεται να περιθωριοποιηθου΄ν αν
αντιµετωπισθου΄ν απλω΄ς και µο΄νο ως οριζο΄ντιος στο΄χος.
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3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις και συστα΄σεις

3.1. ΙΙ. Ενε΄ργειες στο πλαι΄σιο των ΠΚΠ Equal
2.6.
Η ΟΚΕ κατανοει΄ ο΄τι τα θεµατικα΄ πεδι΄α που προτει΄νονται
στο παρο΄ν στα΄διο ει΄ναι ενδεικτικα΄ (παρα΄γραφος 9). Ωστο΄σο, τα
πεδι΄α που προτει΄νονται στην ανακοι΄νωση δεν καλυ΄πτουν ο΄λο το
φα΄σµα των τοµε΄ων που θα πρε΄πει να καλυφθου΄ν και, ειδικο΄τερα,
δεν εκπροσωπου΄ν επαρκω΄ς τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται ση΄µερα
απο΄ το Adapt. Οι τελικοι΄ θεµατικοι΄ τοµει΄ς θα πρε΄πει να ει΄ναι πιο
αναλυτικοι΄ και να παρε΄χεται καλυ΄τερη εξη΄γηση της σηµασι΄ας
τους — οι ασαφει΄ς ορισµοι΄ των προηγου΄µενων προγραµµα΄των
οδη΄γησαν σε συ΄γχυση και αναποτελεσµατικο΄τητα.

Π ρ ο΄ τ υ π α ε ν ε ρ γ ε ι ω΄ ν
3.1.1. Οι τρεις ξεχωριστε΄ς φα΄σεις της ανα΄πτυξης των ΑΣ που
προσδιορι΄ζονται στο προτεινο΄µενο προ΄τυπο (παρα΄γραφος 21) θα
πρε΄πει να υλοποιου΄νται ο΄σο το δυνατο΄ν πιο απρο΄σκοπτα, χωρι΄ς
περιττη΄ γραφειοκρατι΄α η΄ καθυστε΄ρηση κατα΄ τη µετα΄βαση απο΄ τη
µι΄α στην α΄λλη.
Σ υ΄ σ τ α σ η α ν α π τ υ ξ ι α κ ω΄ ν σ υ µ π ρ α΄ ξ ε ω ν

2.7.
Η διαδικασι΄α της περιοδικη΄ς επανεξε΄τασης των θεµατικω΄ν
πεδι΄ων (παρα΄γραφος 11) θα πρε΄πει να σχεδιαστει΄ κατα΄ τε΄τοιο
τρο΄πο ω΄στε να ενσωµατω΄νεται οµαλα΄ στην υλοποι΄ηση του προγρα΄µµατος, χωρι΄ς να επιφε΄ρει καθυστερη΄σεις η΄ συ΄γχυση.
2.8.
Τα προ΄τυπα των «αναπτυξιακω΄ν συµπρα΄ξεων» (παρα΄γραφος 12) θα πρε΄πει να ει΄ναι εφικτα΄ σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη. Η
σηµασι΄α του στρατηγικου΄ χαρακτη΄ρα των σχεδι΄ων τους και της
ενσωµα΄τωση΄ς τους σε α΄λλα προγρα΄µµατα και πολιτικε΄ς ει΄ναι
αποφασιστικη΄ και απαιτει΄ µια αναλυτικο΄τερη προσε΄γγιση των
µηνυµα΄των που θα εκπεµφθου΄ν προς τους δυνητικου΄ς υποψηφι΄ους, καθω΄ς και της ΄διας
ι
της διαδικασι΄ας επιλογη΄ς. Απαιτει΄,
επι΄σης, αναλυτικη΄ πληροφο΄ρηση σχετικα΄ µε τις τοπικε΄ς/περιφερειακε΄ς/εθνικε΄ς προτεραιο΄τητες, πρα΄γµα που θα αποτελε΄σει α΄λλη µι΄α
υποχρε΄ωση της τεχνικη΄ς υποστη΄ριξης στο επι΄πεδο των κρατω΄ν
µελω΄ν.
2.9.
Η ΟΚΕ ΄εχει λα΄βει γνω΄ση της κοινη΄ς δρα΄σης της
29ης Απριλι΄ου 1999, µε την οποι΄α το Συµβου΄λιο αναγνω΄ρισε ο΄τι
ει΄ναι ευκται΄ο να βοηθου΄νται µε εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση οι
αιτου΄ντες α΄συλο που αντιµετωπι΄ζουν επαναπατρισµο΄, ω΄στε να
αποκτη΄σουν εφο΄δια που θα τους ει΄ναι χρη΄σιµα στη χω΄ρα τους (1),
η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να ενθαρρυ΄νει τα κρα΄τη µε΄λη να µεριµνη΄σουν
για τον προγραµµατισµο΄ τε΄τοιων ενεργειω΄ν για τους αιτου΄ντες
α΄συλο στο πλαι΄σιο των αναπτυξιακω΄ν συµπρα΄ξεων (ΑΣ) του Equal.
2.10. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τις συµπρα΄ξεις µε τις χω΄ρες των
προγραµµα΄των Phare, Tacis και MEDA (παρα΄γραφος 17). Οι
κανο΄νες και οι κανονισµοι΄ που διε΄πουν τις σχε΄σεις µεταξυ΄ των ΑΣ
του Equal και α΄λλων ΑΣ εκτο΄ς της ΕΕ πρε΄πει να επανεξετασθου΄ν
και να διασαφηνισθου΄ν, ω΄στε να ξεκαθαριστει΄ σε ο΄λα τα µε΄ρη τι
µπορου΄ν να περιµε΄νουν και τι ει΄ναι δυνατο΄. Ο ελα΄χιστος αριθµο΄ς
εται΄ρων θα πρε΄πει να µειωθει΄ σε ΄εναν και ει΄ναι σηµαντικο΄ να
υιοθετη΄σουν ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη την ΄δια
ι
πολιτικη΄ ΄εναντι των
διακρατικω΄ν απαιτη΄σεων. Αυτο΄ θα πρε΄πει να ανακοινωθει΄ σαφω΄ς
σε ο΄λα τα µε΄ρη, πρα΄γµα που δεν συµβαι΄νει µε τις τρε΄χουσες
πρωτοβουλι΄ες.

(1) ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ της 26ης Απριλι΄ου 1999 που θεσπι΄στηκε απο΄ το
Συµβου΄λιο βα΄σει του α΄ρθρου K.3 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση, η οποι΄α προβλε΄πει µε΄τρα και προγρα΄µµατα προοριζο΄µενα
να υποστηρι΄ξουν την υποδοχη΄ και τον εκου΄σιο επαναπατρισµο΄
προσφυ΄γων, ακουσι΄ως µετακινηθε΄ντων και αιτου΄ντων α΄συλο, καθω΄ς
και ΄εκτακτη βοη΄θεια στα α΄τοµα που ΄εχουν εγκαταλει΄ψει το Κοσσυφοπε΄διο λο΄γω των προ΄σφατων γεγονο΄των: ΕΕ L 114 της 1.5.1999, σ. 2,
βλ. α΄ρθρο 5 (γ).

3.1.2. Κατα΄ τη φα΄ση της περιορισµε΄νης ανα΄πτυξης, ει΄ναι
ουσιω΄δες να παρε΄χονται πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις θεµατικε΄ς
προτεραιο΄τητες, µε την κατα΄σταση της αγορα΄ς εργασι΄ας κ.λπ. και
να διευκρινι΄ζονται σαφω΄ς στους δυνητικου΄ς υποψηφι΄ους οι
ακριβει΄ς απαιτη΄σεις. Η συ΄νδεση µε τις προηγου΄µενες πρωτοβουλι΄ες
ει΄ναι επι΄σης σηµαντικη΄ και απαιτει΄ περαιτε΄ρω ενε΄ργειες δια΄δοσης,
για να διασφαλισθει΄ ο΄τι ει΄ναι διαθε΄σιµες ο΄λες οι σχετικε΄ς πληροφορι΄ες. Θα πρε΄πει, επι΄σης, να υπα΄ρχει συ΄νδεση µε α΄λλα προγρα΄µµατα,
ιδιαι΄τερα µε το Leonardo. Αυτο΄ δεν πρε΄πει να σηµαι΄νει, ωστο΄σο,
ο΄τι θα επιλε΄γονται µο΄νο οι υποψη΄φιοι που ΄εχουν προηγου΄µενη
εµπειρι΄α στα προγρα΄µµατα Adapt και Απασχο΄ληση.
Κ α τ ε υ θ υ ν τ η΄ ρ ι ε ς γ ρ α µ µ ΄ε ς γ ι α τ η ν ε π ι λ ο γ η΄ τ ω ν
Α Σ π ο υ θ α υ λ ο π ο ι η θ ο υ΄ ν
3.1.3. Τα κριτη΄ρια που εκτι΄θενται στην παρα΄γραφο 26 χρεια΄ζεται να συµπληρωθου΄ν µε προ΄σθετες πληροφορι΄ες, ιδι΄ως σε
σχε΄ση µε τη στοχοθε΄τηση, την αξιολο΄γηση, τη δια΄δοση και την
ενσωµα΄τωση. Τα στοιχει΄α αυτα΄ ει΄ναι το΄σο σηµαντικα΄ για την
πρωτοβουλι΄α Εqual, ω΄στε οι συµπρα΄ξεις θα πρε΄πει να εκδηλω
΄ νουν
ευθυ΄ς εξαρχη΄ς τις σχετικε΄ς τους δεσµευ΄σεις.
Η σ υ µ φ ω ν ΄α
ι α ν α π τ υ ξ ι α κ η΄ ς σ υ΄ µ π ρ α ξ η ς
3.1.4. Η συµφωνι΄α αναπτυξιακη΄ς συ΄µπραξης θα αποτελει΄ ΄ενα
καθοριστικο΄ ΄εγγραφο. Θα πρε΄πει να παρε΄χονται στις συµπρα΄ξεις
πλη΄ρεις οδηγι΄ες για το τι θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νει αυτο΄ το
΄εγγραφο και το πω
΄ ς θα πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται κατα΄ τη δια΄ρκεια
ζωη΄ς της συ΄µπραξης.
∆ ι α κ ρ α τ ι κ η΄ σ υ ν ε ρ γ α σ ΄α
ι
3.1.5. Θα πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η ευελιξι΄α ο΄σον αφορα΄ τους
τυ΄πους των διακρατικω΄ν συµπρα΄ξεων. Ορισµε΄νες θα πρε΄πει να
ει΄ναι πλη΄ρεις συµπρα΄ξεις, ενω΄ α΄λλες θα υπηρετου΄ν το ΄διο
ι
θε΄µα
καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια ζωη΄ς του σχεδι΄ου. Θα πρε΄πει να δοθει΄
προσοχη΄ στην ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν και ενδεχοµε΄νως στην
κοινη΄ λη΄ψη αποφα΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, ο΄ταν υπα΄ρχουν
η΄δη διακρατικε΄ς συµπρα΄ξεις πριν υποβληθου΄ν οι αιτη΄σεις.
3.1.6. 'Ολα τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να υιοθετη΄σουν την ΄δια
ι
προσε΄γγιση της διακρατικη΄ς συνεργασι΄ας, ου΄τως ω΄στε οι εται΄ροι
να µην εφαρµο΄ζουν αλληλοσυγκρουο΄µενες πολιτικε΄ς: προ΄κειται
για ΄ενα θε΄µα που προξε΄νησε σηµαντικα΄ προβλη΄µατα στα τρε΄χοντα
προγρα΄µµατα Απασχο΄ληση και Adapt.
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Υ π ο χ ρ ΄ε ω σ η α π ο΄ δ ε ι ξ η ς τ η ς σ υ γ χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σης
3.1.7. Η απο΄δειξη της υ΄παρξης συγχρηµατοδο΄τησης (παρα΄γραφος 33) θα πρε΄πει να επανεξεταστει΄. Οι ισχυ΄οντες κανο΄νες σχετικα΄
µε την πηγη΄ της συγχρηµατοδο΄τησης και οι απαιτη΄σεις ελε΄γχου
για την απο΄δειξη΄ της (ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις ΜΜΕ) ΄εχουν ζηµιω΄σει
σοβαρα΄ τη λειτουργι΄α πολλω΄ν σχεδι΄ων και ΄ερχονται σε α΄µεση
αντι΄φαση µε τους στο΄χους των κοινοτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν.
Ε φ α ρ µ ο γ η΄ τ ω ν κ α ν ο΄ ν ω ν τ ο υ Ε Κ Τ
3.1.8. Θα πρε΄πει να εξεταστει΄ η απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν
και της γλω΄σσας και η µει΄ωση του διοικητικου΄ φο΄ρτου που
απορρε΄ει απο΄ την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ΕΚΤ, οι οποι΄οι ει΄ναι
διαµορφωµε΄νοι ουσιαστικα΄ για µονοετη΄ σχε΄δια, και η µετατροπη΄
τους σε πολυετη΄ σχε΄δια. 'Οχι µο΄νο πρε΄πει να ει΄ναι δυνατη΄ η
επε΄κταση των χρονοδιαγραµµα΄των των σχεδι΄ων, αλλα΄ και να
εξετα΄ζονται ευθυ΄ς εξαρχη΄ς µεγαλυ΄τερες χρονικε΄ς περι΄οδοι. Οι
επεκτα΄σεις δεν θα µπορου΄ν να συµφωνου΄νται παρα΄ µο΄νο σε πολυ΄
προχωρηµε΄νο στα΄διο της ζωη΄ς των ΄εργων, ενδε΄χεται δε να
συνεπα΄γονται σηµαντικο΄ προ΄σθετο διοικητικο΄ φο΄ρτο. Θα η΄ταν
ωφε΄λιµο να επιτρε΄πεται σε ορισµε΄να σχε΄δια να διαρκου΄ν ΄εως
5-6 ΄ετη, ω΄στε να ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να επιδει΄ξουν και πιο
µακροπρο΄θεσµα αποτελε΄σµατα. Αυτο΄ ει΄ναι σηµαντικο΄ για την
παρατη΄ρηση των µακροχρο΄νιων ωφελειω΄ν των πειραµατικω
΄ ν δρα΄σεων.
Οι συνε΄πειες της αυξηµε΄νης ευελιξι΄ας των κανονισµω΄ν του ΕΚΤ
(παρα΄γραφος 36) θα πρε΄πει να εξεταστου΄ν σε βα΄θος και να δοθου΄ν
πολυ΄ σαφη΄ µηνυ΄µατα στους προτει΄νοντες (ιδι΄ως σε σχε΄ση µε την
επιλεξιµο΄τητα). Θα πρε΄πει να εξεταστει΄ ο συνολικο΄ς αντι΄κτυπος
του ΕΚΤ στις πρωτοβουλι΄ες, διο΄τι πολλε΄ς απο΄ τις διατα΄ξεις που το
διε΄πουν δεν ταιρια΄ζουν στις πειραµατικε΄ς, διακρατικε΄ς δρα΄σεις και
αντιστρατευ΄ονται το πνευ΄µα του προγρα΄µµατος και την ικανο΄τητα
προσφορα΄ς του.
∆ ι α΄ δ ο σ η τ ω ν κ α λ ω΄ ν π ρ α κ τ ι κ ω΄ ν
µ α΄ τ ω σ η τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ η΄ τ ω ν

και

ενσω-

3.1.9. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την εντονο΄τερη επικε΄ντρωση στη
δια΄δοση των αποτελεσµα΄των (παρα΄γραφος 37) και την αυξηµε΄νη
΄εµφαση στην ενσωµα΄τωση των δραστηριοτη΄των σε ευρωπαϊκα΄ και
εθνικα΄ προγρα΄µµατα. Ιδιαι΄τερα θα πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η
συ΄νδεση µε την εθνικη΄ πολιτικη΄ για την απασχο΄ληση και να
αναζητηθου΄ν κατα΄λληλες διαρθρω΄σεις υλοποι΄ησης και παρακολου΄θησης, για να εξασφαλιστει΄ η υ΄παρξη αυτη΄ς της συ΄νδεσης. Η
χρηµατοδο΄τηση προ΄σθετων δραστηριοτη΄των δια΄δοσης και ενσωµα΄τωσης (παρα΄γραφος 38) αποτελει΄ θετικη΄ εξε΄λιξη, αλλα΄ θα
πρε΄πει παρα΄λληλα να απλοποιηθει΄ και να καταστει΄ αποτελεσµατικο΄τερη και η διαδικασι΄α λη΄ψης των σχετικω΄ν αποφα΄σεων.
Τ ε χ ν ι κ η΄ υ π ο σ τ η΄ ρ ι ξ η
3.1.10. Η τεχνικη΄ υποστη΄ριξη (παρα΄γραφοι 40-42) ΄εχει ζωτικη΄
σηµασι΄α για την αποτελεσµατικη΄ και αποδοτικη΄ υλοποι΄ηση του
προγρα΄µµατος. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι θα πρε΄πει να χρηµατοδοτει΄ται
σε ποσοστο΄ 100 % (ο΄πως προβλε΄πεται για το γραφει΄ο τεχνικη΄ς
υποστη΄ριξης σε επι΄πεδο ΕΕ).
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3.2. ΙΙΙ. Με΄τρα σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο
Μ η χ α ν ι σ µ ο ΄ι γ ι α τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ΄α
ι α ν τ ι κ τ υ΄ π ο υ σ ε
ε π ΄π
ι εδο 'Ενωσης
3.2.1. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τις προτεινο΄µενες δρα΄σεις της
θεµατικη΄ς επανεξε΄τασης της πρωτοβουλι΄ας Equal σε επι΄πεδο
'Ενωσης και της περιοδικη΄ς αποτι΄µησης της προστιθε΄µενης αξι΄ας
της στο Εθνικο΄ Σχε΄διο ∆ρα΄σης (ΕΣ∆) για την απασχο΄ληση, αλλα΄
θεωρει΄ τη δηµιουργι΄α νε΄ων φο΄ρουµ συζη΄τησης επιπλε΄ον των η΄δη
υπαρχο΄ντων περιττη΄ επανα΄ληψη προσπαθειω΄ν. Ει΄ναι σηµαντικο΄ να
δοθει΄ περισσο΄τερη προσοχη΄ στα µηνυ΄µατα που θα εκπεµφθου΄ν και
στο κοινο΄ που θα πρε΄πει να τα λαµβα΄νει, διο΄τι ει΄ναι πολυ΄ ευ΄κολο
σ' αυτο΄ το πλαι΄σιο να µπει κανει΄ς στον πειρασµο΄ να αρχι΄σει απο΄
το µε΄σο και ο΄χι απο΄ το µη΄νυµα.
3.2.2. Οι ρο΄λοι και οι αρµοδιο΄τητες του γραφει΄ου τεχνικη΄ς
υποστη΄ριξης (παρα΄γραφος 47) θα πρε΄πει να προσδιοριστου΄ν µε
σαφη΄νεια και να γνωστοποιηθου΄ν αρκετα΄ νωρι΄ς σε ο΄λα τα α΄λλα
µε΄ρη. Θα πρε΄πει, επι΄σης, να διασαφηνιστει΄ η σχε΄ση αυτου΄ του
γραφει΄ου µε την τεχνικη΄ υποστη΄ριξη στο επι΄πεδο των κρατω΄ν
µελω΄ν.
3.3. IV. Προετοιµασι΄α των προγραµµα΄των
Τ α π ρ ο τ ε ι ν ο΄ µ ε ν α π ε ρ ι ε χ ο΄ µ ε ν α τ ω ν Π Κ Π
3.3.1. Κα΄θε προ΄ταση κοινοτικη΄ς πρωτοβουλι΄ας (ΠΚΠ) στο
πλαι΄σιο του Equal θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νει, επιπλε΄ον των
σηµει΄ων που απαριθµου΄νται στην παρα΄γραφο 49, µια αναλυτικη΄
επισκο΄πηση της σχε΄σης µεταξυ΄ του Equal και της εφαρµογη΄ς
α΄λλων κοινοτικω΄ν και εθνικω΄ν προγραµµα΄των και να προσδιορι΄ζει
τρο΄πους για τη διασφα΄λιση της αρµονικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄
τους. Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να εξετα΄σουν τι µε΄τρα θα
µπορου΄σαν να λα΄βουν για να περιορι΄σουν τις αλληλεπικαλυπτο΄µενες και τις αλληλοσυγκρουο΄µενες προτεραιο΄τητες και να επιτυ΄χουν
τη µε΄γιστη δυνατη΄ συνε΄ργια κατα΄ την υλοποι΄ηση των προγραµµα΄των.
Τ ο π ρ ο τ ε ι ν ο΄ µ ε ν ο χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ι κ ο΄ π λ α ΄σ
ι ιο των
ΠΚΠ
3.3.2. Το χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο που προτει΄νεται στην
παρα΄γραφο 50 θα πρε΄πει να ει΄ναι πιο απλο΄ απο΄ αυτο΄ που
εφαρµο΄ζεται ση΄µερα, προκειµε΄νου να αποφευχθου΄ν οι χρονοβο΄ρες
και αντιπαραγωγικε΄ς τροποποιη΄σεις του προγρα΄µµατος εκ των
υστε΄ρων.
3.3.3. Τα ποσοστα΄ παρε΄µβασης για τις ΑΣ θα πρε΄πει να
επανεξεταστου΄ν και να µελετηθει΄ το ενδεχο΄µενο υψηλο΄τερων
ποσοστω΄ν για τα σχε΄δια ιδιαι΄τερα πειραµατικου΄ χαρακτη΄ρα. Μια
εναλλακτικη΄ προ΄ταση θα η΄ταν να προβλεφθου΄ν ποσοστα΄ που θα
µειω΄νονται µε την πα΄ροδο του χρο΄νου, τα οποι΄α θα επιτρε΄πουν
στα σχε΄δια να ξεκινου΄ν µε πο΄ρους του ΕΚΤ και να µεταβαι΄νουν
στην απαιτου΄µενη συγχρηµατοδο΄τηση αργο΄τερα. Η µε΄θοδος αυτη΄
παρε΄χει επι΄σης τη δυνατο΄τητα να εξακριβωθει΄ καλυ΄τερα η βιωσιµο΄τητα των δρα΄σεων των σχεδι΄ων, α΄ρα και οι δυνατο΄τητες
ενσωµα΄τωση΄ς τους.
3.3.4. Οι ρυθµι΄σεις που αφορου΄ν την παρακολου΄θηση και την
αξιολο΄γηση των σχεδι΄ων (παρα΄γραφος 50) θα πρε΄πει επι΄σης να
επανεξετασθου΄ν. Τα στατιστικα΄ δεδοµε΄να που προβλε΄πονται απο΄
το ΕΚΤ θα πρε΄πει να τροποποιηθου΄ν ΄ετσι ω΄στε να συµπεριλα΄βουν
και ποιοτικα΄ δεδοµε΄να, τα οποι΄α να λαµβα΄νουν υπο΄ψη την
καινοτοµι΄α και τον πειραµατισµο΄ Επι΄σης, στις ΑΣ θα πρε΄πει να
παρασχεθει΄ πολυ΄ πιο σαφη΄ς καθοδη΄γηση ο΄σον αφορα΄ τον τυ΄πο
αξιολο΄γησης που θα πρε΄πει να διενεργου΄ν οι ΄διες,
ι
µε συµπερι΄ληψη
ορισµε΄νων κοινω΄ν θεµα΄των προς διευκο΄λυνση των συγκρι΄σεων.
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3.3.5. 'Ενα α΄λλο ζη΄τηµα που θα πρε΄πει να επανεξεταστει΄ ει΄ναι
η διαδικασι΄α του χρηµατοοικονοµικου΄ ελε΄γχου, µε µεγαλυ΄τερη
΄εµφαση στη σαφη΄ και επακριβη΄ ενηµε΄ρωση ευθυ΄ς εξαρχη΄ς και στη
χρη΄ση κοινω΄ν συστηµα΄των αντι΄ για την εξελικτικη΄ προσε΄γγιση
«κατα΄ περι΄πτωση» που εφαρµο΄ζεται ση΄µερα.

Χ ρ ο ν ο δ ι α΄ γ ρ α µ µ α
τ ω ν σ χ ε δ ΄ω
ι ν ΠΚΠ

υ π ο β ο λ η΄ ς

και

σ υ µ φ ω ν ΄α
ι ς

3.3.6. Τα χρονοδιαγρα΄µµατα για την υποβολη΄ και τη συµφωνι΄α
των σχεδι΄ων (παρα΄γραφος 53) πρε΄πει να επανεξετασθου΄ν (ο΄πως
α΄λλωστε και ο΄λα τα στα΄δια) υπο΄ το πρι΄σµα του πραγµατικα΄
εφικτου΄, πρα΄γµα το οποι΄ο θα πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη στο
προ΄γραµµα. Τα τρε΄χοντα προγρα΄µµατα προβλε΄πουν δυστυχω΄ς
πολυ΄ συχνα΄ πλασµατικα΄ χρονοδιαγρα΄µµατα, τα οποι΄α ο΄λα τα µε΄ρη
γνωρι΄ζουν ο΄τι δεν προ΄κειται να τηρηθου΄ν στην πρα΄ξη. Το γεγονο΄ς
αιτω΄ υπονοµευ΄ει την αποτελεσµατικο΄τητα των προγραµµα΄των και
τη φη΄µη τους.
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π ρ ο γ ρ α µ µ α΄ τ ω ν
3.3.7. Θα πρε΄πει να ενισχυθει΄ ο ρο΄λος των επιτροπω΄ν παρακολου΄θησης (παρα΄γραφος 55) µε τη θε΄σπιση περισσο΄τερων διαρθρω΄σεων που θα διασφαλι΄ζουν την καλη΄ ποιο΄τητα των εργασιω
΄ ν και
τον σχηµατισµο΄ αποτελεσµατικω΄ν συνδε΄σµων µε α΄λλους βασικου΄ς
συντελεστε΄ς.
3.3.8. 'Οπως ειπω΄θηκε και ανωτε΄ρω, η παρακολου΄θηση στο
επι΄πεδο των προγραµµα΄των (παρα΄γραφος 56) θα πρε΄πει να
επανεξεταστει΄ και να προσαρµοσθει΄ περισσο΄τερο στον καινοτο΄µο
και διακρατικο΄ χαρακτη΄ρα του προγρα΄µµατος, συµπεριλαµβα΄νοντας µε΄τρα «α΄υλων» αποτελεσµα΄των και µα΄θησης και ο΄χι µο΄νο
µε΄τρα που αφορου΄ν την ακαθα΄ριστη παραγωγη΄.
3.3.9. Το χρονοδια΄γραµµα για την αξιολο΄γηση του προγρα΄µµατος (το΄σο σε επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σο και σε επι΄πεδο ΕΕ) θα
πρε΄πει να διασφαλι΄ζει ο΄τι διατι΄θεται πληροφορι΄ες για την επιρροη΄
των µελλοντικω΄ν εξελι΄ξεων και ο΄τι οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς δεν
χορηγου΄νται ου΄τε πολυ΄ νωρι΄ς ου΄τε πολυ΄ αργα΄.

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την διευκρι΄νιση του κανονισµου΄ (ΕΚ) του
΄ν
Συµβουλι΄ου αριθ. 2223/96 ο΄σον αφορα΄ τις αρχε΄ς που διε΄πουν την καταγραφη΄ φο΄ρων και κοινωνικω
΄ ν»
εισφορω
(2000/C 75/08)
Στις 14 Ιανουαρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της ΣΕΚ, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη
γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ορι΄σει γενικο΄ εισηγητη΄ για την κατα΄ρτιση της
γνωµοδο΄τησης, τον κ. Vasco Cal.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου) η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 79 ψη΄φους υπε΄ρ και 3 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Το Ευρωπαϊκο΄ Συ΄στηµα Λογαριασµω΄ν (ΕΣΟΛ) προσδιορι΄ζει την ανα΄γκη χρηµατοδο΄τησης των δηµοσι΄ων διοικη΄σεων των
κρατω΄ν µελω΄ν η΄ του δηµοσι΄ου ελλει΄µµατος. Η ΄εννοια αυτη΄ ει΄ναι
πολυ΄ σηµαντικη΄ στο πλαι΄σιο του πρωτοκο΄λλου που αφορα΄ τα
υπερβολικα΄ ελλει΄µµατα, το οποι΄ο διε΄πει το Συ΄µφωνο σταθερο΄τητας
και ανα΄πτυξης. Για τις ανα΄γκες του πρωτοκο΄λλου, πρε΄πει να µπορει΄
να υπολογι΄ζεται χωρι΄ς καθυστε΄ρηση το δηµο΄σιο ΄ελλειµµα κα΄θε
κρα΄τους µε΄λους και τα αριθµητικα΄ στοιχει΄α να ει΄ναι συγκρι΄σιµα
και διαφανη΄.

1.2.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη δηλω΄νουν τους
φο΄ρους και τις εισφορε΄ς που τους οφει΄λονται (ανα΄λογα µε τις
φορολογικε΄ς αποτιµη΄σεις και δηλω΄σεις), ενω΄ α΄λλα δηλω΄νουν τα
ποσα΄ που ο΄ντως εισπρα΄ττονται. Τα ποσα΄ αυτα΄ γι΄νονται γνωστα΄ µε
καθυστε΄ρηση. Στην πρω΄τη περι΄πτωση περιλαµβα΄νονται και ποσα΄
που δεν θα καταβληθου΄ν ποτε΄ διο΄τι αντιστοιχου΄ν σε φο΄ρους που
δεν εξοφλη΄θηκαν λο΄γω αφερεγγυο΄τητας, πτωχευ΄σεων κ.τλ.
1.3.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει «στους φο΄ρους και τις κοινωνικε΄ς
εισφορε΄ς που καταγρα΄φονται στο συ΄στηµα να µην περιλαµβα΄νονται τα ποσα΄ που δεν αναµε΄νεται να εισπραχθου΄ν» και «κατα΄
συνε΄πεια, οι φο΄ροι και οι κοινωνικε΄ς εισφορε΄ς που καταγρα΄φονται
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στο συ΄στηµα βα΄σει της γενεσιουργου΄ αιτι΄ας αντιστοιχου΄ν, για
µια ευ΄λογη δια΄ρκεια, στα αντι΄στοιχα ποσα΄ που ο΄ντως ΄εχουν
εισπραχθει΄.»
1.4.
Στην πρα΄ξη, η Επιτροπη΄ προτει΄νει σε κα΄θε καταγραφει΄σα
κατηγορι΄α φο΄ρων και κοινωνικω΄ν εισφορω΄ν να εφαρµο΄ζεται ΄ενας
διορθωτικο΄ς συντελεστη΄ς, προκειµε΄νου να αφαιρου΄νται τα ποσα΄
που συνη΄θως δεν εισπρα΄ττονται. Για τις δηλω΄σεις που πραγµατοποιου΄νται µε βα΄ση τις εισπρα΄ξεις, η Επιτροπη΄ ζητει΄ την ακριβη΄
ταξινο΄µηση των ποσω΄ν ανα΄λογα µε τις περιο΄δους και τις
δραστηριο΄τητες.

2. Παρατηρη΄σεις της ΟΚΕ
2.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την αρχη΄ της προ΄τασης και ελπι΄ζει
ο΄τι το Συµβου΄λιο θα υιοθετη΄σει τον κανονισµο΄ ο΄σο το δυνατο΄ν
συντοµο΄τερα και µα΄λιστα κατα΄ τη δια΄ρκεια της Πορτογαλικη΄ς
Προεδρι΄ας.
2.2.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι το υ΄ψος των φο΄ρων και κοινωνικω΄ν
εισφορω΄ν που δεν εισπρα΄ττονται, το οποι΄ο ανε΄ρχεται σε 2 % του
ΑΕΠ, ει΄ναι σχετικα΄ χαµηλο΄. Ωστο΄σο, η σηµασι΄α του ποσου΄
αυτου΄ γι΄νεται εµφανε΄στερη ο΄ταν συγκρι΄νεται µε το ποσοστο΄ των
ελλειµµα΄των που πρε΄πει να µειω΄σουν τα κρα΄τη µε΄λη στο πλαι΄σιο
των προγραµµα΄των σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης, το οποι΄ο ανε΄ρχεται επι΄σης σε 2 %.
2.3.
Η ΟΚΕ εµµε΄νει στην αυστηρη΄ εφαρµογη΄ των συντελεστω΄ν
ανα΄ κατηγορι΄α φο΄ρων και κοινωνικω΄ν εισφορω΄ν. 'Ενας γενικο΄ς
συντελεστη΄ς θε΄τει σε κι΄νδυνο τη διαφα΄νεια και την συγκρισιµο΄τητα
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των αριθµητικω΄ν στοιχει΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν αλλα΄ δυσχεραι΄νει
και τις απαραι΄τητες µελε΄τες για την υλοποι΄ηση µιας προοδευτικη΄ς
φορολογικη΄ς εναρµο΄νισης στην ΕΕ.
3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
΄ το εδα΄φιο
3.1. 'Αρθρο 3, πρω
Η ΟΚΕ εµµε΄νει στην ανα΄γκη αξιολο΄γησης των συντελεστω΄ν ο΄χι
µο΄νο µε βα΄ση την αποκτηθει΄σα εµπειρι΄α αλλα΄ και µε βα΄ση
τα προβλεπο΄µενα γεγονο΄τα που ενδε΄χεται να επηρεα΄ζουν το
µακροοικονοµικο΄ πλαι΄σιο.
3.2. 'Αρθρο 3, δευ΄τερο εδα΄φιο
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την εν λο΄γω δια΄ταξη
που ορι΄ζει την αυστηρη΄ ταξινο΄µηση των φο΄ρων και κοινωνικω΄ν
εισφορω΄ν ανα΄λογα µε τις περιο΄δους και τις δραστηριο΄τητες. Ει΄ναι
απαραι΄τητο να υπα΄ρξει συνε΄χεια στην εφαρµογη΄ των αρχω΄ν που
διατυπω΄θηκαν.
3.3. Εφαρµογη΄
Ει΄ναι απαραι΄τητο να προβλεφθει΄ µεταβατικη΄ περι΄οδος που να µην
υπερβαι΄νει τη διετι΄α για τα κρα΄τη µε΄λη που δεν εφαρµο΄ζουν ακο΄µη
ο΄,τι προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 3 και των οποι΄ων τα αριθµητικα΄
στοιχει΄α απε΄χουν απο΄ τα αποτελε΄σµατα που επιτευ΄χθηκαν απο΄ την
εφαρµογη΄ του εν λο΄γω α΄ρθρου.

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
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 οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 77/388/ΕΟΚ σχετικα΄ µε το κοινο΄ συ΄στηµα φο΄ρου προστιθε΄µενης
αξι΄ας — µεταβατικε΄ς διατα΄ξεις που χορηγου΄νται στη ∆ηµοκρατι΄α της Αυστρι΄ας και στην Πορτογαλικη΄
∆ηµοκρατι΄α»
(2000/C 75/09)
Στις 10 Ιανουαρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 262 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 για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ορι΄σει τον κ. Mario Sepi γενικο΄ εισηγητη΄ και να του
αναθε΄σει την προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 84 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και 3 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.
Η ΟΚΕ εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να χορηγηθει΄
στην ∆ηµοκρατι΄α της Αυστρι΄ας παρα΄ταση της ισχυ΄ος του µε΄τρου
το οποι΄ο κατα΄ παρε΄κκλιση του α΄ρθρου 28, παρα΄γραφος 2 της
΄εκτης οδηγι΄ας ΦΠΑ (77/388/ΕΟΚ) της επε΄τρεπε να εφαρµο΄ζει,
µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1998, µειωµε΄νο συντελεστη΄ κατα΄ την
εκµι΄σθωση ακι΄νητης περιουσι΄ας για χρη΄ση ως κατοικι΄ας.

2.
Η ΟΚΕ εγκρι΄νει επι΄σης την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να
χορηγηθει΄ στην Πορτογαλικη΄ ∆ηµοκρατι΄α παρα΄ταση του µε΄τρου
το οποι΄ο επι΄σης κατα΄ παρε΄κκλιση του α΄ρθρου 28, παρα΄γραφος 2
της προαναφερθει΄σας ΄εκτης οδηγι΄ας ΦΠΑ, της επε΄τρεπε να
εφαρµο΄ζει, µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1991, µειωµε΄νο συντελεστη΄
στον τοµε΄α της τροφοδοσι΄ας.

1.1.
Η ΟΚΕ λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τους λο΄γους που οδη΄γησαν την ∆ηµοκρατι΄α της Αυστρι΄ας να ζητη΄σει την παρα΄ταση αυτη΄
(η οποι΄α ωστο΄σο περιορι΄ζεται στη µεταβατικη΄ περι΄οδο που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 28 ιβ) της προαναφερθει΄σας ΄εκτης οδηγι΄ας
ΦΠΑ) και συµφωνει΄ µε την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς κατα΄ την οποι΄α
ο κι΄νδυνος στρε΄βλωσης του ανταγωνισµου΄ πρε΄πει να θεωρει΄ται
ανυ΄παρκτος, επειδη΄ προ΄κειται για την εκµι΄σθωση ακινη΄των που
προ΄κειται να χρησιµοποιηθου΄ν ως κατοικι΄α.

2.1.
Και στην περι΄πτωση αυτη΄ η ΟΚΕ θεωρει΄ ΄εγκυρους τους
λο΄γους που οδη΄γησαν την Πορτογαλικη΄ ∆ηµοκρατι΄α στην εκ νε΄ου
εισαγωγη΄ του µειωµε΄νου συντελεστη΄ (που περιορι΄ζεται στην
µεταβατικη΄ περι΄οδο που καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 28 ιβ) της ΄εκτης
οδηγι΄ας ΦΠΑ) και εκτιµα΄, ο΄πως και η Επιτροπη΄, ο΄τι ο κι΄νδυνος
στρε΄βλωσης του ανταγωνισµου΄ ει΄ναι ανυ΄παρκτος, εφο΄σον προ΄κειται για υπηρεσι΄ες τροφοδοσι΄ας και το µε΄τρο περιορι΄ζεται σε ΄ενα
µο΄νο κρα΄τος µε΄λος.

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
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 µε θε΄µα την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 91/308/ΕΟΚ της
10ης Ιουνι΄ου 1991 για την προ΄ληψη της χρησιµοποι΄ησης του χρηµατοπιστωτικου΄ συστη΄µατος για
τη νοµιµοποι΄ηση εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες»
(2000/C 75/10)
Στις 5 Οκτωβρι΄ου 1999 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 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
για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 10 Ιανουαρι΄ου 2000 µε βα΄ση
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Pelletier.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου),
η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 81 ψη΄φους υπε΄ρ, 11 κατα΄ και 10 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η ΟΚΕ, µε τη γνωµοδο΄τηση΄ της της 19ης Σεπτεµβρι΄ου
1990, που ει΄χε ως θε΄µα την πρω΄τη οδηγι΄α σχετικα΄ µε την προ΄ληψη
της χρησιµοποι΄ησης του χρηµατοπιστωτικου΄ συστη΄µατος για τη
νοµιµοποι΄ηση των προσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες (1),
ει΄χε συµφωνη΄σει πλη΄ρως µε την ενι΄σχυση της καταστολη΄ς των
σοβαρω΄ν εγκληµατικω΄ν δραστηριοτη΄των που καταδικα΄ζονται απο΄
τη διεθνη΄ κοινο΄τητα και ιδι΄ως ο΄σων συνδε΄ονται µε τη διακι΄νηση
των ναρκωτικω΄ν.
1.2.
Τελικα΄, υιοθετη΄θηκαν πολλε΄ς απο΄ τις παρατηρη΄σεις που
διατυπω΄θηκαν στην εν λο΄γω γνωµοδο΄τηση.
1.3.
Η ΟΚΕ ει΄χε, επι΄σης, αποδεχθει΄ την καθιε΄ρωση µηχανισµω΄ν
που βασι΄ζονται στη χρη΄ση πληροφοριω΄ν που συγκεντρω΄νονται
υποχρεωτικα΄ απο΄ τα τραπεζικα΄ κυκλω΄µατα και γενικο΄τερα απο΄ τα
χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα.
1.4.
Απο΄ το 1991, δηλ. απο΄ την ΄εκδοση της πρω΄της σχετικη΄ς
οδηγι΄ας, το Συµβου΄λιο, η Επιτροπη΄ και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
δεν ΄επαυσαν να ζητου΄ν να ενισχυθει΄ στην πρα΄ξη η καταπολε΄µηση
του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος και να εφαρµοσθει΄ προς του΄το ΄ενα
ολοκληρωµε΄νο σχε΄διο δρα΄σης συνοδευο΄µενο απο΄ συγκεκριµε΄νες
συστα΄σεις (βλ. κυρι΄ως τα ψηφι΄σµατα του Συµβουλι΄ου του ∆ουβλι΄νου του ∆εκεµβρι΄ου 1996 και το προ΄γραµµα δρα΄σης του
Συµβουλι΄ου του 'Αµστερνταµ του Ιουνι΄ου 1997).
1.5.
Πολυ΄ προ΄σφατα, το Συµβου΄λιο του Tampere, που
συνεδρι΄ασε στις 15 και 16 Οκτωβρι΄ου 1999, αφιε΄ρωσε σηµαντικο΄
µε΄ρος των συστα΄σεω΄ν του στην καταπολε΄µηση της εγκληµατικο΄τητας σε κλι΄µακα ΕΕ.
1.6.
Πε΄ραν των συστα΄σεων αυτω΄ν, που αποσκοπου΄ν στην
ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας των αρχω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν, το
Συµβου΄λιο αφιε΄ρωσε ΄ενα κεφα΄λαιο στη συγκεκριµε΄νη δρα΄ση για
την καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες
δραστηριο΄τητες και συνε΄στησε να εγκριθει΄ το ταχυ΄τερο το σχε΄διο
τροποποι΄ησης της οδηγι΄ας που πραγµατευ΄εται η παρου΄σα
γνωµοδο΄τηση.
(1) ΕΕ C 332 της 31.12.1990, σ. 26.

1.7.
Η Επιτροπη΄ εξε΄δωσε προ΄σφατα µια πολυ΄ σηµαντικη΄
ανακοι΄νωση για το Σχε΄διο ∆ρα΄σης 2000-2004 για την καταπολε΄µηση των ναρκωτικω΄ν (2), το οποι΄ο θα αποτελε΄σει αντικει΄µενο
γνωµοδο΄τησης της ΟΚΕ.
2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.
Η νοµιµοποι΄ηση εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες,
λο΄γω της ΄εκταση΄ς της, διαταρα΄σσει τη λειτουργι΄α του διεθνου΄ς
χρηµατοπιστωτικου΄ συστη΄µατος.
2.2.
Η προε΄λευση των κεφαλαι΄ων που αποτελου΄ν αντικει΄µενο
αυτου΄ του κυκλω΄µατος ει΄ναι εξαιρετικα΄ ποικι΄λη. Θεαµατικη΄ ο΄ταν
προ΄κειται για κατα΄χρηση της διεθνου΄ς βοη΄θειας του ∆ΝΤ, σε
χω΄ρες ο΄πως η Ρωσι΄α, ει΄ναι πιο δυ΄σκολο να ανιχνευθει΄ ο΄ταν
πραγµατοποιει΄ται µε΄σω συ΄νθετων χρηµατοοικονοµικω΄ν συναλλαγω΄ν απο΄ εξειδικευµε΄να νοµικα΄ γραφει΄α σε στενη΄ συνεργασι΄α µε
εξωχω΄ριους παραδει΄σους, οι οποι΄οι ΄εχουν απαλλαγε΄ς απο΄ την
εφαρµογη΄ της πειθαρχι΄ας και των ελε΄γχων που η ΕΕ και ορισµε΄νο
µε΄ρος του δυτικου΄ κο΄σµου προσπαθου΄ν να καθιερω΄σουν απο΄
δεκαετι΄ας.
2.3.
Η ενι΄σχυση των µε΄σων που χρησιµοποιη΄θηκαν, απο΄ την
΄εκδοση της οδηγι΄ας του 1991, για την καταπολε΄µηση της
νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες, ει΄ναι
αναµφισβη΄τητα θεαµατικη΄.
2.4.
Εντου΄τοις, ει΄ναι απαραι΄τητο να αντιπαραβληθει΄ το΄σο η
συγκεκριµε΄νη δρα΄ση ο΄σο και οι δεδηλωµε΄νες προθε΄σεις της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για τον εν λο΄γω τοµε΄α µε τα αποτελε΄σµατα
που ΄εχουν επιτευχθει΄ ο΄σον αφορα΄ τον ο΄γκο των διακινου΄µενων
ναρκωτικω΄ν και την εκτι΄µηση των εσο΄δων που αποφε΄ρουν.
2.5.
Στη γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ του 1990, συ΄µφωνα µε τις
διαθε΄σιµες πληροφορι΄ες, το συνολικο΄ ποσο΄ απο΄ τη διακι΄νηση των
ναρκωτικω΄ν εκτιµα΄ται µεταξυ΄ 300 και 500 δισ. δολαρι΄ων. Η
διακι΄νηση αυτη΄, που δεν ΄εχει καθο΄λου µειωθει΄, πρε΄πει ση΄µερα να
πλησια΄ζει το 8 % του παγκο΄σµιου εµπορι΄ου συ΄µφωνα µε τις
στατιστικε΄ς του ΟΗΕ και τις πληροφορι΄ες που δι΄νει η Οµα΄δα
∆ιεθνου΄ς Χρηµατοοικονοµικη΄ς ∆ρα΄σης για την καταπολε΄µηση της
νοµιµοποι΄ησης εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες (FATF). Η
δε νοµιµοποι΄ηση αυτου΄ του χρη΄µατος αποτελει΄ το 2-5 % του
διεθνου΄ς ΑΕγχΠ κα΄θε χρο΄νο, δηλ. ανε΄ρχεται σε περισσο΄τερα απο΄
1 000 δισ. δολα΄ρια.
(2) COM(1999) 239 τελικο΄.
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2.6.
Η κοινοτικη΄ δρα΄ση που επικεντρω΄νεται στη νοµιµοποι΄ηση
εσο΄δων απο΄ τη διακι΄νηση των ναρκωτικω΄ν και η αντι΄στοιχη των
κρατω΄ν µελω΄ν παραβλε΄πουν ο΄τι ει΄ναι απο΄λυτα αναγκαι΄ο να
καταπολεµηθει΄ το κακο΄ στη ρι΄ζα του, δηλ. στη διακι΄νηση ναρκωτικω΄ν. 'Ολες οι α΄λλες δραστηριο΄τητες της νοµιµοποι΄ησης αφορου΄ν
τη «λιανικη΄ πω΄ληση» των ναρκωτικω΄ν στους δυστυχει΄ς τοξικοµανει΄ς.

2.12. Γι' αυτο΄, η δρα΄ση της FATF, που αποσκοπει΄ στην
καθιε΄ρωση κριτηρι΄ων, τα οποι΄α θα επιτρε΄ψουν τον προσδιορισµο΄
των χωρω΄ν και των περιφερειω΄ν που θα κριθου΄ν «µη συνεργα΄σιµες»
στην καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες, αποτελει΄ θεµελιω΄δες στοιχει΄ο του σχεδι΄ου
δρα΄σης. Η FATF καταρτι΄ζει αυτο΄ν τον καιρο΄ κατα΄σταση των
χωρω
΄ ν αυτω΄ν, η οποι΄α θα δηµοσιευθει΄ στα µε΄σα του 2000.

2.7.
Η καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων απο΄
παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες δεν µπορει΄ να διαχωρισθει΄ απο΄ την
πα΄λη κατα΄ των πρακτο΄ρων που συλλε΄γουν κεφα΄λαια, ει΄τε η
ει΄σπραξη γι΄νεται στο πλαι΄σιο του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος, που
διε΄πεται απο΄ πολυ΄πλοκες διακλαδω΄σεις, ει΄τε στο πιο απλο΄ αλλα΄
και πιο διαδεδοµε΄νο πλαι΄σιο των «λιανεµπο΄ρων», που εισπρα΄ττουν
πολλα΄ µικρα΄ ποσα΄ που αντιστοιχου΄ν στην τιµη΄ της δο΄σης των
ναρκωτικω΄ν που πωλου΄ν στους δυστυχει΄ς τοξικοµανει΄ς, στην
α΄θροιση των οποι΄ων οφει΄λεται η διαδικασι΄α νοµιµοποι΄ησης των
εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες (1).

2.13. Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Tampere το΄νισε την
ανα΄γκη συ΄ναψης συµφωνιω΄ν µε τα εξωχω΄ρια κε΄ντρα τρι΄των χωρω΄ν
για να διασφαλισθει΄ µια αποτελεσµατικη΄ και διαφανη΄ς συνεργασι΄α
συ΄µφωνα µε τις συστα΄σεις της FATF.

2.8.
Η ΟΚΕ, µολονο΄τι αναγνωρι΄ζει ο΄τι η αστυνοµικη΄ και νοµικη΄
καταστολη΄ των ναρκωτικω΄ν ει΄ναι της αρµοδιο΄τητας, πρω΄τα απ΄
ο΄λα, των κρατω΄ν και δεν ανη΄κει στο πεδι΄ο της οδηγι΄ας που τους
υποβλη΄θηκε προς εξε΄ταση, εκφρα΄ζει εντου΄τοις τη λυ΄πη της διο΄τι
η οδηγι΄α δεν τονι΄ζει την προφανη΄ σχε΄ση της αστυνοµικη΄ς και
νοµικη΄ς καταστολη΄ς των ναρκωτικω΄ν µε την καταστολη΄ της
νοµιµοποι΄ησης των παρα΄νοµων εσο΄δων τους. Του΄το ει΄ναι
αναγκαι΄ο. Οι ενδια΄µεσοι, παρα΄ τις προσπα΄θειες, δεν µπορου΄ν να
αντικαταστη΄σουν το συ΄νολο του αστυνοµικου΄ και δικαστικου΄
µηχανισµου΄. ∆εν ει΄ναι αυτο΄ς ο ρο΄λος τους.
2.9.
Τον Οκτω΄βριο του 1999, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο
του Tampere φαι΄νεται να προσανατολι΄ζεται προς αυτη΄ την
κατευ΄θυνση, δεδοµε΄νου ο΄τι προτει΄νει να συγκροτηθει΄ ΄ενας µηχανισµο΄ς που θα αποτελει΄ τον συ΄νδεσµο βα΄σει του οποι΄ου οι
αρµο΄διοι των ευρωπαϊκω΄ν αστυνοµικω΄ν αρχω΄ν, θα ανταλλα΄σσουν,
σε συνεργασι΄α µε τη Europol, εµπειρι΄ες, ορθε΄ς πρακτικε΄ς και
πληροφορι΄ες για τις τα΄σεις της διασυνοριακη΄ς εγκληµατικο΄τητας
και θα συµβα΄λλουν στην οργα΄νωση επιχειρη΄σεων (2).
2.10. Η γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ του 1990 παρατηρου΄σε η΄δη
ο΄τι η εναρµονισµε΄νη προ΄ληψη της χρη΄σης των ναρκωτικω΄ν
αποτελει΄ το απαραι΄τητο συµπλη΄ρωµα της προ΄τασης οδηγι΄ας (3).
2.11. Η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται πλη΄ρως τη µε΄ριµνα της Επιτροπη΄ς
για την ανα΄πτυξη δρα΄σης της FATF σε ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερες χω΄ρες προκειµε΄νου να δηµιουργηθει΄ ΄ενα πλη΄ρες δι΄κτυο
καταπολε΄µησης της νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων.

(1) Βλ. την Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε το σχε΄διο δρα΄σης
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για την καταπολε΄µηση των ναρκωτικω΄ν
(2000-2004) και τη γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ, EE C 51 της 23.2.2000.
(2) Συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Tampere, της 15ης
και 16ης Οκτωβρι΄ου 1999.
(3) Βλ. παρα΄γραφο 1.5 της γνωµοδο΄τησης για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 91/308/ΕΟΚ της
10ης Ιουνι΄ου 1991 για την προ΄ληψη της χρησιµοποι΄ησης του
χρηµατοπιστωτικου΄ συστη΄µατος για τη νοµιµοποι΄ηση εσο΄δων απο΄
παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες». ΕΕ C 332 της 31.12.1990, σ. 86.

2.14. Η ΟΚΕ ΄εχει πεισθει΄ ο΄τι η καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων πρε΄πει να σχεδιασθει΄ σε παγκο΄σµια κλι΄µακα και
ως εκ του΄του εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της που το Συµβου΄λιο και η
Επιτροπη΄ δεν αναλαµβα΄νουν περισσο΄τερες κοινε΄ς δρα΄σεις µε τον
ΟΗΕ και το ∆ΝΤ.
2.15. Το ∆ΝΤ, στην τελευται΄α ετη΄σια συνεδρι΄αση΄ του, τον
παρελθο΄ντα Σεπτε΄µβριο, επανε΄λαβε για α΄λλη µια φορα΄ τη βου΄ληση΄
του για καταπολε΄µηση της οργανωµε΄νης εγκληµατικο΄τητας, της
διακι΄νησης ναρκωτικω΄ν και της νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων. Η
ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι απαιτει΄ται µεγαλυ΄τερη συνεργασι΄α ΕΕ/∆ΝΤ, διο΄τι
το ∆ΝΤ ει΄ναι η µο΄νη αρχη΄ που µπορει΄ να επιβα΄λει στη διεθνη΄ τα΄ξη
τη λη΄ψη µε΄τρων καταπολε΄µησης που θα ει΄ναι ανα΄λογα µε εκει΄να
της ΕΕ.
2.16. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε το σχε΄διο να επιβληθει΄ στην ΕΕ ΄ενα
προ΄τυπο αυστηρο΄τερων υποχρεω΄σεων, που θα ει΄ναι ανω΄τερο απο΄
την προσαρµογη΄ των 40 συστα΄σεων της FATF, βα΄σει του οποι΄ου
ορισµε΄να επαγγε΄λµατα θα συµµετε΄χουν ενεργετικο΄τερα στην καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων. Πρε΄πει να τονισθει΄ ο΄τι
τα χρηµατοοικονοµικα΄ επαγγε΄λµατα στα οποι΄α αναφε΄ρεται η
οδηγι΄α του 1991 υποχρεω΄θηκαν να καταρτι΄σουν για το προσωπικο΄
τους ΄ενα κω΄δικα ορθη΄ς συµπεριφορα΄ς, καθω΄ς και λεπτοµερει΄ς
οδηγι΄ες εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας. ∆εν υπα΄ρχει αµφιβολι΄α ο΄τι και τα
νε΄α επαγγε΄λµατα στα οποι΄α απευθυ΄νεται η οδηγι΄α θα επιδει΄ξουν
το ΄διο
ι ενδιαφε΄ρον.
2.17. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι στις υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω
΄ ρες οι
κανο΄νες που διε΄πουν την καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης των
εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες πρε΄πει να συµπεριληφθου΄ν
υποχρεωτικα΄ στο κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο. Μια καθαρα΄ τυπικη΄ µεταφορα΄ της οδηγι΄ας στις νοµοθεσι΄ες των υποψη΄φιων χωρω΄ν, βα΄σει
του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου, θα ει΄ναι ανεπαρκη΄ς, ελλει΄ψει συγκεκριµε΄νων µε΄τρων για τη διασφα΄λιση της εφαρµογη΄ς της (ενι΄σχυση των
αστυνοµικω΄ν και νοµικω΄ν µε΄σων, συµµετοχη΄ στη δρα΄ση της FATF
στην Interpol, στoν Tracfin κ.λπ.).
2.18. Η ενι΄σχυση της τεχνικη΄ς βοη΄θειας που παρε΄χει η
Επιτροπη΄ στις υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω΄ρες στον εν λο΄γω τοµε΄α
αποτελει΄ ουσιαστικο΄ µε΄ρος των συµφωνιω΄ν εταιρικη΄ς σχε΄σης.
2.19. Η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄, ιδι΄ως της Επιτροπη΄ς, για την
ευαι΄σθητη περι΄οδο της µετα΄βασης στο ευρω΄ που ενδε΄χεται να ει΄ναι
κατα΄λληλη για την ανταλλαγη΄ χρηµα΄των που προε΄ρχονται απο΄
νοµιµοποι΄ηση. Αν και θα καθορισθει΄ ΄ενα ο΄ριο 15000 ευρω΄ για τα
ποσα΄ που πρε΄πει να δηλω΄νονται, θα ει΄ναι πολυ΄ ευ΄κολη η
καταστρατη΄γηση του κανο΄να αυτου΄ µε την υποβολη΄ αιτη΄σεων για
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τη µετατροπη΄ ποσω΄ν κατω΄τερων απο΄ το ο΄ριο σε πολλα΄ ιδρυ΄µατα.
Θα ει΄ναι δυ΄σκολος ο διαχωρισµο΄ς µεταξυ΄ χαρτονοµισµα΄των που
προε΄ρχονται απο΄ αποταµι΄ευση και βρω΄µικων που ξεπλε΄νονται.
2.20. Η αποτελεσµατικη΄ ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν µεταξυ΄ των
΄ ν πρε΄πει να βελτιω΄σει τα
ερευνητικω΄ν αρχω΄ν και των τραπεζω
κι΄νητρα του προσωπικου΄ τους και την ποιο΄τητα των ανακοινω΄σεων.
Θα βοηθη΄σει, επι΄σης, τις τρα΄πεζες να αξιολογη΄σουν την καταλληλο΄τητα της κατα΄ρτισης που παρε΄χουν. Και τε΄λος, η αποτελεσµατικη΄
ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν θα εµποδι΄σει τις τρα΄πεζες να προβαι΄νουν
σε ακου΄σιες νοµιµοποιη΄σεις εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες. Γενικα΄, ΄ενα αποτελεσµατικο΄ συ΄στηµα ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν θα δω΄σει καλυ΄τερα αποτελε΄σµατα ο΄σον αφορα΄ την καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης των παρα΄νοµων εσο΄δων.
2.21. Βε΄βαια, οι εθνικε΄ς αρχε΄ς δεν µπορου΄ν να παραβια΄σουν
το απο΄ρρητο των ερευνω΄ν («το απο΄ρρητο της ανα΄κρισης»). Στην
αποτελεσµατικη΄ ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν περιλαµβα΄νεται, τουλα΄χιστον, η παροχη΄ γενικω΄ν πληροφοριω΄ν µε στατιστικα΄ στοιχει΄α.
Θα η΄ταν ευκται΄ο να περιλαµβα΄νονται, επι΄σης, ορισµε΄νες ειδικε΄ς
πληροφορι΄ες που θα παρε΄χονται εµπιστευτικα΄ στο ΄δρυµα
ι
που
υποβα΄λλει την ανακοι΄νωση: π.χ., απο΄δειξη παραλαβη΄ς για τη
δη΄λωση των υπο΄πτων συναλλαγω΄ν, ενηµε΄ρωση ο΄τι η απο΄φαση
ελη΄φθη απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς υπο΄ τον ο΄ρο της µη παραβι΄ασης
του απορρη΄του της ΄ερευνας, και αντι΄γραφο οποιασδη΄ποτε απο΄φασης για συγκεκριµε΄νη υπο΄θεση.
3. Εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας του 1991
3.1.
Η ΟΚΕ ΄ελαβε γνω΄ση του γεγονο΄τος ο΄τι η Επιτροπη΄,
στις δυ΄ο εκθε΄σεις της προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο (1), φρονει΄ ο΄τι η οδηγι΄α του 1991 εφαρµο΄σθηκε
επιτυχω΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και ο΄τι ο τραπεζικο΄ς τοµε΄ας, και
ιδιαι΄τερα οι τρα΄πεζες, κατε΄βαλαν πραγµατικε΄ς προσπα΄θειες για
να παρεµποδι΄σουν την ει΄σοδο στο χρηµατοπιστωτικο΄ συ΄στηµα
χρη΄µατος προερχο΄µενου απο΄ εγκληµατικε΄ς δραστηριο΄τητες.
3.2.
Οι πληροφορι΄ες που συγκεντρω΄θηκαν απο΄ τους εκπροσω΄πους της FATF και απο΄ την ΄εκθεση του ∆ΝΤ επιβεβαιω΄νουν την
παρατη΄ρηση της Επιτροπη΄ς.
3.3.
Το γεγονο΄ς ο΄τι αυτοι΄ που νοµιµοποιου΄ν παρα΄νοµα ΄εσοδα,
λο΄γω της ενι΄σχυσης των ελε΄γχων του τραπεζικου΄ τοµε΄α, αναζη΄τησαν α΄λλους τρο΄πους για να αποκρυ΄πτουν την παρα΄νοµη
προε΄λευση των χρηµα΄των τους, αποτελει΄ µει΄ζονα προ΄κληση για το
συ΄νολο της διεθνου΄ς νοµιµο΄τητας και ο΄χι µο΄νο για την Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση.
4. Προ΄γραµµα δρα΄σης σχετικα΄ µε το οργανωµε΄νο ΄εγκληµα
4.1.
Στο σκεπτικο΄ του σχεδι΄ου οδηγι΄ας φαι΄νεται ο΄τι το Συµβου΄λιο παρε΄χει στην Επιτροπη΄ την αµε΄ριστη υποστη΄ριξη΄ του για το
σχε΄διο δρα΄σης.
4.2.
Αξι΄ζει να σηµειωθει΄ ο΄τι η απαγο΄ρευση της νοµιµοποι΄ησης
των εσο΄δων συνοδευ΄εται πλε΄ον απο΄ την τερα΄στια προ΄οδο που
σηµειω΄θηκε στον τοµε΄α του ποινικου΄ δικαι΄ου µε την ποινικοποι΄ηση, σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, της νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων
απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες.
(1) COM(95) 54 τελικο΄ και COM(1998) 401 τελικο΄.
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5. Απαγο΄ρευση της νοµιµοποι΄ησης των εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες
5.1.
Το Συµβου΄λιο της 3ης ∆εκεµβρι΄ου 1998, συ΄µφωνα µε τη
συ΄σταση της FATF του 1996, συµφω΄νησε για την εφαρµογη΄ του
α΄ρθρου 6 της Συ΄µβασης του Στρασβου΄ργου για τα αδικη΄µατα
που συνδε΄ονται µε τη νοµιµοποι΄ηση κεφαλαι΄ων και το οποι΄ο
προβλε΄πει την ποινικοποι΄ηση των προϊο΄ντων ο΄λων των σοβαρω΄ν
αδικηµα΄των που εξοµοιου΄νται µε εκει΄να των οποι΄ων η ανω΄τερη
προβλεπο΄µενη ποινη΄ ει΄ναι µεγαλυ΄τερη του ΄ετους η΄ η ελα΄χιστη
ανω΄τερη των ΄εξη µηνω΄ν. Προ΄κειται για τερα΄στια επε΄κταση της
καταστολη΄ς που αφορου΄σε, αρχικα΄, την εγκληµατικο΄τητα που
σχετιζο΄ταν µε τη διακι΄νηση ναρκωτικω΄ν.
6. Η κα΄λυψη των δραστηριοτη΄των του χρηµατοπιστωτικου΄
τοµε΄α
6.1.
Το σχε΄διο οδηγι΄ας, συ΄µφωνα µε τις συστα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, δι΄νει τον ακριβη΄ ορισµο΄ των σχετικω΄ν
χρηµατοοικονοµικω΄ν ιδρυµα΄των, συµπεριλαµβα΄νοντας τα ανταλλακτη΄ρια συναλλα΄γµατος και τις εταιρει΄ες µεταβι΄βασης κεφαλαι΄ων,
καθω΄ς και τις εταιρει΄ες επενδυ΄σεων ο΄πως αυτε΄ς ορι΄ζονται απο΄ την
οδηγι΄α για τις επενδυτικε΄ς υπηρεσι΄ες.
7. Η κα΄λυψη δραστηριοτη΄των που δεν εµπι΄πτουν στο χρηµατοοικονοµικο΄ τοµε΄α
7.1.
Η Επιτροπη΄, µε βα΄ση τα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄
Συµβουλι΄ου του ∆ουβλι΄νου του ∆εκεµβρι΄ου 1996 και τις ετη΄σιες
εκθε΄σεις της FATF, ο΄που διαπιστω΄νεται ο΄τι οι τεχνικε΄ς της
νοµιµοποι΄ησης εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες
προσφευ΄γουν, ο΄λο και περισσο΄τερο, σε µη χρηµατοοικονοµικα΄
ιδρυ΄µατα και σε µη χρηµατοοικονοµικε΄ς επιχειρη΄σεις, λο΄γω της
αυστηρο΄τερης τη΄ρησης απο΄ τις τρα΄πεζες των µε΄τρων για την
καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης εσο΄δων, προτει΄νει, κατο΄πιν
συµφωνι΄ας µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την επε΄κταση της
εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας στα επαγγε΄λµατα και τις κατηγορι΄ες
επιχειρη΄σεων για τα οποι΄α επιτρε΄πεται να υποτεθει΄ ο΄τι εµπλε΄κονται
σε δραστηριο΄τητες που συνδε΄ονται µε τη νοµιµοποι΄ηση παρα΄νοµων
εσο΄δων.
7.2.
Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, σε ψη΄φισµα του περασµε΄νου
Μαρτι΄ου, προ΄τεινε τη σηµαντικη΄ διευ΄ρυνση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς
της οδηγι΄ας συµπεριλαµβα΄νοντας σ΄ αυτο΄ κτηµατοµεσι΄τες,
εµπο΄ρους ΄εργων τε΄χνης, διενεργου΄ντες δηµοπρασι΄ες, καζι΄να,
ανταλλακτη΄ρια συναλλα΄γµατος, µεταφορει΄ς χρηµα΄των, συµβολαιογρα΄φους, λογιστε΄ς, δικηγο΄ρους, φορολογικου΄ς συµβου΄λους
και ανεξα΄ρτητους λογιστε΄ς και ελεγκτε΄ς.
7.3.
Οι δια΄φορες αρχε΄ς που ΄επρεπε να ασχοληθου΄ν µε τις
πρακτικε΄ς της νοµιµοποι΄ησης των παρα΄νοµων εσο΄δων, µεταξυ΄ των
οποι΄ων το γραφει΄ο των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τον ΄ελεγχο των
ναρκωτικω΄ν και η οµα΄δα υψηλου΄ επιπε΄δου για την οργανωµε΄νη
εγκληµατικο΄τητα (που συγκροτη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο του
∆ουβλι΄νου), διαπι΄στωσαν την εξε΄λιξη που ΄εχει σηµειωθει΄ ο΄σον
αφορα΄ τις πρακτικε΄ς των ασκου΄ντων δραστηριο΄τητες νοµιµοποι΄ησης παρα΄νοµων εσο΄δων διο΄τι χρησιµοποιου΄ν πλε΄ον ειδικου΄ς,
κυρι΄ως στο νοµικο΄ τοµε΄α, για να δηµιουργη΄σουν δι΄κτυα περι΄πλοκα
µε εικονικε΄ς εταιρει΄ες, «trust funds» κ.λπ., οι οποι΄ες παρε΄χουν
κα΄λυψη σχετικα΄ µε την προε΄λευση και την κυριο΄τητα υ΄ποπτων
κεφαλαι΄ων (2).
(2) Βλ. «Ναρκωχρη΄µα σε ΄ενα µεταβαλλο΄µενο κο΄σµο: Οικονοµικη΄ µεταρρυ΄θµιση και χρηµατοδο΄τηση του εγκλη΄µατος» — ∆ιεθνε΄ς προ΄γραµµα
του ΟΗΕ για τον ΄ελεγχο των ναρκωτικω΄ν 1996 — στο οποι΄ο
παρουσια΄ζεται ο βασικο΄ς ρο΄λος των «διεθνω΄ν επιχειρηµατικω΄ν εταιρειω΄ν», κυρι΄ως στην Καραϊβικη΄, που χρησιµοποιου΄νται απο΄ τις
εγκληµατικε΄ς οργανω΄σεις λο΄γω του ο΄τι ει΄ναι σχεδο΄ν αδυ΄νατον να
προσδιορισθει΄ η προε΄λευση των τερα΄στιων κεφαλαι΄ων που διαχειρι΄ζονται.

15.3.2000

EL

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

7.4.
Η Επιτροπη΄ συµπεριε΄λαβε τις περισσο΄τερες δραστηριο΄τητες απο΄ αυτε΄ς που αναφε΄ρει το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, διατηρω΄ντας ο΄µως σοβαρε΄ς επιφυλα΄ξεις για τους εµπο΄ρους ΄εργων
τε΄χνης και τους διενεργου΄ντες δηµοπρασι΄ες, διο΄τι ει΄ναι δυσχερη΄ς
ο ακριβο΄ς ορισµο΄ς του πεδι΄ου δραστηριοτη΄των τους, καθω΄ς και
για τα προβλη΄µατα που θα προκυ΄ψουν απο΄ τον ΄ελεγχο της
εφαρµογη΄ς κανο΄νων που επιβα΄λλουν την εξακρι΄βωση της ταυτο΄τητας των πελατω΄ν και τη γνωστοποι΄ηση ενδεχο΄µενων υποψιω΄ν
νοµιµοποι΄ησης παρα΄νοµων εσο΄δων στις αρµο΄διες αρχε΄ς των
κρατω΄ν µελω΄ν.
7.5.
Η Επιτροπη΄ φρονει΄, εξα΄λλου, ο΄τι η επε΄κταση της οδηγι΄ας
στους εµπο΄ρους τε΄χνης θα δηµιουργου΄σε το προ΄βληµα ως προς
το κατα΄ πο΄σο θα ΄επρεπε να εφαρµοσθει΄ και στους εµπο΄ρους που
εξειδικευ΄ονται στα ει΄δη πολυτελει΄ας, στα αυτοκι΄νητα πολυτελει΄ας,
στα κοσµη΄µατα η΄ τα γραµµατο΄σηµα και σε συλλεκτικα΄ αντικει΄µενα,
ω΄στε να υπε΄χουν ανα΄λογες υποχρεω΄σεις.
7.6.
Το σχε΄διο οδηγι΄ας υιοθετει΄ συνετη΄ στα΄ση ο΄σον αφορα΄
τους δικηγο΄ρους, για τους οποι΄ους η εχεµυ΄θεια και η τη΄ρηση του
απορρη΄του αποτελου΄ν επαγγελµατικε΄ς υποχρεω΄σεις. Οι δικηγο΄ροι
θα µπορου΄ν να απαλλαγου΄ν κα΄θε υποχρε΄ωσης σε ο΄λες τις
περιπτω΄σεις που συνδε΄ονται µε την εκπροσω΄πηση η΄ την υπερα΄σπιση
πελα΄τη ενω΄πιον της δικαιοσυ΄νης.
7.7.
Πε΄ραν των περιπτω
΄ σεων αυτω΄ν, τα κρα΄τη µε΄λη θα ΄εχουν
τη δυνατο΄τητα να επιτρε΄πουν στους δικηγο΄ρους να διαβιβα΄ζουν
τις υπο΄νοιε΄ς τους στον τοµε΄α της νοµιµοποι΄ησης εσο΄δων απο΄
οργανωµε΄νη εγκληµατικο΄τητα στον δικηγορικο΄ τους συ΄λλογο η΄
σε αντι΄στοιχο επαγγελµατικο΄ ο΄ργανο και ο΄χι στις συνη΄θεις αρχε΄ς
που ΄εχουν αρµοδιο΄τητα για την καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης
εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες. Επισηµαι΄νεται ο΄τι σε
ορισµε΄νες χω΄ρες της ΕΕ επιτρε΄πεται στους δικηγο΄ρους να διενεργου΄ν χρηµατοοικονοµικε΄ς πρα΄ξεις και να ΄εχουν στην κατοχη΄ τους
κεφα΄λαια. Η δραστηριο΄τητα αυτη΄ δυσχεραι΄νει την εφαρµογη΄ της
οδηγι΄ας στο δικηγορικο΄ επα΄γγελµα.
7.8.
Πα΄ντως, πρε΄πει να προβλεφθου΄ν κατα΄λληλες κυρω΄σεις για
τις περιπτω΄σεις στις οποι΄ες ΄ενας δικηγο΄ρος ο΄φειλε να διαβιβα΄σει
στον δικηγορικο΄ του συ΄λλογο πληροφορι΄ες, αλλα΄ δεν το ΄επραξε.
7.9.
Η επε΄κταση των διατα΄ξεων της οδηγι΄ας στους συµβολαιογρα΄φους και στα ανεξα΄ρτητα νοµικα΄ επαγγε΄λµατα περιορι΄ζεται
στις χρηµατοοικονοµικε΄ς συναλλαγε΄ς η΄ στις συναλλαγε΄ς για
λογαριασµο΄ εταιριω΄ν που ενε΄χουν υψηλο΄ κι΄νδυνο νοµιµοποι΄ησης
παρα΄νοµων εσο΄δων.
΄ ν σε πρα΄ξεις
8. Εξακρι΄βωση της ταυτο΄τητας των πελατω
εξ αποστα΄σεως (οι οποι΄ες δεν γι΄νονται παρουσι΄α των
συµβαλλοµε΄νων)
8.1.
Το σχε΄διο οδηγι΄ας προβαι΄νει στις ΄διες
ι
συστα΄σεις για την
εξακρι΄βωση της ταυτο΄τητας των πελατω΄ν για τις πρα΄ξεις εξ
αποστα΄σεως. Υπα΄ρχει ορισµε΄νη ασα΄φεια ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους
εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας για τις συναλλαγε΄ς µε΄σω 'Ιντερνετ.
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8.3.
Η ηλεκτρονικη΄ µεταφορα΄ κεφαλαι΄ων ('Ιντερνετ) ει΄ναι α΄µεση
΄ ν σε ο΄λους τεχνικω΄ν —
και — µε τη βοη΄θεια απλω΄ν και προσιτω
αποκρυ΄πτεται ευ΄κολα χωρι΄ς να αφη΄νει ΄χνη.
ι
Η συ΄ναψη των
συµβα΄σεων σε µη συνεργα΄σιµη χω΄ρα η΄ η συµµετοχη΄ εικονικη΄ς
εταιρει΄ας αρκου΄ν για να παραλυ΄σουν τον ΄ελεγχο στην ΕΕ.
8.4.
Εκ των ανωτε΄ρω συνα΄γεται ο΄τι θα πρε΄πει να ελε΄γχονται οι
παρα΄γοντες των χρηµατοοικονοµικω΄ν αγορω΄ν και ο΄χι οι µεταφορε΄ς
κεφαλαι΄ων. Στη γνωµοδο΄τηση΄ της της 27ης Ιανουαρι΄ου 1999 (2),
η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να ελε΄γχονται οι παρα΄γοντες της αγορα΄ς
και δι΄νει ΄εµφαση στον κι΄νδυνο που θα προκυ΄ψει αν γι΄νουν δεκτοι΄
στην αγορα΄ οι εκδο΄τες ηλεκτρονικου΄ χρη΄µατος, διο΄τι η σχετικη΄
νοµοθεσι΄α ει΄ναι πολυ΄ επιεικη΄ς.
8.5.
Η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι
οι τρα΄πεζες πρε΄πει να διαθε΄τουν τις κατα΄λληλες διαδικασι΄ες
εξακρι΄βωσης των πελατω΄ν στις χρηµατοοικονοµικε΄ς συναλλαγε΄ς
που διενεργου΄νται χωρι΄ς οι συναλλασσο΄µενοι να βρι΄σκονται
προ΄σωπο µε προ΄σωπο. Πα΄ντως, φρονει΄ ο΄τι το Παρα΄ρτηµα της
προτεινο΄µενης οδηγι΄ας δεν αποτελει΄ το κατα΄λληλο µε΄σο για την
επι΄τευξη αυτου΄ του σκοπου΄.
8.6.
Η ΄ελλειψη της «προ΄σωπο µε προ΄σωπο» επαφη΄ς µεταξυ΄
τρα΄πεζας και πελα΄τη δεν εµποδι΄ζει τη δε΄ουσα εξακρι΄βωση µε΄σω
αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων («αποδεικτικα΄ ΄εγγραφα»), ο΄πως ορι΄ζεται
η΄δη στο α΄ρθρο 3 της οδηγι΄ας του 1991 και εφαρµο΄ζεται
αποτελεσµατικα΄ απο΄ τις τρα΄πεζες. Μεταξυ΄ α΄λλων, η εν λο΄γω
εξακρι΄βωση µπορει΄ να ανατεθει΄ σε ΄εναν πληρεξου΄σιο η΄ ΄εναν
αξιο΄πιστο τρι΄το (π.χ. σε ΄ενα α΄λλο πιστωτικο΄ η΄ χρηµατοοικονοµικο΄
΄δρυµα,
ι
σε συµβολαιογρα΄φο η΄ σε πρεσβει΄α) η΄ µπορει΄ να γι΄νει µε
συστηµε΄νη επιστολη΄.
8.7.
Η ηλεκτρονικη΄ υπογραφη΄ πρε΄πει και αυτη΄ να θεωρηθει΄ ως
αποδεικτικο΄ στοιχει΄ο ιδι΄ως µετα΄ την υιοθε΄τηση της οδηγι΄ας για το
κοινο΄ πλαι΄σιο των ηλεκτρονικω΄ν υπογραφω΄ν. Συ΄µφωνα µε την
ΟΚΕ, η εξα΄πλωση των ο΄χι «προ΄σωπο µε προ΄σωπο» χρηµατοοικονοµικω΄ν συναλλαγω΄ν δεν δικαιολογει΄ την καθιε΄ρωση νε΄ων κανο΄νων
εξακρι΄βωσης.
8.8.
Αντι΄θετα, η ευελιξι΄α ει΄ναι απολυ΄τως απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για να καλυφθει΄ η ταχει΄α εξε΄λιξη που σηµειω΄νεται στην εξ
αποστα΄σεως εκτε΄λεση τραπεζικω΄ν εργασιω΄ν. Η ευελιξι΄α επιτυγχα΄νεται µε ΄εναν ευρυ΄ ορισµο΄ των «αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων». Η µο΄νη
υποχρε΄ωση που θα πρε΄πει να επιβληθει΄ στις τρα΄πεζες θα ει΄ναι να
εφοδιασθου΄ν µε τα δε΄οντα αποδεικτικα΄ στοιχει΄α εξακρι΄βωσης
των πελατω΄ν τους για τις εξ αποστα΄σεως χρηµατοοικονοµικε΄ς
συναλλαγε΄ς. Τη µε΄θοδο εξακρι΄βωσης θα την αποφασι΄ζουν οι ΄διες.
ι
Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, το Παρα΄ρτηµα παρε΄χει χρη΄σιµα παραδει΄γµατα
διαδικασιω΄ν εξακρι΄βωσης πελατω΄ν κατα΄ τις εξ αποστα΄σεως χρηµατοοικονοµικε΄ς συναλλαγε΄ς, αλλα΄ ενε΄χει τον κι΄νδυνο να ξεπεραστει΄
µο΄λις αναπτυχθου΄ν νε΄οι τρο΄ποι για την εκτε΄λεση τραπεζικω΄ν
εργασιω΄ν και την εξακρι΄βωση εξ αποστα΄σεως.

8.2.
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του 'Αµστερνταµ τονι΄ζει στο
προ΄γραµµα δρα΄σης του σχετικα΄ µε την οργανωµε΄νη εγκληµατικο΄τητα ο΄τι οι τεχνολογικε΄ς καινοτοµι΄ες, ο΄πως το 'Ιντερνετ και η
ηλεκτρονικη΄ τρα΄πεζα, ει΄ναι πολυ΄ αποτελεσµατικα΄ µε΄σα στην
υπηρεσι΄α του εγκλη΄µατος, της απα΄της και της διαφθορα΄ς. Τονι΄ζει
ο΄τι τα µε΄σα για την τελικη΄ προ΄ληψη και την καταστολη΄ των
εγκληµατικω΄ν ενεργειω΄ν ΄εχουν σχεδο΄ν πα΄ντοτε καθυστε΄ρηση σε
συ΄γκριση µε αυτε΄ς (1).

8.9.
Στην περι΄πτωση που αποφασισθει΄να διατηρηθει΄το Παρα΄ρτηµα, η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ τις ευρωπαϊκε΄ς αρχε΄ς να καταστη΄σουν
σαφε΄ς ο΄τι αυτο΄ δεν ΄εχει δεσµευτικο΄ χαρακτη΄ρα και αποτελει΄ µο΄νο
΄ενα µη εξαντλητικο΄ ΄εγγραφο προσανατολισµου΄, το οποι΄ο εκθε΄τει
ορισµε΄νες µεθο΄δους εξακρι΄βωσης των πελατω΄ν κατα΄ τις εξ αποστα΄σεως χρηµατοοικονοµικε΄ς συναλλαγε΄ς. Η µνει΄α αυτου΄ του µη
δεσµευτικου΄ χαρακτη΄ρα θα εξασφαλι΄σει το επιθυµητο΄ περιθω΄ριο
ελιγµου΄ για αυτε΄ς τις διαδικασι΄ες εξακρι΄βωσης.

(1) Εισαγωγη΄ στο προ΄γραµµα δρα΄σης σχετικα΄ µε την οργανωµε΄νη εγκληµατικο΄τητα — 'Αµστερνταµ, 28 Απριλι΄ου 1997.

(2) ΕΕ C 101 της 12.4.1999, σ. 6.
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

΄ν
9. Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
9.1.
Η Επιτροπη΄ προβλε΄πει ΄ενα µηχανισµο΄ ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν για τη νοµιµοποι΄ηση παρα΄νοµων εσο΄δων, προτει΄νοντας
να οργανωθει΄η ανταλλαγη΄ αυτη΄ σε επι΄πεδο παρα΄νοµων δραστηριοτη΄των που επηρεα΄ζουν τα χρηµατοοικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (στην ανα΄λυση α΄ρθρο προς α΄ρθρο η
επε΄κταση αυτη΄ σχολια΄ζεται επικριτικα΄).

10. Αναγκαιο΄τητα τακτικη΄ς επανεξε΄τασης της δρα΄σης της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης στον εν λο΄γω τοµε΄α
10.1. Η Επιτροπη΄ περιορι΄ζει την υποβολη΄ περιοδικω΄ν εκθε΄σεων
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας µο΄νο στο Συµβου΄λιο και το
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο. Η ΟΚΕ, που θεωρει΄ εαυτη΄ν ιδιαι΄τερα
αρµο΄δια για αυτου΄ του ει΄δους τα θε΄µατα, λυπα΄ται που δεν
ζητη΄θηκε γνωµοδο΄τηση΄ της για την επε΄κταση µιας οδηγι΄ας για την
οποι΄α ει΄χε γνωµοδοτη΄σει.

11. Παρατηρη΄σεις για τα α΄ρθρα της οδηγι΄ας
— 'Αρθρο 1 (αντικαθιστα΄ το α΄ρθρο 1 της οδηγι΄ας 91/308)
1) Η επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας στα
ανταλλακτη΄ρια συναλλα΄γµατος, στις εταιρει΄ες µεταφορα΄ς
χρηµα΄των, στις ασφαλιστικε΄ς εταιρει΄ες (στα πλαι΄σια των
δραστηριοτη΄των που οριοθετου΄νται απο΄ την οδηγι΄α) και
στις εταιρει΄ες επενδυ΄σεων δεν δηµιουργει΄ αντιρρη΄σεις
εφο΄σον προ΄κειται για συµπλη΄ρωµα σε συ΄γκριση µε τους
ορισµου΄ς της οδηγι΄ας βα΄σης 77/780/ΕΟΚ.
2) Τονι΄ζεται η σηµασι΄α της κα΄λυψης των υποκαταστηµα΄των
στην επικρα΄τεια της Κοινο΄τητας χρηµατοδοτικω΄ν οργανισµω΄ν που ΄εχουν την ΄εδρα τους εντο΄ς η΄ εκτο΄ς της
Κοινο΄τητας.
3) Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι οι διατα΄ξεις της οδηγι΄ας πρε΄πει, επι΄σης,
να εφαρµοσθου΄ν στα υποκαταστη΄µατα η΄ τις θυγατρικε΄ς
των χρηµατοδοτικω΄ν οργανισµω΄ν της Κοινο΄τητας σε τρι΄τες
χω΄ρες και ιδι΄ως στις χω΄ρες που δεν ΄εχουν υιοθετη΄σει
αντι΄στοιχα µε΄τρα εποπτει΄ας και καταστολη΄ς της νοµιµοποι΄ησης παρα΄νοµων εσο΄δων (υπερα΄κτιες χω΄ρες, φορολογικοι΄ παρα΄δεισοι, κ.λπ.).
4) Παρα΄γραφος Ε — ορισµο΄ς της «εγκληµατικη΄ς δραστηριο΄τητας»
Η επε΄κταση του ορισµου΄ στην «απα΄τη, διαφθορα΄ η΄ α΄λλη
παρα΄νοµη δραστηριο΄τητα που βλα΄πτει η΄ ενδε΄χεται να
βλα΄ψει τα συµφε΄ροντα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των»
ενε΄χει τον κι΄νδυνο να επιβα΄λει στα χρηµατοδοτικα΄ ιδρυ΄µατα µια υπε΄ρµετρη υποχρε΄ωση δη΄λωσης υπονοιω΄ν, που
υπερβαι΄νει κατα΄ πολυ΄ τον βασικο΄ στο΄χο που ει΄ναι η
διακι΄νηση ναρκωτικω΄ν και το οργανωµε΄νο ΄εγκληµα. Υπα΄ρχει φο΄βος µη΄πως το προσωπικο΄ των εν λο΄γω ιδρυµα΄των,
επιδιω΄κοντας να καλυφθει΄απο΄ ενδεχο΄µενη ποινικη΄ ευθυ΄νη,
καταλη΄ξει να δηλω΄νει συστηµατικα΄ κα΄θε συναλλαγη΄ που
µοια΄ζει απλω΄ς αµφι΄βολη η΄ µη κανονικη΄.
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5) Η ΄εννοια της βλα΄βης των συµφερο΄ντων της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας µπορει΄ να καλυ΄πτει και τις φορολογικε΄ς
απα΄τες που συνδε΄ονται µε τον ΦΠΑ, µε τις επιστροφε΄ς
που προβλε΄πονται απο΄ την ΚΓΠ, µε τη χρη΄ση των
διαρθρωτικω΄ν πο΄ρων η΄ µε τις δια΄φορες επιδοτη΄σεις που
χορηγει΄ η ΕΕ.
6) Αυτη΄ η µορφη΄ απα΄της ανη΄κει, επι΄σης, στην αρµοδιο΄τητα
ειδικω΄ν οργανισµω΄ν (στον φορολογικο΄ ΄ελεγχο των κρατω΄ν
και στους ειδικου΄ς κανονικου΄ς οργανισµου΄ς) (1). Η
εκτροπη΄ αυτη΄ δεν µπορει΄ παρα΄ να βλα΄ψει στην πρα΄ξη την
αποτελεσµατικο΄τητα της ο΄λης διαδικασι΄ας.
7) Το α΄ρθρο 280 της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ παρε΄χει
µια νοµικη΄ βα΄ση για την καταστολη΄ της απα΄της που
θι΄γει τα οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα της ΕΕ. Επιτρε΄πει στο
Συµβου΄λιο, υ΄στερα απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, να
λαµβα΄νει τα «αναγκαι΄α µε΄τρα για να προσφε΄ρει µια
αποτελεσµατικη΄ και ισοδυ΄ναµη προστασι΄α στα κρα΄τη
µε΄λη».
— 'Αρθρο 2α
1) Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει αµφιβολι΄ες ως προς τη σκοπιµο΄τητα του
αποκλεισµου΄ απο΄ τον κατα΄λογο των ενδιαφερο΄µενων
επαγγελµα΄των των εµπο΄ρων ΄εργων τε΄χνης και των διενεργου΄ντων δηµοπρασι΄ες. Τα αντικει΄µενα που διαπραγµατευ΄ονται οι ενδια΄µεσοι αυτοι΄ µπορει΄ να αντιπροσωπευ΄ουν
τερα΄στια ποσα΄, τα οποι΄α καταβα΄λλονται συχνα΄ τοις
µετρητοι΄ς και χωρι΄ς πραγµατικη΄ εξακρι΄βωση της ταυτο΄τητας του αγοραστη΄. Ει΄ναι σχεδο΄ν βε΄βαιο ο΄τι ιδι΄ως
οι δηµοπρασι΄ες αποτελου΄ν διακριτικου΄ς και ευ΄κολους
τρο΄πους νοµιµοποι΄ησης παρα΄νοµων εσο΄δων.
Θα πρε΄πει, λοιπο΄ν, να εξακριβω΄νεται η ταυτο΄τητα των
πελατω΄ν ο΄ταν προ΄κειται για διαπραγµατευ΄σεις σε µετρητα΄
που υπερβαι΄νουν τα 15 000 ευρω΄.
2) Η καταχω΄ρηση των ανεξα΄ρτητων λογιστω΄ν και ελεγκτω΄ν
στον αριθ. 3 του καταλο΄γου φαι΄νεται υπερβολικη΄, διο΄τι
µπορει΄ να προ΄κειται για µισθωτου΄ς λογιστε΄ς που εργα΄ζονται σε επιχει΄ρηση η΄ και σε τρα΄πεζα. Θα η΄ταν προτιµο΄τερη η συµπερι΄ληψη των ορκωτω΄ν λογιστω΄ν.
— 'Αρθρο 3 — παρα΄γραφος 2, εδα΄φιο 2
1) Το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 2, εδα΄φιο 2 της προ΄τασης
οδηγι΄ας παραπε΄µπει σε παρα΄ρτηµα τη φροντι΄δα για τον
καθορισµο΄ των συγκεκριµε΄νων διαδικασιω΄ν εξακρι΄βωσης
της ταυτο΄τητας των πελατω΄ν στις περιπτω΄σεις των εξ
αποστα΄σεως χρηµατοοικονοµικω΄ν πρα΄ξεων.
2) Ορισµε΄νες υποχρεω΄σεις που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα
αυτο΄ φαι΄νονται επαχθει΄ς η΄ δυσεφα΄ρµοστες, ο΄πως π.χ.:
— η υποχρε΄ωση να πραγµατοποιει΄ται η πρω΄τη πληρωµη΄
µε΄σω λογαριασµου΄ που ΄εχει ανοιχθει΄ στο ο΄νοµα του
πελα΄τη σε πιστωτικο΄ ΄δρυµα
ι
που βρι΄σκεται στην
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση η΄ στον Ευρωπαϊκο΄ Οικονοµικο΄
Χω΄ρο (σηµει΄ο v) β) η΄ σε µι΄α απο΄ τις χω΄ρες ο΄που ισχυ΄ει
η παρου΄σα οδηγι΄α·
(1) Βλ. προ΄γραµµα εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς 1998-1999 για την καταπολε΄µηση της απα΄της COM(1998)278 τελικο΄ και τη γνωµοδο΄τηση της
ΟΚΕ (R/CES748/99 rev.) για το ΄διο
ι θε΄µα που ει΄ναι υπο΄ κατα΄ρτιση.
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— οι δια΄φορες εξακριβω΄σεις που πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται ο΄ταν ο αντισυµβαλλο΄µενος ει΄ναι χρηµατοπιστωτικο΄ ΄δρυµα
ι
που βρι΄σκεται εκτο΄ς της ΕΕ η΄ του
ΕΟΧ (σηµει΄ο vi) β).
3) Γενικο΄τερα, η Επιτροπη΄ παρεµβαι΄νει απευθει΄ας στην οργα΄νωση των ελεγκτικω΄ν διαδικασιω΄ν των χρηµατοπιστωτικω΄ν
οργανισµω΄ν, πρα΄γµα που αποτελει΄ α΄σκοπη και αδικαιολο΄γητη ανα΄µιξη σε εσωτερικα΄ τους θε΄µατα. Σε γενικε΄ς
γραµµε΄ς, η οδηγι΄α και το παρα΄ρτηµα΄ της δεν αναφε΄ρουν
µε σαφη΄νεια τα µε΄σα εκει΄να που προσδιορι΄ζουν τις
συναλλαγε΄ς που πραγµατοποιου΄νται µε΄σω 'Ιντερνετ.
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12.4. 'Οσον αφορα΄ το πεδι΄ο της δη΄λωσης, η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται
την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι µια τε΄τοια επε΄κταση ενδε΄χεται να
λα΄βει υπερβολικα΄ µεγα΄λες διαστα΄σεις και να «θε΄σει σε κι΄νδυνο την
ενεργητικη΄ συµµετοχη΄ και τη βου΄ληση για συνεργασι΄α» των
εµπλεκο΄µενων επαγγελµα΄των.
12.5. Για τις σοβαρε΄ς παραβα΄σεις δεν υπα΄ρχει ορισµο΄ς. Κα΄θε
κρα΄τος ει΄ναι ελευ΄θερο να καταρτι΄σει τη δικη΄ του κατα΄σταση. Η
ΟΚΕ παρατη΄ρησε µε ενδιαφε΄ρον ο΄τι οι αρχε΄ς ελε΄γχου (FATF,
Tracfin για τη Γαλλι΄α) προτι΄µησαν µια ΄εννοια του οργανωµε΄νου
εγκλη΄µατος πιο ακριβη΄ απο΄ εκει΄νη που επε΄λεξε η Επιτροπη΄.

— 'Αρθρο 7
1) Η υποχρε΄ωση ανακοι΄νωσης των υ΄ποπτων πρα΄ξεων αποτελει΄
το βασικο΄ στοιχει΄ο του σχεδι΄ου της οδηγι΄ας και θα πρε΄πει
να περιλαµβα΄νει αναφορα΄ σε αντικειµενικα΄ κριτη΄ρια που
παρε΄χουν ενδει΄ξεις για την ΄εκταση των συναλλαγω΄ν που
υπο΄κεινται στην υποχρε΄ωση ανακοι΄νωσης, ΄εστω και αν η
εξακρι΄βωση αυτη΄ δεν µπορει΄ να γι΄νει µε απο΄λυτη βεβαιο΄τητα, λο΄γω της φυ΄σης των υ΄ποπτων δραστηριοτη΄των.
— 'Αρθρο 12 — παρα΄γραφος 2
1) Απο΄ την πρω
΄ τη προ΄ταση της δευ΄τερης παραγρα΄φου να
διαγραφει΄ η φρα΄ση «που βλα΄πτει η΄ ενδε΄χεται να βλα΄ψει τα
οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των» (βλ.
παραγρα΄φους 4-6 των παρατηρη΄σεων για το α΄ρθρο 1).
2) Απο΄ τον νε΄ο ορισµο΄ που δι΄δεται για τα «πιστωτικα΄
ιδρυ΄µατα» στο α΄ρθρο 1(Α) και στην αιτιολογικη΄ σκε΄ψη
αριθ. 8 φαι΄νεται να συνα΄γεται ο΄τι µια υ΄ποπτη συναλλαγη΄
νοµιµοποι΄ησης εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες
πρε΄πει να ανακοινω
΄ νεται µο΄νο στη χω΄ρα ο΄που ει΄ναι
εγκατεστηµε΄νη η ανακοινω΄νουσα υπηρεσι΄α (κεντρικο΄
κατα΄στηµα, υποκατα΄στηµα η΄ θυγατρικη΄ πιστωτικου΄ ιδρυ΄µατος). Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει τον κανο΄να αυτο΄, συνιστα΄
ο΄µως να διευκρινισθει΄ του΄το στο κυρι΄ως περιεχο΄µενο
της οδηγι΄ας µε την προσθη΄κη µιας συµπληρωµατικη΄ς
παραγρα΄φου στο α΄ρθρο 6, για να αρθει΄ πα΄σα αµφισβη΄τηση.

12. Συµπερα΄σµατα
12.1. Συ΄µφωνα µε τις υπα΄ρχουσες πληροφορι΄ες, κυρι΄ως εκ
µε΄ρους της FATF, αλλα΄ και του τραπεζικου΄ τοµε΄α, φαι΄νεται ο΄τι,
σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, η οδηγι΄α του 1991 επε΄τυχε τους στο΄χους της
ο΄σον αφορα΄ την εξουδετε΄ρωση της χρη΄σης των χρηµατοοικονοµικω΄ν κυκλωµα΄των για τη νοµιµοποι΄ηση παρα΄νοµων εσο΄δων.
12.2. Οι τροποποιη΄σεις που ΄εγιναν στην οδηγι΄α του 1991
συµπληρω΄νουν µε επιτυχι΄α τον αρχικο΄ µηχανισµο΄, συνδε΄οντας στην
καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης παρα΄νοµων εσο΄δων δια΄φορους
παρα΄γοντες που ενδε΄χεται να εµπλε΄κονται.
12.3. Ει΄ναι κατανοητο΄ ο΄τι, χα΄ρη στην επιτυχι΄α της εφαρµογη΄ς
των µηχανισµω΄ν που προβλε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α του 1991, το
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ ζητου΄ν την
επε΄κταση της ποινικοποι΄ησης ο΄χι µο΄νο στο οργανωµε΄νο ΄εγκληµα
που δεν συνδε΄εται µε το εµπο΄ριο ναρκωτικω΄ν αλλα΄ και σε ο΄λες τις
σοβαρε΄ς παραβα΄σεις. Αλλα΄ το πεδι΄ο της ποινικοποι΄ησης ει΄ναι
διαφορετικο΄ απο΄ εκει΄νο της δη΄λωσης.

12.6. Οι οργανισµοι΄ που ει΄ναι αρµο΄διοι για την καταπολε΄µηση
της νοµιµοποι΄ησης παρα΄νοµων εσο΄δων και την προ΄ληψη, ο΄πως ο
Tracfin, διατρε΄χουν τον πραγµατικο΄ κι΄νδυνο να κατακλυσθου΄ν,
και συνεπω΄ς να εξουδετερωθου΄ν εν µε΄ρει, απο΄ τερα΄στιο ο΄γκο
καταγγελιω΄ν υπονοιω΄ν. Με την πει΄ρα και εφο΄σον τα χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα λαµβα΄νουν την κατα΄λληλη ανατροφοδο΄τηση για
την αποτελεσµατικο΄τητα των ανακοινω΄σεω΄ν τους, ο αριθµο΄ς
των υ΄ποπτων δραστηριοτη΄των που ανακοινω΄νονται αναµε΄νεται
κανονικα΄ να µειωθει΄. Πα΄ντως, οι αρµο΄διες αρχε΄ς οφει΄λουν να
διαθε΄σουν επαρκει΄ς πο΄ρους για να διασφαλι΄σουν ο΄τι οι επακο΄λουθες δρα΄σεις ΄εχουν ταχυ΄τητα και αποτελεσµατικο΄τητα.
12.7. Μια δρα΄ση περιοριζο΄µενη στην ΕΕ θα ει΄ναι αναποτελεσµατικη΄ και ενδε΄χεται µα΄λιστα να επιφε΄ρει στρεβλω΄σεις του
ανταγωνισµου΄ προς ο΄φελος των χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των
τρι΄των χωρω΄ν η΄ και να παρακωλυ΄σει την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
κεφαλαι΄ων, ΄εναν απο΄ τους ακρογωνιαι΄ους λι΄θους της ευρωπαϊκη΄ς
οικοδο΄µησης.
12.8. Η ΟΚΕ λυπα΄ται που το σχε΄διο οδηγι΄ας — το οποι΄ο
στοχευ΄ει κυρι΄ως στην ενι΄σχυση των ευρωπαϊκω΄ν δυνατοτη΄των
καταπολε΄µησης της νοµιµοποι΄ησης εσο΄δων απο΄ παρα΄νοµες
δραστηριο΄τητες — δεν επισηµαι΄νει περισσο΄τερο την ανα΄γκη
διεθνου΄ς συνεργασι΄ας.
12.9. Στο΄χος πρε΄πει να ει΄ναι η ο΄σο το δυνατο΄ν µεγαλυ΄τερη
επε΄κταση του ευρωπαϊκου΄ µηχανισµου΄ καταπολε΄µησης της νοµιµοποι΄ησης των παρα΄νοµων εσο΄δων, ιδι΄ως στις χω΄ρες που εµπλε΄κονται
στην εν λο΄γω εγκληµατικη΄ δραστηριο΄τητα.
12.10. Οι διεθνει΄ς χρηµατοδοτικοι΄ οργανισµοι΄ (ΟΗΕ, ∆ΝΤ,
∆ιεθνη΄ς Τρα΄πεζα, ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ) πρε΄πει, σε συνεργασι΄α µε την
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, να συντα΄ξουν ΄ενα χα΄ρτη η΄ ΄ενα κω΄δικα καλη΄ς
συµπεριφορα΄ς, υιοθετω΄ντας κυρι΄ως τις συστα΄σεις της FATF, η
εφαρµογη΄ του οποι΄ου θα αποτελει΄ ΄εναν απο΄ τους ο΄ρους για τη
χορη΄γηση οποιασδη΄ποτε χρηµατοδοτικη΄ς βοη΄θειας (1).
12.11. Τα εξωχω΄ρια κε΄ντρα — εστι΄α της διακι΄νησης των
παρα΄νοµων κεφαλαι΄ων και ασθενε΄ς σηµει΄ο της καταστολη΄ς — που
δεν θα εφαρµο΄ζουν τον κω΄δικα καλη΄ς συµπεριφορα΄ς η΄ θα

(1) Η Γενικη΄ Συνε΄λευση των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν υιοθε΄τησε στις 10 Ιουνι΄ου
1998 µι΄α θε΄ση και ΄ενα σχε΄διο δρα΄σης κατα΄ της νοµιµοποι΄ησης εσο΄δων
απο΄ παρα΄νοµες δραστηριο΄τητες, τα οποι΄α συµπι΄πτουν ευρυ΄τατα µε
τους στο΄χους της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
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αντιτι΄θενται στη διαφα΄νεια των συναλλαγω΄ν, ιδι΄ως στην α΄ρση του
τραπεζικου΄ απορρη΄του, θα πρε΄πει να αποκλει΄ονται απο΄ το διεθνε΄ς
συ΄στηµα µεταβι΄βασης εντολω΄ν και µεταφορα΄ς κεφαλαι΄ων
(συ΄στηµα Swift κ.λπ.). Με την κατα΄ρτιση της κατα΄στασης µε τις
µη συνεργα΄σιµες χω΄ρες απο΄ τη FATF θα καταστει΄ δυνατη΄ η ταχει΄α
εφαρµογη΄ αυτη΄ς της διαδικασι΄ας.
12.12. Επειδη΄ µο΄νο το ∆ΝΤ µπορει΄ να επιβα΄λει παρο΄µοια
πειθαρχι΄α, η ΟΚΕ συνιστα΄ στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να
συνα΄ψουν συµβα΄σεις µε το ∆ΝΤ προκειµε΄νου να συµπεριλα΄βει στο
καταστατικο΄ του ΄εναν αποτελεσµατικο΄ µηχανισµο΄ κυρω΄σεων κατα΄
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των χωρω΄ν και των χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των που αρνου΄νται
τη συνεργασι΄α τους για την καταπολε΄µηση της νοµιµοποι΄ησης των
παρα΄νοµων εσο΄δων.
12.13. Η εφαρµογη΄ των κυρω΄σεων πρε΄πει να ανατεθει΄ στις
διεθνει΄ς αρχε΄ς ρυ΄θµισης του χρηµατοδοτικου΄ και τραπεζικου΄
συστη΄µατος: την Τρα΄πεζα ∆ιεθνω΄ν ∆ιακανονισµω΄ν (Τ∆∆) και τις
κεντρικε΄ς τρα΄πεζες.
12.14. Η ΟΚΕ επαναλαµβα΄νει την επιθυµι΄α της να συνεργασθει΄
στενα΄ για την παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας.

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της γνωµοδο΄τησης της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
(συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 47 παρα΄γραφος 3 του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄)
Οι κατωτε΄ρω τροπολογι΄ες, οι οποι΄ες συγκε΄ντρωσαν α΄νω του ενο΄ς τετα΄ρτου των ψη΄φων, απορρι΄φθηκαν στην πορει΄α των
συζητη΄σεων:
Σηµει΄ο 11, περι΄πτωση 4)
Να διατυπωθει΄ ως ακολου΄θως:
«Παρα΄γραφος Ε — ορισµο΄ς της “εγκληµατικη΄ς δραστηριο΄τητας”
Η επε΄κταση του ορισµου΄ στην “απα΄τη, διαφθορα΄ η΄ α΄λλη παρα΄νοµη δραστηριο΄τητα που βλα΄πτει η΄ ενδε΄χεται να βλα΄ψει τα
χρηµατοοικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των” αποτελει΄ λογικη΄ εξε΄λιξη, αλλα΄ θα πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη
ο΄τι τα χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα και οι α΄λλοι οργανισµοι΄ που υποβα΄λλουν αναφορε΄ς ει΄ναι πιθανο΄ν να µην µπορε΄σουν να
προχωρη΄σουν πε΄ραν του εντοπισµου΄ ασυνη΄θιστων συναλλαγω΄ν που προκαλου΄ν υποψι΄ες. Τα χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα
δεν µπορου΄ν να λειτουργη΄σουν ως ερευνητικε΄ς αρχε΄ς. Λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη ο΄τι ει΄ναι πιθανο΄ν να υποβληθει΄ πληθω΄ρα
αναφορω΄ν, τουλα΄χιστον κατα΄ το αρχικο΄ στα΄διο, θα πρε΄πει να υπα΄ρξει συµφωνι΄α µε τα εν λο΄γω ιδρυ΄µατα για τη θε΄σπιση ενο΄ς
κω΄δικα πρακτικη΄ς, ω΄στε να προσδιορισθει΄ το αντικει΄µενο παρο΄µοιων αναφορω΄ν. Επι΄σης, οι εθνικε΄ς αρχε΄ς θα πρε΄πει να
επιδιω΄κουν την ενηµε΄ρωση των χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα που ει΄χε η εξε΄ταση των εν λο΄γω
αναφορω΄ν, συµβα΄λλοντας κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ στην ενι΄σχυση της εµπειρι΄ας τους σχετικα΄ µε τις προσπα΄θειες καταπολε΄µησης
του φαινοµε΄νου της νοµιµοποι΄ησης παρα΄νοµων εσο΄δων για εγκληµατικου΄ς σκοπου΄ς.»
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 30, ψη΄φοι κατα΄: 43, αποχε΄ς: 10.
Να προστεθει΄ το εξη΄ς σηµει΄ο 12.16
«12.16. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει την ΄εντονη ΄εµφαση της οδηγι΄ας δηλ. ο΄τι η νοµιµοποι΄ηση του χρη΄µατος ωθει΄ται απο΄ το
λαθρεµπο΄ριο ναρκωτικω΄ν. Αποτυγχα΄νει, ενεργω΄ντας µε τον τρο΄πο αυτο΄, να αναγνωρι΄σει ο΄τι οι δραστηριο΄τητες νοµιµοποι΄ησης
απο΄ εγκληµατικε΄ς και τροµοκρατικε΄ς δραστηριο΄τητες και απο΄ διασυνοριακο΄ λαθρεµπο΄ριο που ενισχυ΄εται απο΄ διαφορετικου΄ς
φο΄ρους προκαλου΄ν, για πολλε΄ς περιφε΄ρειες, περισσο΄τερη επι΄δραση στις οικονοµι΄ες τους απο΄ το λαθρεµπο΄ριο ναρκωτικω΄ν
και τα χαρακτηριστικα΄ αυτα΄ αξι΄ζουν περισσο΄τερη µνηµο΄νευση στην οδηγι΄α.»
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Αιτιολογι΄α
Η επικε΄ντρωση στο λαθρεµπο΄ριο ναρκωτικω΄ν σαν το πρω΄τιστο κακο΄ που αναπτυ΄σσει αυτο΄ το στοιχει΄ο της µαυ΄ρης οικονοµι΄ας
δηµιουργει΄ την εντυ΄πωση ο΄τι το ΄εγγραφο του Συµβουλι΄ου υπερστηρι΄ζεται στη συγκινησιακη΄ απε΄χθεια των καταστρεπτικω΄ν
αποτελεσµα΄των της χρη΄σης ναρκωτικω΄ν και επιτρε΄πει στις «συνη΄θεις, αξιοπρεπει΄ς, εγκληµατικε΄ς» δραστηριο΄τητες νοµιµοποι΄ησης να διαφευ΄γουν ευ΄κολα. Η συνεκτι΄µηση της ανησυχι΄ας για την εκµετα΄λλευση της διαφορετικη΄ς φορολογι΄ας θα αυξηθει΄
µετα΄ τη διευ΄ρυνση ο΄ταν, κατα΄ πα΄σα πιθανο΄τητα, µια πλειοψηφι΄α των µελω΄ν θα ει΄ναι εκτο΄ς της ζω΄νης ευρω΄.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 36, ψη΄φοι κατα΄: 49, αποχε΄ς: 10.

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ (ΕΚ) του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης» (1)
(2000/C 75/11)
Στις 9 Σεπτεµβρι΄ου 1999 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 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
για την ανωτε΄ρω 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, ενε΄κρινε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 16 ∆εκεµβρι΄ου 1999 µε βα΄ση
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Rodrı́guez Garcı́a Caro.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 27ης Ιανουαρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 78 ψη΄φους υπε΄ρ, 5 ψη΄φους κατα΄ και 20 αποχε΄ς την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Τον Ιου΄νιο του 1971, η Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ Κοινο΄τητα
υιοθε΄τησε τον Κανονισµο΄ αριθ. 1408/71 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄
των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους
µη µισθωτου΄ς και στις οικογε΄νειε΄ς τους που διακινου΄νται εντο΄ς
της Κοινο΄τητας.
1.2.
Στην 59η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς, που πραγµατοποιη΄θηκε τον Ιανουα΄ριο του 1967,
εγκρι΄θηκε η γνωµοδο΄τηση(2) για τον εν λο΄γω Κανονισµο΄, στην
οποι΄α περιλαµβα΄νονται ορισµε΄νες παρατηρη΄σεις για το κει΄µενο
αυτο΄.
1.3.
Απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του, το΄σο ο εν
λο΄γω Κανονισµο΄ς ο΄σο και ο Κανονισµο΄ς 574/72 µε τον οποι΄ο
θεσπι΄ζονται οι διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς του προηγου΄µενου, αποτε΄λεσαν αντικει΄µενο διαφο΄ρων τροποποιη΄σεων µε στο΄χο να προσαρµοσθει΄ το περιεχο΄µενο΄ τους σε συνα΄ρτηση µε τις εθνικε΄ς νοµοθετικε΄ς αλλαγε΄ς, µε τις διµερει΄ς συµφωνι΄ες που ΄εχουν υπογραφει΄
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και µε τις διαδοχικε΄ς διευρυ΄νσεις της
'Ενωσης απο΄ το 1971 και µετα΄.
(1) EE C 38 της 12.2.1999, σ. 11.
(2) ΕΕ C 64 της 5.4.1967.

1.4.
Το 1992 το Συµβου΄λιο του Εδιµβου΄ργου (3) αναγνω΄ρισε
την αναγκαιο΄τητα της πραγµατοποι΄ησης γενικη΄ς αναθεω΄ρησης του
κειµε΄νου, µε στο΄χο να απλοποιηθου΄ν οι κανο΄νες συντονισµου΄.
Στην Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για το «Προ΄γραµµα ∆ρα΄σης για
την ελευ΄θερη διακι΄νηση των εργαζοµε΄νων» (4), που υποβλη΄θηκε το
1997, περιλαµβα΄νεται στο σηµει΄ο 3.1.6 η δε΄σµευση να υποβληθει΄
προ΄ταση αναθεω΄ρησης και απλοποι΄ησης του Κανονισµου΄
1408/71, ως σηµαντικο΄ και αναγκαι΄ο τµη΄µα των µε΄τρων που θα
πρε΄πει να υιοθετηθου΄ν για να ξεπεραστου΄ν τα εµπο΄δια για
την ελευ΄θερη διακι΄νηση και την κινητικο΄τητα στα πλαι΄σια της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
1.5.
Στην γνωµοδο΄τηση΄ της της 28ης Μαι΅ου 1998 για την
σχετικη΄ Ανακοι΄νωση (5), η ΟΚΕ τα΄χθηκε υπε΄ρ της µεταρρυ΄θµισης
του Κανονισµου΄ 1408/71, δηλω΄νοντας ο΄τι συµφωνει΄ µε την
απλοποι΄ηση και τη βελτι΄ωση του συντονισµου΄ των συστηµα΄των
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στα κρα΄τη µε΄λη της 'Ενωσης.

(3) Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Εδιµβου΄ργου, 11-12.12.1992. Συµπερα΄σµατα της Προεδρι΄ας (SN456/92).
(4) COM(97) 586 τελικο΄.
(5) ΕΕ C 235 της 27.7.1998, σ. 82.
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1.6.
Επι΄σης, η γνωµοδο΄τηση (1) που υιοθετη΄θηκε απο΄ την ΟΚΕ
στην ολοµε΄λεια της 9ης Σεπτεµβρι΄ου 1998, για το «Προ΄γραµµα
κοινωνικη΄ς δρα΄σης 1998-2000» (2) επιµε΄νει εξ ΄σου
ι
στην
αναγκαιο΄τητα βελτι΄ωσης των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας
και προσαρµογη΄ς τους στις µεταβαλλο΄µενες περιστα΄σεις που
΄εχουν προκυ΄ψει στην αγορα΄ εργασι΄ας, µε στο΄χο να διασφαλισθει΄
η διατη΄ρηση υψηλου΄ ποιοτικου΄ επιπε΄δου κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης
στην Ευρω΄πη.

Παρο΄τι το επεξηγηµατικο΄ σηµει΄ωµα της προ΄τασης επισηµαι΄νεται
΄ ρηση και απλου΄στευση του Κανονισµου΄
ο΄τι προ΄κειται για αναθεω
1408/71, στην πραγµατικο΄τητα η εµβε΄λεια΄ της ει΄ναι ευρυ΄τερη,
δεδοµε΄νου ο΄τι εισα΄γονται σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στη ρυ΄θµιση
ορισµε΄νων θεµα΄των σε σχε΄ση µε την ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α.

2. Γενικε΄ς κατευθυ΄νσεις της προ΄τασης κανονισµου΄

3.3.
Η παρουσι΄α νε΄ων κοινωνικω΄ν κατηγοριω΄ν που µπορου΄ν να
αποτελε΄σουν δικαιου΄χους των δικαιωµα΄των που εξετα΄ζονται στον
Κανονισµο΄ επιβεβαιω΄νει και επαυξα΄νει την αι΄σθηση ο΄τι καταβα΄λλονται προσπα΄θειες για µια Ευρω΄πη των πολιτω΄ν.

2.1.
Οι δυ΄ο προσανατολισµοι΄ στους οποι΄ους βασι΄ζεται η
προ΄ταση ει΄ναι η απλοποι΄ηση και η βελτι΄ωση του ισχυ΄οντος
Κανονισµου΄.
2.1.1. Η απλοποι΄ηση υλοποιει΄ται µε την ουσιαστικη΄ µει΄ωση
των α΄ρθρων.
2.1.2. Η βελτι΄ωση προϋποθε΄τει τη διευ΄ρυνση προς οµα΄δες
πολιτω΄ν που δεν αναφε΄ρονταν ρητα΄, οµα΄δες ο΄πως οι φοιτητε΄ς, οι
υπη΄κοοι τρι΄των χωρω΄ν που ανη΄κουν στο συ΄στηµα κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους και τα προ΄ωρα συνταξιοδοτηµε΄να
α΄τοµα.
2.2.
Πρε΄πει να τονισθει΄, ως θεµελιω΄δης α΄ξονας στο συντονισµο΄
των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας, η αρχη΄ της ισο΄τητας,
βα΄σει της οποι΄ας οι πολι΄τες στους οποι΄ους αναφε΄ρεται ο Κανονισµο΄ς ΄εχουν τα ΄δια
ι
δικαιω΄µατα και τις ΄διες
ι
υποχρεω΄σεις µε
τους υπηκο΄ους του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο διαµε΄νουν η΄/και
εργα΄ζονται.
Η αρχη΄ αυτη΄ βασι΄ζεται σε τρι΄α θεµελιω΄δη στοιχει΄α: την εξοµοι΄ωση
των δεδοµε΄νων, την συσσω΄ρευση των περιο΄δων και τη διατη΄ρηση
των δικαιωµα΄των, ανεξα΄ρτητα απο΄ τον το΄πο διαµονη΄ς του πολι΄τη.
'Οπως αναφε΄ρεται στην αιτιολογικη΄ σκε΄ψη της προ΄τασης, χωρι΄ς
τον συντονισµο΄ αυτο΄, υπα΄ρχει κι΄νδυνος να αποβει΄ αναποτελεσµατικη΄ η ελευθερι΄α διακι΄νησης, δεδοµε΄νου ο΄τι θα ει΄ναι απι΄θανο να
υπα΄ρξουν πολι΄τες που θα χρησιµοποιη΄σουν το δικαι΄ωµα αυτο΄,
εα΄ν η α΄σκηση΄ του σηµαι΄νει απω΄λεια δικαιωµα΄των κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης που ΄εχουν αποκτηθει΄ σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.
2.3.
Το κει΄µενο του Κανονισµου΄ που υποβα΄λλεται για
γνωµοδο΄τηση στην ΟΚΕ ΄εχει ΄εξι τι΄τλους µεταξυ΄ των οποι΄ων
ιδιαι΄τερη σηµασι΄α ΄εχει ο πρω΄τος και ο τρι΄τος σχετικα΄, αντιστοι΄χως,
µε τις γενικε΄ς και τις ειδικε΄ς διατα΄ξεις που διε΄πουν τις δια΄φορες
παροχε΄ς. Ο δευ΄τερος τι΄τλος προσδιορι΄ζει τη νοµοθεσι΄α στην οποι΄α
υπο΄κειται το κα΄θε α΄τοµο. Ο τε΄ταρτος αφορα΄ την ∆ιοικητικη΄
Επιτροπη΄. Ο πε΄µπτος περιλαµβα΄νει δια΄φορες διατα΄ξεις και ο ΄εκτος
τι΄τλος περιλαµβα΄νει τις µεταβατικε΄ς και τελικε΄ς διατα΄ξεις του
Κανονισµου΄.

3.2.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το ο΄τι συνεχι΄ζεται
η προ΄οδος προς την εδραι΄ωση της ισο΄τητας δικαιωµα΄των των
πολιτω΄ν της 'Ενωσης.

Ει΄ναι αναγκαι΄ο να δοθει΄ στον πληθυσµο΄ των κρατω΄ν µελω΄ν η
αι΄σθηση ο΄τι η Ευρω΄πη χωρι΄ς συ΄νορα ει΄ναι κα΄τι που διευκολυ΄νει
ο΄χι µο΄νο την ελευ΄θερη διακι΄νηση των κεφαλαι΄ων και των εµπορευµα΄των, αλλα΄ επι΄σης και των ατο΄µων.
3.4.
Η σταθερη΄ επιθυµι΄α βελτι΄ωσης του συντονισµου΄ των
συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση επιβεβαιω΄νεται απο΄ τις πολυα΄ριθµες προτα΄σεις µεταρρυ΄θµισης του
Κανονισµου΄ 1408/71 που ΄εχει υποβα΄λει η Επιτροπη΄. Ορισµε΄νες
απο΄ τις προτα΄σεις αυτε΄ς στην ουσι΄α συµπι΄πτουν απο΄ χρονικη΄
α΄ποψη µε την παρου΄σα συνολικη΄ µεταρρυ΄θµιση του κειµε΄νου.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να εκφρα΄σει την ικανοποι΄ηση΄ της για την
διατη΄ρηση αυτη΄ς της κοινωνικη΄ς ευαισθησι΄ας εκ µε΄ρους των
οργα΄νων της 'Ενωσης.
3.5.
Η προω΄θηση του συντονισµου΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης αποτελει΄ βε΄βαια ΄ενα βη΄µα προς τα εµπρο΄ς που ΄εχει
αναµφισβη΄τητη σηµασι΄α, θα ΄επρεπε ο΄µως να γι΄νονται ταυτο΄χρονα
σεβαστα΄ και τα ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας
του κα΄θε κρα΄τους.
3.6.
Τα εµπο΄δια που ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν ως προς την
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α µπορου΄ν να επηρεα΄σουν το δικαι΄ωµα των
πολιτω΄ν στην εργασι΄α. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η υπο΄ εξε΄ταση προ΄ταση
αντιπροσωπευ΄ει µια θετικη΄ συµβολη΄ για την εξα΄λειψη των εµποδι΄ων της διακρατικη΄ς κινητικο΄τητας των πολιτω΄ν της 'Ενωσης,
παρο΄τι αποµε΄νουν ακο΄µη πολλα΄ να γι΄νουν προς την κατευ΄θυνση
αυτη΄.
3.7.
∆εδοµε΄νου του πολυ΄πλοκου χαρακτη΄ρα και της σηµασι΄α
που ΄εχει αυτη΄ η προ΄ταση κανονισµου΄, των µεθο΄δων εργασι΄ας που
υιοθε΄τησε το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο και των αλλαγω΄ν
που προβλε΄πεται ο΄τι θα υποστει΄ το κει΄µενο στη δια΄ρκεια της
νοµοθετικη΄ς του επεξεργασι΄ας απο΄ τις δια΄φορες προεδρι΄ες του
Συµβουλι΄ου και χωρι΄ς να προδικα΄ζεται το τι θα περιλαµβα΄νει στη
συνε΄χεια, η ΟΚΕ θα παρακολουθει΄ σταθερα΄ την εξε΄λιξη της
προ΄τασης αυτη΄ς, υιοθετω΄ντας τις καταλληλο΄τερες µεθο΄δους.

3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
Η ΟΚΕ εγκρι΄νει σε γενικε΄ς γραµµε΄ς το κει΄µενο της
προ΄τασης που υποβλη΄θηκε, ανεξα΄ρτητα απο΄ τις παρατηρη΄σεις
γενικου΄ και ειδικου΄ χαρακτη΄ρα που προτι΄θεται να διατυπω΄σει.
(1) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 187.
(2) COM(1998) 259 τελικο΄.

3.8.
Η βελτι΄ωση και απλου΄στευση του Κανονισµου΄ πρε΄πει να
συνοδευ΄εται απο΄ τη βελτι΄ωση και απλου΄στευση των διοικητικω΄ν
διατυπω΄σεων τις οποι΄ες οφει΄λουν να διεκπεραιω΄σουν οι δικαιου΄χοι
ενω΄πιον των αρµο΄διων υπηρεσιω΄ν. Η µεταγενε΄στερη εξε΄λιξη του
παρο΄ντος Κανονισµου΄ θα πρε΄πει να προβλε΄πει τους απαραι΄τητους
µηχανισµου΄ς για την απλου΄στευση και τη διευκο΄λυνση των
διοικητικω΄ν διατυπω΄σεων, και για τους εργαζοµε΄νους και για τις
επιχειρη΄σεις.
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4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
4.1. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 2
Το α΄ρθρο αυτο΄ θεσπι΄ζει το πεδι΄ο πρακτικη΄ς εφαρµογη΄ς του
Κανονισµου΄ και παρουσια΄ζει µια κατα΄σταση παροχω΄ν τις οποι΄ες
επηρεα΄ζει.
Η αρχικη΄ παρα΄γραφος του κειµε΄νου, αναφερο΄µενη στις εν λο΄γω
παροχε΄ς, χρησιµοποιει΄, στην ισπανικη΄ ΄εκδοση, τη λε΄ξη
«principalmente» (στην ελληνικη΄ ΄εκδοση: «ιδι΄ως»). Η ΄εκφραση
αυτη΄ δηµιουργει΄την εντυ΄πωση ο΄τι ει΄τε οι παροχε΄ς που αναφε΄ρονται
ει΄ναι εκει΄νες που το κει΄µενο θεωρει΄ ως τις κυριο΄τερες του
συστη΄µατος κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, ει΄τε ο΄τι ο Κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται ιδι΄ως στις αναφερο΄µενες παροχε΄ς σε συνα΄ρτηση µε α΄λλες
παροχε΄ς, που περιλαµβα΄νονται επι΄σης στο κει΄µενο του Κανονισµου΄
αλλα΄ δεν αναφε΄ρονται στον εν λο΄γω κατα΄λογο.
'Οταν ΄ενας ανοιχτο΄ς κατα΄λογος παροχω΄ν ει΄ναι ασαφη΄ς, µπορει΄ να
προκαλε΄σει ΄ελλειψη νοµικη΄ς ασφα΄λειας καθω΄ς και ανεπιθυ΄µητα
αποτελε΄σµατα.
4.2. Σχετικα΄ µε τα ΄αρθρα 6 και 7
Στα α΄ρθρα αυτα΄ αναφε΄ρεται ο΄τι «στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του, ο
παρω΄ν κανονισµο΄ς αντικαθιστα΄ κα΄θε συ΄µβαση κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης». Στη συνε΄χεια, στο α΄ρθρο 7, ο΄που δι΄νονται οι «ορισµοι΄»,
στην τρι΄τη παρα΄γραφο του εδαφι΄ου η), αναφε΄ρεται ο΄τι ο ο΄ρος
«νοµοθεσι΄α» περιλαµβα΄νει «επι΄σης τις συµβα΄σεις κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης που ΄εχουν υπογραφει΄ µεταξυ΄ δυ΄ο η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν
µελω΄ν η΄ µεταξυ΄ ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν µελω΄ν και ενο΄ς η΄
περισσο΄τερων κρατω΄ν που δεν ει΄ναι µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης».
Του΄το φαι΄νεται, κατ' αρχη΄ν, να ΄ερχεται σε αντι΄φαση µε το α΄ρθρο 6,
και υπο΄ την ΄εννοια αυτη΄, κρι΄νεται αναγκαι΄ο να διασαφηνισθει΄ η
προ΄ταση. Εξα΄λλου, θα η΄ταν σκο΄πιµο να δοθου΄ν οι ορισµοι΄ κατα΄
το τελευται΄ο στα΄διο κατα΄ρτισης του κανονισµου΄.
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Το νε΄ο κει΄µενο υιοθετει΄ ευρε΄ως τις υφιστα΄µενες ρυθµι΄σεις ως προς
την εφαρµογη΄ του συστη΄µατος κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης. Επικυρω΄νει
τη διαδικασι΄α που επιτρε΄πει στα κρα΄τη να προβλε΄πουν παρεκκλι΄σεις. Αντι΄θετα, καταργει΄ τη δυνατο΄τητα παρε΄κκλισης που προβλε΄πεται στον ισχυ΄οντα κανονισµο΄, στο α΄ρθρο 14.1 β). Η ρυ΄θµιση
αυτη΄ εξουσιοδοτει΄ την αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους στην επικρα΄τεια
του οποι΄ου αποσπα΄ται ο εργαζο΄µενος να επιτρε΄πει την παρα΄ταση
της περιο΄δου υπαγωγη΄ς στην κοινωνικη΄ ασφα΄λιση της χω΄ρας
προε΄λευσης (για περι΄οδο που δεν υπερβαι΄νει τους 12 µη΄νες).
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι πρε΄πει να διατηρηθει΄ η δυνατο΄τητα παρε΄κκλισης
που προβλε΄πεται ση΄µερα στο α΄ρθρο 14.1 β) του ισχυ΄οντος
κανονισµου΄ 1408/71: ορισµε΄νες θε΄σεις υψηλη΄ς εξειδι΄κευσης στον
χω΄ρο της ΄ερευνας και της ανα΄πτυξης, της εγκατα΄στασης νε΄ων
τεχνολογιω΄ν η΄ α΄λλων στρατηγικω΄ν υπηρεσιω΄ν, για τις οποι΄ες ει΄ναι
γνωστο΄ εξαρχη΄ς ο΄τι η απο΄σπαση θα διαρκε΄σει περισσο΄τερο απο΄ 12
µη΄νες, εγει΄ρουν προβλη΄µατα που απαιτου΄ν βαθυ΄τερη ανα΄λυση
απο΄ πλευρα΄ς της Επιτροπη΄ς.

4.5. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 10
Το α΄ρθρο αυτο΄ αναφε΄ρεται στα α΄τοµα που ασκου΄ν µισθωτη΄
εργασι΄α σε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη. Στις παραγρα΄φους 1
και 2 αναφε΄ρεται επανειληµµε΄να ο ο΄ρος «ουσιαστικη΄» για να
προσδιορισθει΄ η δραστηριο΄τητα που ασκει΄ται απο΄ τον εργαζο΄µενο.
Βα΄σει της εν λο΄γω ουσιαστικη΄ς δραστηριο΄τητας, προσδιορι΄ζεται η
νοµοθεσι΄α που ισχυ΄ει για τον εργαζο΄µενο.
Ο ο΄ρος «υπα΄λληλος» ει΄ναι ασαφη΄ς και δεν προσδιορι΄ζεται καταλλη΄λως για να µπορε΄σει να προσδιορι΄σει µε τη σειρα΄ του τη νοµοθεσι΄α
που θα ισχυ΄σει για τον εργαζο΄µενο. Η ΄εννοια του ο΄ρου αυτου΄ θα
διευκρινισθει΄ ο΄ταν εκδοθει΄ η απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου σχετικα΄ µε
την υπο΄θεση Fitzwilliam, η οποι΄α προς το παρο΄ν βρι΄σκεται στη
φα΄ση της εξε΄τασης.

4.3. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 8
4.3.1. Στο εδα΄φιο 8.3, θα πρε΄πει να διατηρηθει΄ το περιεχο΄µενο
του α΄ρθρου 14 β) του κανονισµου΄ 1408/71, που ισχυ΄ει επι΄ του
παρο΄ντος.
4.3.2. Η ΟΚΕ παρατηρει΄ο΄τι υπα΄ρχει προ΄βληµα για τα προ΄σωπα
που ασκου΄ν δραστηριο΄τητες αντιπροσωπευτικη΄ς φυ΄σεως ενω΄πιον
των οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, στα οποι΄α ανη΄κουν και τα
προ΄σωπα που υπηρετου΄ν τις κοινωνικο΄-οικονοµικε΄ς οργανω΄σεις
των κρατω΄ν µελω΄ν. Πιστευ΄ει, εποµε΄νως, ο΄τι ο προσδιορισµο΄ς της
νοµοθεσι΄ας που θα ισχυ΄ει για αυτα΄ τα προ΄σωπα θα πρε΄πει να
αποτελε΄σει αντικει΄µενο εις βα΄θους εξε΄τασης απο΄ πλευρα΄ς της
Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς.
4.4. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 9.1
Το α΄ρθρο αυτο΄ θεσπι΄ζει τους ειδικου΄ς κανο΄νες για τον προσδιορισµο΄ της νοµοθεσι΄ας στην οποι΄α υπο΄κειται ΄ενας µισθωτο΄ς
εργαζο΄µενος σε περι΄πτωση απο΄σπαση΄ς του στην επικρα΄τεια α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους.

Η νοµικη΄ ασφα΄λεια των ατο΄µων που επηρεα΄ζονται απο΄ τις
συνθη΄κες που περιγρα΄φονται στο α΄ρθρο θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄
καταλλη΄λως, και γι' αυτο΄ θα πρε΄πει να ζητηθει΄ απο΄ την Επιτροπη΄
να προσδιορι΄σει σαφω΄ς τι σηµαι΄νει «ουσιαστικη΄» δραστηριο΄τητα,
και να την καθορι΄σει ποσοτικω΄ς ΄ετσι ω΄στε να µην υπα΄ρξει η
παραµικρη΄ περι΄πτωση αυθαιρεσι΄ας η΄ υποκειµενικο΄τητας κατα΄ την
εφαρµογη΄ του κανονισµου΄, καθω΄ς και να λα΄βει υπο΄ψη την
΄ σει το
κατα΄λληλη στιγµη΄ την απο΄φαση που αναµε΄νεται να εκδω
Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο για το θε΄µα αυτο΄.

4.6. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 18
Στο τε΄λος αυτου΄ του α΄ρθρου εξακολουθει΄ να υπα΄ρχει η ασα΄φεια
του ισχυ΄οντος α΄ρθρου 22.1 γ), µε τη φρα΄ση «δεν ει΄ναι δυνατο΄ν …
να του παρασχεθει΄ µε΄σα στην απαιτου΄µενη προθεσµι΄α». Ως εκ
του΄του, θα η΄ταν σκο΄πιµο να προστεθου΄ν τα εξη΄ς: «υπο΄ τον ο΄ρο
ο΄τι η εκτι΄µηση αυτη΄ θα πραγµατοποιει΄ται µε βα΄ση ιατρικα΄
κριτη΄ρια.»
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Εξα΄λλου, στις αποφα΄σεις για τις υποθε΄σεις Kohll (1) και Decker (2),
το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο επισηµαι΄νει ο΄τι, χωρι΄ς προηγου΄µενη
συµφωνι΄α, η επιστροφη΄ των ιατρικω΄ν εξο΄δων που ΄εχουν καταβληθει΄
σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος ει΄ναι ση΄µερα εγγυηµε΄νη συ΄µφωνα µε τιµε΄ς
του κρα΄τους προε΄λευσης.
Εν πα΄ση περιπτω΄σει, ο΄σον αφορα΄ την ακριβη΄ σηµασι΄α των
αποφα΄σεων για τις υποθε΄σεις Kohll και Decker, θα πρε΄πει να
αναµει΄νουµε διευκρινι΄σεις απο΄ πλευρα΄ς του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου, ιδι΄ως στα πλαι΄σια δυ΄ο υποθε΄σεων που εκκρεµου΄ν
(Vanbraeckel και Smits-Peerboms), και να λα΄βουµε υπο΄ψη το
αποτε΄λεσµα της µελε΄της που εκπονει΄ αυτη΄ τη στιγµη΄ σχετικα΄ µε
το θε΄µα η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄.

4.7. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 20
Στο εδα΄φιο 3, γι΄νεται λο΄γος για τους «α΄λλους συνταξιου΄χους».
Του΄το µπορει΄ να δηµιουργη΄σει συ΄γχυση, γιατι΄ δεν διευκρινι΄ζεται
αν αφορα΄ τους συνταξιου΄χους που λαµβα΄νουν εθνικε΄ς συντα΄ξεις
η΄ τους συνταξιου΄χους βα΄σει της νοµοθεσι΄ας της χω΄ρας διαµονη΄ς
(ο΄λους).
Επι΄σης, απο΄ την ανα΄γνωση του α΄ρθρου µοια΄ζει να συνα΄γεται ο΄τι
οι διακινου΄µενοι συνταξιου΄χοι θα υπο΄κεινται σε διπλε΄ς εισφορε΄ς.
Η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διασαφηνι΄σει αυτο΄ το α΄ρθρο.

4.8. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 26
Στο εδα΄φιο 1 γι΄νεται λο΄γος για «ακε΄ραια απο΄δοση» και στο ειδικο΄
σχο΄λιο για το α΄ρθρο αυτο΄ στο αιτιολογικο΄ της προ΄τασης γι΄νεται
αναφορα΄ σε «ολοκληρωτικη΄ απο΄δοση» και προστι΄θεται, στη συνε΄χεια, ο΄τι «η απο΄δοση αυτη΄ θα γι΄νει στη βα΄ση των πραγµατικω΄ν
δαπανω΄ν». Θα ΄επρεπε να γι΄νεται λο΄γος για πραγµατικε΄ς δαπα΄νες
µο΄νον εφο΄σον αυτε΄ς µπορου΄ν να προσδιοριστου΄ν και, εα΄ν δεν
µπορου΄ν, η απο΄δοση θα ΄επρεπε να γι΄νεται µε βα΄ση το µε΄σο κο΄στος.

4.9. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 33
Στο εδα΄φιο 3 θα ΄επρεπε να γι΄νεται αναφορα΄ στις παροχε΄ς «του
ανα΄λογου συστη΄µατος», αντι΄ για τις παροχε΄ς «του συστη΄µατος
που εφαρµο΄ζεται στους εργα΄τες η΄ τους εργαζοµε΄νους, ανα΄λογα
µε την περι΄πτωση», δεδοµε΄νου ο΄τι µπορει΄ να υπα΄ρχει περι΄πτωση
κατα΄ την οποι΄α δικαιολογου΄νται εισφορε΄ς σε α΄λλα ειδικα΄ συστη΄µατα, ο΄πως τα αυτο΄νοµα συστη΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης η΄ τα
συστη΄µατα των δηµοσι΄ων υπαλλη΄λων, τα οποι΄α µε την προτεινο΄µενη διατυ΄πωση θα εξαιρου΄νταν.
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τον εργαζο΄µενο, ο΄ταν ο υπολογισµο΄ς πραγµατοποιει΄ται µε βα΄ση
την εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας ενο΄ς µο΄νο κρα΄τους. Εα΄ν ο εργαζο΄µενος διατρε΄χει κι΄νδυνο ασθε΄νειας λο΄γω του ει΄δους της εργασι΄ας
που εκτελει΄ σε περισσο΄τερα απο΄ ΄ενα κρα΄τη µε΄λη, θα ΄επρεπε να
διασφαλι΄ζεται ο΄τι οι οικονοµικε΄ς παροχε΄ς για τον κι΄νδυνο αυτο΄ θα
ει΄ναι οι ευνοϊκο΄τερες δυνατε΄ς για τον εργαζο΄µενο.

4.11. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 50.3
Η παρα΄γραφος αυτη΄ ορι΄ζει ο΄τι, εα΄ν ο εργαζο΄µενος δεν ΄εχει βρει
εργασι΄α µε΄σα σε 6 µη΄νες απο΄ τη µετακι΄νηση΄ του και επιθυµει΄ να
συνεχι΄σει να λαµβα΄νει το επι΄δοµα ανεργι΄ας στο αρµο΄διο κρα΄τος
µε΄λος, οφει΄λει να επιστρε΄ψει στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος. Το
υπα΄ρχον κει΄µενο περιο΄ριζε την περι΄οδο αυτη΄ σε 3 µη΄νες. Η ΟΚΕ
συµφωνει΄ µε την προ΄ταση παρα΄τασης της περιο΄δου απο΄ 3 σε 6
µη΄νες. Κρι΄νει ο΄τι εξακολουθει΄ να ει΄ναι δικαιολογηµε΄νος ΄ενας
χρονικο΄ς περιορισµο΄ς, εα΄ν ληφθου΄ν υπο΄ψη οι προϋποθε΄σεις
χορη΄γησης του επιδο΄µατος ανεργι΄ας σε δια΄φορες χω΄ρες και η
ανεπαρκη΄ς αποτελεσµατικο΄τητα των µηχανισµω΄ν ελε΄γχου.

4.12. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 55
Η ΟΚΕ κρι΄νει απαραι΄τητο να διατυπωθου΄ν οι ακο΄λουθες παρατηρη΄σεις:
— Το α΄ρθρο εξετα΄ζει δυ΄ο ει΄δη ειδικω΄ν παροχω΄ν. Οι µεν σχετι΄ζονται µε την εξακρι΄βωση των οικονοµικω΄ν πο΄ρων και οι δε µε
τη διαπι΄στωση αναπηριω΄ν.
∆εδοµε΄νου ο΄τι το κα΄θε ει΄δος παρουσια΄ζει διαφορετικα΄
χαρακτηριστικα΄ ως προς την υφη΄, την προε΄λευση και τις
περιστα΄σεις, θα ΄επρεπε να εξετα΄ζονται ξεχωριστα΄, µε΄σα στο
΄διο
ι κεφα΄λαιο, σε δυ΄ο α΄ρθρα που να επιτρε΄πουν τη διαφορετικη΄
ρυθµιστικη΄ αντιµετω΄πιση.
— 'Οσον αφορα΄ το Παρα΄ρτηµα που αναφε΄ρεται στο σηµει΄ο 1
του α΄ρθρου, η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι το εν λο΄γω παρα΄ρτηµα
της Προ΄τασης Κανονισµου΄ στερει΄ται περιεχοµε΄νου.
Ως εκ του΄του, δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να γι΄νει γνωστο΄ σε ποιες
ακριβω΄ς παροχε΄ς αναφε΄ρεται κατα΄ τρο΄πο εξατοµικευµε΄νο το
α΄ρθρο 55.
— Για τη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση των παροχω΄ν που χορηγου΄νται
σε α΄τοµα ανι΄κανα προς εργασι΄α, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι δεν θα
΄επρεπε να υπα΄γονται στη ρη΄τρα διαµονη΄ς οι παροχε΄ς που
περιλαµβα΄νονται σε ο΄,τι η Νοµολογι΄α του ∆ικαστηρι΄ου ονοµα΄ζει «µικτου΄ τυ΄που παροχε΄ς κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης».

4.10. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 43
Με την προτεινο΄µενη διατυ΄πωση, δεν φαι΄νεται να διασφαλι΄ζεται
επαρκω΄ς ο΄τι το υ΄ψος της παροχη΄ς θα ει΄ναι το πλε΄ον ευνοϊκο΄ για
(1) Υπο΄θεση C-158/96.
(2) Υπο΄θεση C-120/95.

4.13. Σχετικα΄ µε τον τι΄τλο IV
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τις διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τη συ΄νθεση και τη
λειτουργι΄α της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς Συντονισµου΄ που θεσπι΄ζεται
απο΄ τον εν λο΄γω τι΄τλο.
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Ωστο΄σο, θεωρου΄µε ο΄τι ο τι΄τλος αυτο΄ς θα ΄επρεπε να πραγµατευ΄εται
και τη συ΄νθεση και τις αρµοδιο΄τητες της Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς ελευ΄θερης διακι΄νησης και κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας των εργαζοµε΄νων, συ΄µφωνα µε την προ΄ταση Απο΄φασης που υποβλη΄θηκε απο΄
την Επιτροπη΄ (1).
Η ενοποι΄ηση των δυ΄ο σηµερινω΄ν επιτροπω΄ν σε µι΄α υποστηρι΄χθηκε
η΄δη απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ στη γνωµοδο΄τηση
για το «Προ΄γραµµα ∆ρα΄σης για την ελευ΄θερη διακι΄νηση των
εργαζοµε΄νων», στην οποι΄α τονιζο΄ταν ο΄τι η υποστη΄ριξη της ΟΚΕ
δινο΄ταν µε την επιφυ΄λαξη της λειτουργικη΄ς ικανο΄τητας που θα
παρε΄χετο στην προαναφερθει΄σα Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄. Απο΄
την πλευρα΄ της, η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε προ΄ταση απο΄φασης του
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου µε την οποι΄α συγκροτει΄ται
Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ που ενοποιει΄ τις υπα΄ρχουσες, για την
ελευ΄θερη διακι΄νηση και για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση αντιστοι΄χως.
Με την ΄εννοια αυτη΄, θεωρου΄µε ο΄τι ει΄ναι επιθυµητο΄ να αναφε΄ρεται
η εν λο΄γω νε΄α Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ στον υπο΄ συζη΄τηση
Κανονισµο΄, µε τη διευκρι΄νιση των λειτουργιω΄ν της σε σχε΄ση µε το
συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης.
4.14. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 59
Το α΄ρθρο αναφε΄ρεται στη συνεργασι΄α µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν. Ο
σεβασµο΄ς των διαφορετικω΄ν γλωσσω΄ν στις οποι΄ες εκφρα΄ζονται οι
πολι΄τες της 'Ενωσης τονι΄ζεται στην παρα΄γραφο 4 του α΄ρθρου στην
(1) ΕΕ C 344 της 12.11.1998.
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οποι΄α θεσπι΄ζεται ο΄τι οι αιτη΄σεις και ΄εγγραφα που υποβα΄λλουν οι
πολι΄τες πρε΄πει να παραλαµβα΄νονται ΄εστω και αν ει΄ναι γραµµε΄να
απο΄ τους ενδιαφερο΄µενους σε α΄λλη γλω΄σσα απ' αυτη΄ του κρα΄τους
στο οποι΄ο υποβα΄λλονται.
Θεωρω΄ντας ο΄τι αυτο΄ αντιπροσωπευ΄ει ΄εκφραση ανεκτικο΄τητας και
σεβασµου΄ της πολιτιστικη΄ς ταυτο΄τητας των πολιτω
΄ ν, η ΟΚΕ
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για τη συνε΄χιση µιας πρωτοβουλι΄ας
που προβα΄λλει τον πλου΄το και την πολιτιστικη΄ και γλωσσικη΄
ποικιλοµορφι΄α της Ευρω΄πης.
4.15. Σχετικα΄ µε το ΄αρθρο 62
Στις δραστηριο΄τητες και τις ενε΄ργειες που δικαιου΄νται χρηµατοδο΄τησης απο΄ τα κοινοτικα΄ ταµει΄α περιλαµβα΄νονται και εκει΄νες που
αφορου΄ν την ενηµε΄ρωση των πολιτω΄ν. Τα µε΄σα που περιγρα΄φονται
στη δευ΄τερη παρα΄γραφο του α΄ρθρου µπορου΄ν να θεωρηθου΄ν πολυ΄
επιλεκτικα΄ και µε περιορισµε΄νο αντι΄κτυπο στην κοινη΄ γνω΄µη, κατα΄
τη γνω΄µη της ΟΚΕ.
Θα η΄ταν σκο΄πιµο να επικεντρωθου΄ν οι χρηµατοδοτικοι΄ πο΄ροι για
ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες, µε µηνυ΄µατα ευρει΄ας δια΄δοσης στον
πληθυσµο΄ τα οποι΄α να απευθυ΄νονται κυρι΄ως σε α΄τοµα που
προ΄σφατα επωφελου΄νται απο΄ τους κανο΄νες συντονισµου΄, ο΄πως για
παρα΄δειγµα οι φοιτητε΄ς και οι δηµο΄σιοι υπα΄λληλοι.
4.16. Η ΟΚΕ παρατηρει΄, ο΄πως και στην περι΄πτωση του α΄ρθρου
55, ο΄τι η προ΄ταση κανονισµου΄ στερει΄ται περιεχοµε΄νου ο΄σον αφορα΄
το Παρα΄ρτηµα ΙΙ, που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 67, σχετικα΄ µε τις
ειδικε΄ς διατα΄ξεις.

Βρυξε΄λλες, 27 Ιανουαρι΄ου 2000.
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΄ του Συµβουλι΄ου περι΄ τροποποιη΄σεως, για πε΄µπτη φορα΄, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 850/98 της 30η΄ς Μαρτι΄ου
΄ ν πο΄ρων µε΄σω τεχνικω
΄ ν µε΄τρων προστασι΄ας των νεαρω
΄ν
1998 για τη διατη΄ρηση των αλιευτικω
΄ ν»
θαλα΄σσιων οργανισµω
(2000/C 75/12)
Στις 18 Ιανουαρι΄ου 2000 και βα΄σει του α΄ρθρου 37 της Συνθη΄κης ΕΚ, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον», το οποι΄ο επιφορτι΄σθηκε µε την προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν, εξε΄δωσε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 12 Ιανουαρι΄ου 2000. Εισηγητη΄ς η΄ταν ο κ. Chagas.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου), η
ΟΚΕ υιοθε΄τησε µε 62 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και 1 αποχη΄, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Βα΄σει του κανονισµου΄ (ΕΕ) 850/98 (1), το Συµβου΄λιο
υιοθε΄τησε τεχνικα΄ µε΄σα προστασι΄ας των θαλα΄σσιων νεαρω΄ν οργανισµω΄ν.
1.2.
Μετα΄ την υιοθε΄τηση και δηµοσι΄ευση του κανονισµου΄
διαπιστω΄θηκε ο΄τι, ενο΄ψει ορισµε΄νων εξελι΄ξεων, η΄ταν αναγκαι΄α η
προσαρµογη΄ του εν λο΄γω νοµικου΄ κειµε΄νου.
1.3.
Η παρου΄σα προ΄ταση τροποποιει΄ αυτε΄ς τις διατα΄ξεις του
κανονισµου΄ 850/98.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.

Η ΟΚΕ αποδε΄χεται την παρου΄σα προ΄ταση.

2.2.
Γενικα΄, οι τροποποιη΄σεις που προτει΄νονται στον κανονισµο΄
θα συµπληρω΄σουν αφενο΄ς, τη συ΄νταξη και τις ελλει΄ψεις που
διαπιστω΄θηκαν στο κει΄µενο΄ του και, αφετε΄ρου, θα θεσπι΄σουν µια
καλυ΄τερη ισορροπι΄α µεταξυ΄ ενο΄ς ιδεω΄δους τεχνικου΄ µε΄σου και της
πραγµατικο΄τητας της αλιευτικη΄ς δραστηριο΄τητας.
(1) ΕΕ L 125 της 27.4.1998.

2.3.
Το µε΄σο που προτει΄νεται στο α΄ρθρο 1.3 της παρου΄σας
προ΄τασης κανονισµου΄ η΄ταν ιδιαι΄τερα αναγκαι΄ο στον κυ΄κλο των
εθνικω΄ν δρα΄σεων για τη διατη΄ρηση και διαχει΄ριση των πληθυσµιακω΄ν µονα΄δων λο΄γω της ασα΄φειας του προηγου΄µενου κειµε΄νου.
2.4.
Οι κατευθυ΄νσεις που αναφε΄ρονται για τη συ΄νταξη του
νε΄ου α΄ρθρου 29 A επιβα΄λλεται να διορθωθου΄ν.
2.5.
Οι περιορισµοι΄ που προτει΄νονται τω΄ρα για την αλιει΄α των
αµµοχελω΄ν, των οποι΄ων η εµπορικη΄ αξι΄α ΄εχει σχε΄ση µο΄νο µε την
παρασκευη΄ ιχθυα΄λευρων, ΄εχει σαν σκοπο΄, συ΄µφωνα µε τις συστα΄σεις των επιστηµο΄νων, τη διατη΄ρηση, σε µια µικρη΄ ζω΄νη της
Αγγλι΄ας και της Σκοτι΄ας, της ισορροπι΄ας ορισµε΄νων πληθυσµω΄ν
΄εναντι της επι΄δρασης της βιοµηχανικη΄ς αλιει΄ας στα ει΄δη αυτα΄.
2.5.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να διαθε΄σει τους
απαραι΄τητους οικονοµικου΄ς πο΄ρους µε σκοπο΄ την υποστη΄ριξη της
πραγµατοποι΄ησης ερευνω΄ν που θα ΄εχουν ως στο΄χο την καλυ΄τερη
µελε΄τη ορισµε΄νων α΄λλων παραγο΄ντων που επηρεα΄ζουν α΄µεσα το
θαλα΄σσιο περιβα΄λλον και συµβα΄λλουν στη µεγαλυ΄τερη σπανιο΄τητα
των υφιστα΄µενων πο΄ρων. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ θα η΄ταν ευπρο΄σδεκτη
η εκπο΄νηση µι΄ας µελε΄της που θα αναλυ΄ει τις επιπτω΄σεις που ΄εχει
η βιοµηχανικη΄ αλιει΄α για την παραγωγη΄ ιχθυαλευ΄ρων στους
πληθυσµου΄ς των νε΄ων θαλα΄σσιων οργανισµω΄ν, στην τροφικη΄
αλυσι΄δα α΄λλων ειδω΄ν αλλα΄ και στα αλιευ΄µατα που χρησιµοποιου΄νται για την ανθρω΄πινη διατροφη΄.
2.6.
Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ το συντοµο΄τερο
δυνατο΄ σε µια κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση του κανονισµου΄ 850/98,
ο οποι΄ος ΄εχει η΄δη υποστει΄ πε΄ντε τροποποιη΄σεις.

Βρυξε΄λλες, 26 Ιανουαρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

15.3.2000
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
του κανονισµου΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου για τα κοινοτικα΄ σχε΄δια και υποδει΄γµατα»
(2000/C 75/13)
Στις 9 Σεπτεµβρι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 308 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 ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα ενιαι΄ας αγορα΄ς, παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 14 ∆εκεµβρι΄ου 1999 συ΄µφωνα µε τη γνωµοδο΄τηση του κ. Lehti.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 26ης και 27ης Ιανουαρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 27ης
Ιανουαρι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 57 ψη΄φους υπε΄ρ, 4 κατα΄ και 2 αποχε΄ς την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Το κοινοτικο΄ συ΄στηµα για τα σχε΄δια και τα υποδει΄γµατα
πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται µε βα΄ση τον κανονισµο΄ του Συµβουλι΄ου
και τη σχετικη΄ µε αυτο΄ν οδηγι΄α. Με τον κανονισµο΄ θα δηµιουργηθει΄
΄ενα νοµικο΄ συ΄στηµα (κοινοτικο΄ δι΄καιο για τα υποδει΄γµατα),
αντι΄στοιχο µε εκει΄νο που αφορα΄ τη νοµοθεσι΄α του κοινοτικου΄
ση΄µατος, στο οποι΄ο µε µια αι΄τηση θα ει΄ναι δυνατη΄ η απο΄κτηση της
προστασι΄ας του σχεδι΄ου η΄ υποδει΄γµατος της εµφα΄νισης ενο΄ς
συγκεκριµε΄νου αντικειµε΄νου σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη της Κοινο΄τητας.
Το γραφει΄ο εναρµο΄νισης στο πλαι΄σιο της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς που
εδρευ΄ει στο Αλικα΄ντε της Ισπανι΄ας (κοινοτικο΄ ση΄µα, κοινοτικα΄
σχε΄δια και υποδει΄γµατα) θα πρε΄πει να χορηγει΄ τα κοινοτικα΄
δικαιω΄µατα για τα υποδει΄γµατα.
1.2.
Με την προ΄ταση κανονισµου΄ θα δηµιουργηθει΄ επι΄σης το
δικαι΄ωµα επι΄ µη καταχωρισµε΄νου κοινοτικου΄ σχεδι΄ου η΄ υποδει΄γµατος, το οποι΄ο θα τεθει΄ σε ισχυ΄ σε τρι΄α χρο΄νια, ο΄ταν το κοινοτικο΄
σχε΄διο η΄ υπο΄δειγµα θα ει΄ναι προσιτο΄ στο κοινο΄ εντο΄ς της
Κοινο΄τητας.
1.3.
Οι βασικε΄ς νοµικε΄ς διατα΄ξεις της προ΄τασης κανονισµου΄
ανταποκρι΄νονται στην νοµικη΄ προστασι΄α που παρε΄χει η οδηγι΄α
98/71/ΕΟΚ, επειδη΄ µε την οδηγι΄α αυτη΄ εναρµονι΄ζονται οι εθνικε΄ς
νοµοθεσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε το δικαι΄ωµα επι΄ σχεδι΄ων
η΄ υποδειγµα΄των. Η οδηγι΄α θα πρε΄πει να τεθει΄ σε ισχυ΄ σε εθνικο΄
επι΄πεδο πριν απο΄ τις 28 Οκτωβρι΄ου 2001.
1.4.
Η αρχικη΄ προ΄ταση οδηγι΄ας υποβλη΄θηκε το 1993. Η
εξε΄ταση ο΄µως της προ΄τασης οδηγι΄ας και η προετοιµασι΄α της
προ΄τασης κανονισµου΄ αναβλη΄θηκαν για το φθινο΄πωρο του 1995.
Η οδηγι΄α εγκρι΄θηκε τελικα΄ στις 13.10.1998 ως αποτε΄λεσµα της
διαδικασι΄ας συνδιαλλαγη΄ς. Συ΄µφωνα µε το συµβιβασµο΄ της
επιτροπη΄ς συνδιαλλαγη΄ς, τα κρα΄τη µε΄λη θα εξακολουθη΄σουν
να εφαρµο΄ζουν τις ισχυ΄ουσες νοµικε΄ς διατα΄ξεις για τη χρη΄ση
ανταλλακτικω΄ν µε σκοπο΄ την επισκευη΄ ελαττωµατικω΄ν η΄ ατελω΄ν
προϊο΄ντων. Η συµφωνι΄α για τα ανταλλακτικα΄ περιλαµβα΄νεται στα
α΄ρθρα 14 και 18 της οδηγι΄ας συνοδευο΄µενη απο΄ ορισµε΄νες
αιτιολογικε΄ς σκε΄ψεις. Η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε την τροποποιηµε΄νη
προ΄ταση κανονισµου΄ τον Ιου΄νιο του 1999.
Κατα΄ τη διαδικασι΄α συνδιαλλαγη΄ς εδο΄θη ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην
ελευ΄θερη χρη΄ση ανταλλακτικω΄ν µε σκοπο΄ την επισκευη΄ τους και
στην προστασι΄α του σχεδι΄ου η΄ υποδει΄γµατο΄ς τους. 'Οσον αφορα΄
το σχε΄διο η΄ υπο΄δειγµα, το προ΄βληµα αφορου΄σε κυρι΄ως τα
συστατικα΄ συ΄νθετων προϊο΄ντων για να καταστει΄ εφικτη΄ η επισκευη΄
του συ΄νθετου προϊο΄ντος ω΄στε να αποκατασταθει΄η αρχικη΄ εµφα΄νιση΄
του. Η αποκαλου΄µενη «ρη΄τρα επισκευη΄ς» πρε΄πει να αποτρε΄πει τη

δηµιουργι΄α µονοπωλιακω΄ν αγορω΄ν ανταλλακτικω΄ν, ιδι΄ως στον
τοµε΄α των µηχανοκι΄νητων οχηµα΄των. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι το
προ΄βληµα αφορα΄ και α΄λλους τοµει΄ς.
1.5.
Η Επιτροπη΄ ανε΄λαβε την υποχρε΄ωση να κινη΄σει τη διαδικασι΄α διαβου΄λευσης µετα΄ την ΄εγκριση της οδηγι΄ας µε τη συµµετοχη΄
των πλε΄ον ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν. Η διαδικασι΄α διαβου΄λευσης ΄εχει
κινηθει΄ και θα χρησιµευ΄σει ως βα΄ση για την διατυ΄πωση της
οδηγι΄ας.
1.6.
Στην προ΄ταση κανονισµου΄ δεν αποκλει΄εται προς το παρο΄ν
η καταχω΄ριση του σχεδι΄ου η΄ υποδει΄γµατος ενο΄ς συστατικου΄
συ΄νθετου προϊο΄ντος απο΄ την εµφα΄νιση του οποι΄ου εξαρτα΄ται το
σχε΄διο η΄ υπο΄δειγµα του συστατικου΄ (α΄ρθρο 10). Η Επιτροπη΄
προ΄κειται να υποβα΄λει προ΄ταση για τη χρη΄ση και την προστασι΄α
ανταλλακτικω΄ν δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ παρα΄λληλα µε
την προ΄ταση που θα υποβα΄λει για την ολοκλη΄ρωση της εσωτερικη΄ς
αγορα΄ς ο΄σον αφορα΄ τα ανταλλακτικα΄ στο πλαι΄σιο της οδηγι΄ας για
τα σχε΄δια και υποδει΄γµατα.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ σηµαντικη΄ την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας για
την προστασι΄α των σχεδι΄ων η΄ υποδειγµα΄των καθω΄ς και του
κανονισµου΄ που τη συµπληρω΄νει, σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα. Η ΄ελλειψη
ενιαι΄ας νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των σχεδι΄ων η΄ υποδειγµα΄των
΄εχει καταστη΄σει την καταχω΄ριση΄ τους µια πολυδα΄πανη και χρονοβο΄ρα διαδικασι΄α στο εσωτερικο΄ των χωρω΄ν. Ιδιαι΄τερα δε οι µικρε΄ς
και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις δεν κατα΄φερναν πα΄ντα να εξασφαλι΄σουν
την προστασι΄α της παραγωγη΄ς τους, πρα΄γµα που η΄ταν απαραι΄τητο.
2.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ σηµαντικη΄ την ενσωµα΄τωση της οδηγι΄ας
για την προστασι΄α των σχεδι΄ων η΄ υποδειγµα΄των στην εθνικη΄
νοµοθεσι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν πριν τις 28.10.2001. Η ΟΚΕ
επισηµαι΄νει ο΄τι του΄το θα οδηγη΄σει τα κρα΄τη µε΄λη στην αναθεω΄ρηση
της υφιστα΄µενης νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των σχεδι΄ων η΄
υποδειγµα΄των και ενδεχοµε΄νως στην εξ ολοκλη΄ρου τροποποι΄ηση΄
της. Η οδηγι΄α και ο συναφη΄ς κανονισµο΄ς πρε΄πει να συµβα΄λουν
στην εναρµο΄νιση της νοµοθεσι΄ας για την προστασι΄α των σχεδι΄ων η΄
υποδειγµα΄των σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα και να καταστη΄σουν δυνατη΄
την επι΄τευξη της προστασι΄ας των σχεδι΄ων η΄ υποδειγµα΄των µε΄σω
µιας ενιαι΄ας διαδικασι΄ας καταχω΄ρισης σε ολο΄κληρη της επικρα΄τεια
της ΕΕ.
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2.3.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την ενσωµα΄τωση της ΄εννοιας του µη
καταχωρισµε΄νου σχεδι΄ου η΄ υποδει΄γµατος στον κανονισµο΄. Του΄το
διασφαλι΄ζει καλυ΄τερα απο΄ ση΄µερα την προστασι΄α των υποδειγµα΄των για τα προϊο΄ντα, ο πραγµατικο΄ς κυ΄κλος ζωη΄ς των οποι΄ων ει΄ναι
συ΄ντοµος, ο΄πως για παρα΄δειγµα για τα υφα΄σµατα και τα παιχνι΄δια.
Πρε΄πει ωστο΄σο να διευκρινιστει΄ η ΄εννοια και το περιεχο΄µενο
του µη καταχωρισµε΄νου σχεδι΄ου η΄ υποδει΄γµατος. Ο ο΄ρος της
κακοπιστι΄ας που περιλαµβα΄νει το α΄ρθρο 20, παρα΄γραφος 2
αποτελει΄ περιορισµο΄ µε τον οποι΄ο το µη καταχωρισµε΄νο σχε΄διο η΄
υπο΄δειγµα καθι΄σταται α΄νευ αξι΄ας, εφο΄σον ο δικαιου΄χος δεν ΄εχει
δικαι΄ωµα πληροφο΄ρησης. Προτει΄νεται να διαγραφει΄ το
α΄ρθρο αυτο΄.

2.4.
Η προετοιµασι΄α του κανονισµου΄ πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε το χρονοδια΄γραµµα. Στο΄χος της Επιτροπη΄ς ει΄ναι η
ολοκλη΄ρωση του κανονισµου΄ πριν το τε΄λος του 2000. Με΄χρι
ση΄µερα απο΄ τα 128 α΄ρθρα του κανονισµου΄ ΄εχουν εξεταστει΄ τα
α΄ρθρα απο΄ το 1 ΄εως το 100. Σε αυτη΄ τη φα΄ση το ΄εργο της οµα΄δας
εργασι΄ας του Συµβουλι΄ου ει΄ναι προκαταρκτικο΄ και η διατυ΄πωση
δεν ΄εχει ακο΄µη υιοθετηθει΄ οριστικα΄. Σε ορισµε΄να βασικα΄ α΄ρθρα
δεν ΄εχει επιτευχθει΄ οµοφωνι΄α. Ως ΄ενα βαθµο΄ το προ΄βληµα
συνι΄σταται σε γλωσσικε΄ς πτυχε΄ς και στην ερµηνει΄α των εννοιω΄ν.
Εξα΄λλου σαφει΄ς διαφορε΄ς απο΄ψεων υπα΄ρχουν ο΄σον αφορα΄, για
παρα΄δειγµα, τα µη καταχωρισµε΄να υποδει΄γµατα προϊο΄ντων. ∆ιατυπω΄θηκαν διαφορετικε΄ς παρατηρη΄σεις και για τα 100 α΄ρθρα που
΄εχουν εξεταστει΄. Στο΄χος ει΄ναι η πραγµατοποι΄ηση της πρω΄της
ανα΄γνωσης στις αρχε΄ς του 2000. Στο΄χος της Επιτροπη΄ς ει΄ναι η
΄εγκριση του κανονισµου΄ πριν το τε΄λος 2000.

2.5.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι το τροποποιηµε΄νο α΄ρθρο 10 α που
αφορα΄ τα ανταλλακτικα΄ ανταποκρι΄νεται ση΄µερα στους στο΄χους
της οδηγι΄ας. Η προ΄ταση διατηρει΄ τις διατα΄ξεις που ισχυ΄ουν στα
κρα΄τη µε΄λη για την προστασι΄α των ανταλλακτικω΄ν. Η προστασι΄α
των ανταλλακτικω΄ν µπορει΄ να αλλα΄ξει µο΄νον εα΄ν στο΄χος ει΄ναι η
ελευθε΄ρωση της αγορα΄ς τους. Εξα΄λλου το θε΄µα θα συζητηθει΄ εκ
νε΄ου τρι΄α χρο΄νια µετα΄ τη θε΄ση σε εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας. Η
Επιτροπη΄ προτει΄νει συνεπω΄ς τις απαραι΄τητες τροποποιη΄σεις το΄σο
της οδηγι΄ας ο΄σο και του κανονισµου΄, επειδη΄ το θε΄µα ει΄χε
αναβληθει΄ µαζι΄ µε την εξε΄ταση της οδηγι΄ας. Ωστο΄σο στο΄χος της
Επιτροπη΄ς ει΄ναι να προβει΄ σε αλλαγε΄ς της διατυ΄πωσης χωρι΄ς να
αλλα΄ξει το περιεχο΄µενο του συγκεκριµε΄νου α΄ρθρου. Η Επιτροπη΄
πρε΄πει να δω΄σει τη γνω΄µη της σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του
κανονισµου΄ για την προστασι΄α των υποδειγµα΄των ο΄σον αφορα΄ τα
ανταλλακτικα΄.

2.6.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η διατυ΄πωση της προ΄τασης κανονισµου΄
χρη΄ζει περαιτε΄ρω µελε΄της για τη διευκρι΄νιση των εξεταζο΄µενων
θεµα΄των. Η υφιστα΄µενη προ΄ταση παρε΄χει πολλε΄ς δυνατο΄τητες
ερµηνει΄ας.

2.7.
Η νοµικη΄ βα΄ση της προ΄τασης κανονισµου΄ ΄εχει αλλα΄ξει
επειδη΄ ο προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς Νοµικω΄ν Θεµα΄των και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου κα΄λεσε την
Επιτροπη΄ να αποσυ΄ρει την αρχικη΄ προ΄ταση κανονισµου΄ της και να
την αντικαταστη΄σει µε νε΄α προ΄ταση που να βασι΄ζεται στο
α΄ρθρο 308 της Συνθη΄κης. Η ΄εγκριση του κανονισµου΄ δυνα΄µει του
προαναφερθε΄ντος α΄ρθρου πρε΄πει να ει΄ναι οµο΄φωνη απο΄ το
Συµβου΄λιο µετα΄ τη συ΄µφωνη γνω΄µη του Κοινοβουλι΄ου.

15.3.2000

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η ΟΚΕ κρι΄νει σκο΄πιµο να υποδει΄ξει στην Επιτροπη΄
ορισµε΄να σηµει΄α, στα οποι΄α θα πρε΄πει να δω΄σει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α
για την επι΄τευξη της τροποποι΄ησης αυτου΄ του σηµαντικου΄ κανονισµου΄ για την προστασι΄α των υποδειγµα΄των, οι στο΄χοι και η
λειτουργικο΄τητα του οποι΄ου πρε΄πει να βελτιωθου΄ν περαιτε΄ρω.

3.2.
'Αρθρο 1.2α: η ΄εννοια του µη καταχωρισµε΄νου σχεδι΄ου η΄
υποδει΄γµατος χρη΄ζει περαιτε΄ρω διευκρινι΄σεων και µα΄λιστα κατα΄ το
χρο΄νο δια΄ρκειας της προστασι΄ας. Προ΄κειται βασικα΄ για θε΄µα
αρχη΄ς, εφο΄σον η ΄εννοια αυτη΄ πρε΄πει να διατυπωθει΄ µε τρο΄πο που
να µην επιδε΄χεται ερµηνειω΄ν. Η ΟΚΕ, επισηµαι΄νει εν προκειµε΄νω
ο΄τι του΄το ισχυ΄ει και για το α΄ρθρο 8.

3.3.
'Αρθρο 4.3: Η διατυ΄πωση του ορισµου΄ της «συνη΄θους
χρη΄σης» σε αυτο΄ το σηµει΄ο δεν συµφωνει΄ µε τη διατυ΄πωση της
οδηγι΄ας για τα υποδει΄γµατα. Στην πραγµατικο΄τητα, επανε΄ρχεται
ουσιαστικα΄ στη διατυ΄πωση του α΄ρθρου 3.4 της κοινη΄ς θε΄σης του
Συµβουλι΄ου της 17ης Ιουνι΄ου 1997, η οποι΄α ει΄χε απορριφθει΄ απο΄
το Κοινοβου΄λιο κατα΄ τη δευ΄τερη ανα΄γνωση και δεν επανη΄λθε κατα΄
τη διαδικασι΄α συνδιαλλαγη΄ς. Ει΄ναι σηµαντικο΄ η διατυ΄πωση της
οδηγι΄ας να επαναλαµβα΄νεται επακριβω΄ς στον κανονισµο΄.

3.4.
'Αρθρο 15: Το κει΄µενο δεν ει΄ναι επαρκω΄ς σαφε΄ς ο΄σον
αφορα΄ τον ορισµο΄ των σχε΄σεων µεταξυ΄ των σχεδιαστω΄ν.

3.5.
'Αρθρο 20.2: Αν και η ΟΚΕ κατανοει΄ και υποστηρι΄ζει το
σηµει΄ο αυτο΄, βρι΄σκει λι΄γο διφορου΄µενη τη διατυ΄πωση΄ του. Η ΟΚΕ
κατανοει΄ ο΄τι προ΄θεση ει΄ναι η διαφυ΄λαξη των προσω΄πων που χωρι΄ς
προ΄θεση η΄ κατα΄ λα΄θος χρησιµοποιου΄ν ΄ενα υπο΄δειγµα η΄ αποκτου΄ν
΄ενα προϊο΄ν που ενσωµατω΄νει υπο΄δειγµα για το οποι΄ο απαιτει΄ται η
προστασι΄α του µη καταχωρισµε΄νου υποδει΄γµατος. Ωστο΄σο η ΟΚΕ
διερωτα΄ται κατα΄ πο΄σο οι λε΄ξεις «η αµφισβητου΄µενη χρη΄ση αποτελει΄
προϊο΄ν κακο΄πιστης αντιγραφη΄ς του προστατευο΄µενου υποδει΄γµατος η΄ σχεδι΄ου» µπορου΄ν να καλυ΄ψουν κα΄θε περι΄πτωση. Απαιτει΄ται
περαιτε΄ρω εξε΄ταση της διατυ΄πωσης του σηµει΄ου αυτου΄.

3.6.
'Αρθρο 27.5: Το κοινοτικο΄ υπο΄δειγµα υποτι΄θεται ο΄τι
βασι΄ζεται σε µια ενιαι΄α αρχη΄: δηλαδη΄ , προ΄κειται για κοινοτικο΄
δι΄καιο. Το α΄ρθρο 27.5 υπονοµευ΄ει πλη΄ρως την αρχη΄ αυτη΄ εφο΄σον
επιτρε΄πει στα µεµονωµε΄να κρα΄τη µε΄λη να προβου΄ν σε ουσιαστικε΄ς
παρεκκλι΄σεις. Κατα΄ την γνω΄µη της ΟΚΕ, µε µο΄νη δυνατη΄ εξαι΄ρεση
τα υποδει΄γµατα που ει΄ναι αντι΄θετα προς τη δηµο΄σια τα΄ξη η΄ τα
χρηστα΄ η΄θη (α΄ρθρο 10), δεν πρε΄πει να επιτρε΄πεται καµια΄ παρε΄κκλιση απο΄ την ενιαι΄α αρχη΄.

3.7.
'Αρθρο 39: Ει΄ναι ζωτικη΄ς σηµασι΄ας στις αιτη΄σεις καταχω΄ρισης υποδειγµα΄των των συστατικω΄ν στοιχει΄ων να προσδιορι΄ζεται
το συ΄νθετο προϊο΄ν στο οποι΄ο αναφε΄ρονται µε αρκετε΄ς λεπτοµε΄ρειες
ω΄στε οι τρι΄τοι να µπορου΄ν να τα αναγνωρι΄ζουν γι' αυτο΄ που
ει΄ναι µε αρκετη΄ βεβαιο΄τητα. Απο΄ τους αιτου΄ντες καταχω΄ρισης
΄ ν στοιχει΄ων συ΄νθετου προϊο΄ντος θα
υποδειγµα΄των των συστατικω
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πρε΄πει να ζητει΄ται να υποβα΄λουν σχε΄διο η΄ απεικο΄νιση του συ΄νθετου
προϊο΄ντος για να εξεταστει΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου 48 (βλε΄πε
κατωτε΄ρω α΄ρθρο 49.1).

εξε΄ταση που να συµφωνει΄ µε τις απαιτη΄σεις για προστασι΄α,
διαφορετικα΄ υπα΄ρχει ο κι΄νδυνος «συνεχου΄ς διε΄νεξης» αθω΄ων τρι΄των
µερω΄ν λο΄γω της καταχρηστικη΄ς εφαρµογη΄ς του συστη΄µατος.

3.8.
'Αρθρο 49.1: Ει΄ναι βασικο΄ κατα΄ τη διενε΄ργεια της εξε΄τασης
δυνα΄µει του α΄ρθρου 48 να συµπεριλαµβα΄νεται τουλα΄χιστον µια

3.9.
'Αρθρο 67: Οι αρχε΄ς που αφορου΄ν τα πραγµατικα΄ περιστατικα΄ χρη΄ζουν περαιτε΄ρω µελε΄της.

Βρυξε΄λλες, 27 Ιανουαρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς
στο Συµβου΄λιο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, και στην
΄ ν: Αυ΄ξηση του δυναµικου΄ του τουρισµου΄ για τη δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄ληΕπιτροπη΄ των Περιφερειω
σης»
(2000/C 75/14)
Στις 10 Μαι΅ου 1999, 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
ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 14 ∆εκεµβρι΄ου 1999 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Malosse.
Κατα΄ την 369η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 26ης Ιανουαρι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 71 ψη΄φους υπε΄ρ, 2 ψη΄φους κατα΄ και 1 αποχη΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Το ιστορικο΄ της Ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς
1.1.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ διαβι΄βασε στην Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, στο Συµβου΄λιο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
και στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν, ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε τη
συνε΄χεια που δο΄θηκε στα συµπερα΄σµατα και στις συστα΄σεις της
Οµα΄δας Υψηλου΄ Επιπε΄δου για τον Τουρισµο΄ και την Απασχο΄ληση
΄ βριο του 1998. Η γνωµοδο΄τηση της
που δηµοσιευ΄θηκαν τον Οκτω
ΟΚΕ θα ΄εχει, συνεπω΄ς, και αυτη΄ ως αντικει΄µενο τις εργασι΄ες της
προαναφερθει΄σας οµα΄δας υψηλου΄ επιπε΄δου (ΟΥΕ).
1.2.
Η παρου΄σα ανακοι΄νωση συνιστα΄ το πιο προ΄σφατο απο΄ τα
πολιτικα΄ ΄εγγραφα που αποσκοπου΄ν στο να δοθει΄ νε΄α ω΄θηση στην
ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ τουρισµου΄, η οποι΄α βρι΄σκεται «σε υ΄φεση»,
΄επειτα απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ ∆ια΄σκεψη για τον Τουρισµο΄ που
διοργανω΄θηκε το Νοε΄µβριο του 1997 απο΄ τη Λουξεµβουργιανη΄
Προεδρι΄α. Στην πρα΄ξη, το Συµβου΄λιο δεν ΄εχει δω΄σει, απο΄ το
1996, συνε΄χεια σε προ΄ταση περι΄ θε΄σπισης ενο΄ς πρω΄του πολυετου΄ς
προγρα΄µµατος υπε΄ρ του ευρωπαϊκου΄ τουρισµου΄, µε την ονοµασι΄α
Philoxenia (1), σε σηµει΄ο που να µην µπορει΄ πλε΄ον να θεωρηθει΄
επι΄καιρη (παρο΄τι η Επιτροπη΄ εξακολουθει΄ να συµπεριλαµβα΄νει
(1) COM(96) 168 τελικο΄, ΕΕ C 222 της 31.7.1996, σ. 9· γνωµοδο΄τηση
ΟΚΕ, ΕΕ C 30 της 30.1.1997, σ. 103.

το προ΄γραµµα αυτο΄ στη στρατηγικη΄ της, αναφερο΄µενη στη
συµβιβαστικη΄ προ΄ταση η οποι΄α ΄εχει εξαιρετικα΄ µετριασθει΄ απο΄ την
Αυστριακη΄ Προεδρι΄α...). Κατα΄ συνε΄πεια, η παρου΄σα ανακοι΄νωση
θα µπορου΄σε να αποτελε΄σει µια «νε΄α προσε΄γγιση», ο΄πως ει΄χε
ζητηθει΄ απο΄ την ΟΚΕ σε γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας που υιοθετη΄θηκε κατα΄ τη συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 24ης και 25ης Μαρτι΄ου
1999 (2).
1.3.
Η υπο΄ εξε΄ταση ανακοι΄νωση επαναλαµβα΄νει ευρε΄ως τα
συµπερα΄σµατα της οµα΄δας υψηλου΄ επιπε΄δου (ΟΥΕ). Κατα΄ πρω΄το
λο΄γο, τονι΄ζει την ανα΄γκη να διατι΄θενται, σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα,
ενηµερωµε΄νες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της τουριστικη΄ς δραστηριο΄τητας, την τεχνογνωσι΄α και τις πλε΄ον αξιοσηµει΄ωτες πρωτοβουλι΄ες που ΄εχουν αναληφθει΄. Η ανακοι΄νωση
συνδε΄ει, ορθα΄, τον τουρισµο΄ µε τα εθνικα΄ σχε΄δια για την
απασχο΄ληση, τα οποι΄α, απο΄ την ειδικη΄ συνα΄ντηση κορυφη΄ς
του Λουξεµβου΄ργου το 1997, αποτελου΄ν µηχανισµου΄ς της
ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς για την απασχο΄ληση. Τε΄λος, η ανακοι΄νωση
υιοθετει΄ ορισµε΄νες απο΄ τις προτα΄σεις που περιλαµβα΄νονται στην
΄εκθεση της ΟΥΕ, δι΄νοντας ΄εµφαση κυρι΄ως στις πιθανε΄ς συνε΄ργιες
µε τα µε΄σα της διαρθρωτικη΄ς πολιτικη΄ς, της πολιτικη΄ς ΄ερευνας και
ανα΄πτυξης, της πολιτικη΄ς εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης και της
πολιτικη΄ς των επιχειρη΄σεων. Ορισµε΄νες προτα΄σεις της ΟΥΕ, ο΄πως
(2) ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 4.
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για παρα΄δειγµα η δηµιουργι΄α «δικτυ΄ου παρατη΄ρησης», θα α΄ξιζε να
αναπτυχθου΄ν περισσο΄τερο στην Ανακοι΄νωση. Ως συµπε΄ρασµα, η
ανακοι΄νωση τονι΄ζει, ορθα΄, την ανα΄γκη υιοθε΄τησης µιας στρατηγικη΄ς και ορισµου΄ προτεραιοτη΄των. ∆εν προβαι΄νει, ο΄µως, στην
προ΄ταση σειρα΄ς προτεραιοτη΄των. Η ΟΚΕ, µε τη γνωµοδο΄τηση΄ της,
επιθυµει΄ να υποβα΄λει προτα΄σεις, να χαρα΄ξει προοπτικε΄ς, και να
ορι΄σει συγκεκριµε΄νες προτεραιο΄τητες. Με την προοπτικη΄ αυτη΄,
εξε΄τασε την ΄εκθεση της ΟΥΕ, την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, αλλα΄
και α΄λλα στοιχει΄α, αξιοποιω΄ντας προγενε΄στερες εργασι΄ες της ΟΚΕ
καθω΄ς και νε΄ους προβληµατισµου΄ς που προκυ΄πτουν κυρι΄ως απο΄
την επαφη΄ της µε τους φορει΄ς που αναπτυ΄σσουν επι΄ το΄που
δραστηριο΄τητες.

2. Απο΄ψεις και σκε΄ψεις της ΟΚΕ σχετικα΄ µε τον προβληµατισµο΄ για τον τουρισµο΄ και την απασχο΄ληση
2.1.
Η ΟΚΕ ΄εχει επανειληµµε΄νως εκφε΄ρει γνω΄µη επι΄ θεµα΄των
που α΄πτονται του τουρισµου΄ και, πιο συγκεκριµε΄να, στη γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας µε θε΄µα «Ο τουρισµο΄ς και η περιφερειακη΄
ανα΄πτυξη» (1), στη γνωµοδο΄τηση σχετικα΄ µε προ΄γραµµα κοινοτικη΄ς
δρα΄σης υπε΄ρ του τουρισµου΄ (2), στη γνωµοδο΄τηση για το προ΄γραµµα Philoxenia (3) και, πιο προ΄σφατα, στην προαναφερθει΄σα
γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας του 1999. Η αντι΄ληψη της ΟΚΕ
συνοψι΄ζεται εξαι΄ρετα στην ακο΄λουθη φρα΄ση που περιλαµβα΄νεται
σε αυτη΄ την τελευται΄α γνωµοδο΄τηση:
«Η Ευρω΄πη δεν µπορει΄ πλε΄ον να αρνει΄ται να δω΄σει στον
ταχυ΄τερα αναπτυσσο΄µενο τοµε΄α της οικονοµι΄ας της την
πολιτικη΄ και στρατηγικη΄ αναγνω΄ριση που του αξι΄ζει λο΄γω της
οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς του θε΄σης.»

2.2.
Η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη επικυρω΄σει και υποστηρι΄ξει τα συµπερα΄σµατα και τις συστα΄σεις της οµα΄δας υψηλου΄ επιπε΄δου (στη
γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας του Μαρτι΄ου 1999). Πρα΄γµατι, η
ΟΚΕ, για λο΄γους αρχη΄ς, εγκρι΄νει τη µε΄θοδο που συνι΄σταται, µε΄σω
µιας «νε΄ας προσε΄γγισης», στο να τεθει΄ ΄ενα τε΄λος στις «πελατειακε΄ς»
πρακτικε΄ς του παρελθο΄ντος και να προταθει΄, εναλλακτικα΄, µια νε΄α
πιο δυναµικη΄ θεω΄ρηση, µε βα΄ση τη συµβολη΄ του τουρισµου΄ στη
δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης. Παρο΄τι ει΄ναι βε΄βαιο ο΄τι τα
αριθµητικα΄ στοιχει΄α που παρατι΄θενται στην ανακοι΄νωση και στην
΄εκθεση της οµα΄δας υψηλου΄ επιπε΄δου — 9 εκατ. θε΄σεις απασχο΄λησης επι΄ του παρο΄ντος και δηµιουργι΄α απο΄ 2,2 ΄εως 3 εκατ. νε΄ων
θε΄σεων κατα΄ την προσεχη΄ δεκαετι΄α — υπολογι΄ζονται κατα΄
προσε΄γγιση για δια΄φορους λο΄γους (δυσκολι΄α επακριβου΄ς εκτι΄µησης των «περιγραµµα΄των» του κλα΄δου, εποχιακε΄ς και µη δηλωθει΄σες θε΄σεις απασχο΄λησης, κ.λπ.), εντου΄τοις, προβα΄λλουν την εν
λο΄γω δραστηριο΄τητα ως πολλα΄ υποσχο΄µενη για το µε΄λλον,
ακριβω΄ς ο΄πως και οι νε΄ες τεχνολογι΄ες στον τοµε΄α των επικοινωνιω΄ν.
2.3.
Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, καθορι΄ζεται µεν µε σαφη΄νεια η
προ΄κληση στην οποι΄α καλει΄ται να ανταποκριθει΄ ο εν λο΄γω τοµε΄ας
απο΄ πλευρα΄ς στρατηγικη΄ς, αλλα΄ αποµε΄νει ακο΄µη να προσδιορισθει΄
ο ρο΄λος και η θε΄ση των κοινοτικω
΄ ν πολιτικω
΄ ν για την προαγωγη΄
της δηµιουργι΄ας θε΄σεων απασχο΄λησης. 'Ενα πρω΄το ΄εναυσµα
προβληµατισµου΄ παρε΄χει η γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας του
Μαρτι΄ου 1999, ο΄που η ΟΚΕ επισηµαι΄νει στο σηµει΄ο 3.2 τα εξη΄ς:
(1) ΕΕ C 332 της 31.12.1990, σ. 157.
(2) ΕΕ C 19 της 21.1.1998, σ. 116.
(3) ΕΕ C 30 της 30.1.1997, σ. 103.
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«ε΄νας τοµε΄ας που ασχολει΄ται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο µε διασυνοριακε΄ς δραστηριο΄τητες αξι΄ζει µια ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ µε ενισχυτικη΄, καινοτο΄µο και δυναµικη΄ προσε΄γγιση της ανα΄πτυξης
βιω΄σιµων επιχειρη΄σεων, κατα΄ προτι΄µηση σε πλαι΄σιο προστασι΄ας του καταναλωτη΄ και σε αρµονι΄α µε τις α΄λλες απαιτη΄σεις,
π.χ. τις περιβαλλοντικε΄ς.»
Ως βα΄ση των εργασιω΄ν µας θα χρησιµοποιηθει΄ η κοινη΄ και
συγκριτικη΄ µελε΄τη της ανακοι΄νωσης και της ΄εκθεσης της οµα΄δας
υψηλου΄ επιπε΄δου.
2.4. Η εφαρµογη΄ µιας ολοκληρωµε΄νης στρατηγικη΄ς για τη
δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης
2.4.1. Υπα΄ρχει σειρα΄ επιχειρηµα΄των τα οποι΄α συνηγορου΄ν
υπε΄ρ της επιλογη΄ς του τουρισµου΄ ως δοκιµαστικου΄ πεδι΄ου για
ολοκληρωµε΄νες στρατηγικε΄ς µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α θε΄σεων
απασχο΄λησης:
— η οικονοµικη΄ του βαρυ΄τητα και οι αναπτυξιακε΄ς του
δυνατο΄τητες·
— η επι΄δραση του τουρισµου΄ σε πολλου΄ς α΄λλους τοµει΄ς
δραστηριο΄τητας (µεταφορε΄ς, εµπο΄ριο...), καθω΄ς και η εξα΄ρτηση
του τουρισµου΄ απο΄ τους εν λο΄γω τοµει΄ς·
— οι δια΄φορες οµα΄δες πληθυσµου΄ που σχετι΄ζονται µε την
τουριστικη΄ δραστηριο΄τητα, και ειδικο΄τερα οι πλε΄ον ευπαθει΄ς
κατηγορι΄ες πληθυσµου΄, ο΄πως οι νε΄οι, οι γυναι΄κες και οι
ανειδι΄κευτοι·
— η υ΄παρξη θε΄σεων απασχο΄λησης που δεν απαιτου΄ν µεγα΄λη
ειδι΄κευση, θε΄σεων απασχο΄λησης προ΄σκαιρων, καθω΄ς και
εποχιακω΄ν·
— η συµβολη΄ του τουρισµου΄ στην περιφερειακη΄ ανα΄πτυξη:
αγροτικε΄ς περιοχε΄ς που επιδιω΄κουν να διαφοροποιη΄σουν
τις δραστηριο΄τητε΄ς τους, περιφε΄ρειες που βρι΄σκονται σε
βιοµηχανικη΄ παρακµη΄ και αναζητου΄ν εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις,
αστικα΄ κε΄ντρα που επιδιω΄κουν την αξιοποι΄ηση της πολιτιστικη΄ς
τους κληρονοµια΄ς·
— η εξελικτικη΄ χροια΄ των υπηρεσιω΄ν που συνδε΄ονται µε την
εξε΄λιξη της τουριστικη΄ς ζη΄τησης, η οποι΄α προϋποθε΄τει την
ανα΄πτυξη σχε΄σεων µε τα κε΄ντρα κατα΄ρτισης αλλα΄ και ΄ερευνας.
2.4.2. Οι επαγγελµατι΄ες του τουρισµου΄ ορθα΄ τονι΄ζουν ο΄τι η
δραστηριο΄τητα΄ τους ει΄ναι µι΄α απο΄ τις σπα΄νιες δραστηριο΄τητες που
συνδυα΄ζουν ση΄µερα παραγωγικο΄τητα και δηµιουργι΄α απασχο΄λησης. 'Οντως, η βελτι΄ωση της ποιο΄τητας και της ποικιλι΄ας των
υπηρεσιω΄ν, την οποι΄α προσδοκει΄ η πελατει΄α, ει΄ναι πηγη΄ δηµιουργι΄ας απασχο΄λησης.
2.5. Νε΄ες δεξιο΄τητες για νε΄α επαγγε΄λµατα
2.5.1. Οι ανα΄γκες των πελατω΄ν του τουριστικου΄ κλα΄δου
εξελι΄σσονται σε συνα΄ρτηση µε τα δηµογραφικα΄ δεδοµε΄να, ενω΄ οι
τουρι΄στες προβα΄λλουν ο΄λο και περισσο΄τερες απαιτη΄σεις απο΄
α΄ποψη υποδοχη΄ς και δραστηριοτη΄των και επιθυµου΄ν την ανανε΄ωση
της προσφορα΄ς στον τοµε΄α του πολιτισµου΄ και της ψυχαγωγι΄ας.
Ως εκ του΄του, τι΄θενται επιτακτικα΄ ΄ενα συ΄νολο προβληµα΄των
κατα΄ρτισης και εξελικτικη΄ς ειδι΄κευσης.
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2.5.2. Το πα΄γιο προ΄βληµα συνι΄σταται στο γεγονο΄ς ο΄τι η
κατα΄ρτιση εµφανι΄ζει πα΄ντοτε κα΄ποια καθυστε΄ρηση ΄εναντι της
εξε΄λιξης της αγορα΄ς εργασι΄ας. Θα πρε΄πει λοιπο΄ν να προλαµβα΄νονται οι εξελι΄ξεις αυτε΄ς, αφενο΄ς, βα΄σει των αναγκω΄ν που
εκφρα΄ζουν κυρι΄ως οι καταναλωτε΄ς και χρη΄στες, αφετε΄ρου, µε
την ενθα΄ρρυνση της επαγγελµατικη΄ς και διαρκου΄ς κατα΄ρτισης,
προκειµε΄νου να ενισχυ΄ονται οι δεξιο΄τητες και οι ειδικευ΄σεις. Η
απαι΄τηση αυτη΄ της προ΄ληψης διανοι΄γει προοπτικε΄ς σταθερο΄τητας
των θε΄σεων απασχο΄λησης και εγγρα΄φεται σε µι΄α φα΄ση εξε΄λιξης του
κλα΄δου, που απαιτει΄ µεγαλυ΄τερο επαγγελµατισµο΄ και ανταπο΄κριση
στη ζη΄τηση.

΄ ν της τουριστικη΄ς
2.6. Η παρακολου΄θηση των µεταβολω
ζη΄τησης
2.6.1. Αρχικα΄, ο τουρισµο΄ς αποτελου΄σε αποκλειστικο΄τητα των
ευ΄πορων κατοι΄κων πλουσι΄ων χωρω΄ν. Σταδιακα΄, ο τουρισµο΄ς
επεκτα΄θηκε σε νε΄ες οµα΄δες πληθυσµου΄, χα΄ρη στην οικονοµικη΄
ανα΄πτυξη, στην εργατικη΄ νοµοθεσι΄α, η οποι΄α καθιερω΄νει περισσο΄τερο χρο΄νο α΄δειας για διακοπε΄ς, και στις µεγαλυ΄τερες διευκολυ΄νσεις που παρε΄χουν τα µε΄σα µεταφορα΄ς. Εξ ου και η ταυτο΄χρονη
εµφα΄νιση και ανα΄γκη επενδυ΄σεων σε νε΄α προϊο΄ντα, τα οποι΄α
συµβα΄λλουν στη δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης και ανταποκρι΄νονται σε νε΄ες πολιτιστικε΄ς, αθλητικε΄ς και φυσιολατρικε΄ς επιδιω΄ξεις
και πρακτικε΄ς: ψυχαγωγικα΄ πα΄ρκα, αεραθλητισµο΄ς και θαλα΄σσια
αθλη΄µατα, διαφοροποιηµε΄νες µορφε΄ς πεζοπορι΄ας, εκδροµω΄ν κ.λπ.
2.6.2. Υπο΄ αυτο΄ το πρι΄σµα, για παρα΄δειγµα, ο πολιτιστικο΄ς
τοµε΄ας αποτελει΄ αστει΄ρευτη πηγη΄ δυνητικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν και
θε΄σεων απασχο΄λησης. Οι στατιστικε΄ς ο΄σον αφορα΄ το΄σο τις
επισκε΄ψεις µνηµει΄ων και µουσει΄ων ο΄σο και τη συµµετοχη΄ σε
φεστιβα΄λ και σε α΄λλες καλλιτεχνικε΄ς εκδηλω΄σεις δει΄χνουν ο΄τι η
ποιοτικη΄ τουριστικη΄ εκµετα΄λλευση ει΄ναι ικανοποιητικη΄ σε περιορισµε΄νες µο΄νο περιπτω΄σεις και ο΄τι, σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, η
επι΄δειξη µεγαλυ΄τερου επαγγελµατισµου΄ θα συνε΄βαλε σε αυ΄ξηση
του αριθµου΄ των επισκεπτω΄ν και, α΄ρα, των θε΄σεων απασχο΄λησης.
2.6.3. Η ΄ενταξη αυτη΄ς της αναζη΄τησης νε΄ων προϊο΄ντων σε µια
ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση, καθω΄ς και η αξιοποι΄ηση παραγνωρισµε΄νου
πολιτιστικου΄ πλου΄του και πρωτοβουλιω΄ν θα καθιστου΄σε δυνατη΄
την υποστη΄ριξη΄ τους στο πλαι΄σιο προγραµµα΄των κοινοτικη΄ς
δρα΄σης. Θα ΄επρεπε λοιπο΄ν να προωθηθου΄ν τα σχε΄δια µεταφορα΄ς
εµπειριω΄ν µεταξυ΄ περιφερειω΄ν σχετικα΄ µε τις πρωτοβουλι΄ες και τις
στρατηγικε΄ς που ΄εχουν αναπτυχθει΄, καθω΄ς και οι εταιρικε΄ς σχε΄σεις
µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων διαφορετικω΄ν χωρω΄ν. Αναφε΄ρεται, επ' αυτου΄,
το προ΄γραµµα Interreg, καθω΄ς και το µε΄σον JEV («Joint European
Venture» — «Ευρωπαϊκη΄ Συ΄µπραξη»), τα οποι΄α στηρι΄ζουν απο΄
τεχνικη΄ και οικονοµικη΄ α΄ποψη σχε΄δια για τη δηµιουργι΄α κοινω΄ν
επιχειρη΄σεων µεταξυ΄ χωρω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, µε βα΄ση
καινοτο΄µες πρωτοβουλι΄ες που ευνοου΄ν τη δηµιουργι΄α θε΄σεων
απασχο΄λησης.

2.7. Ο υπολογισµο΄ς του χρο΄νου εργασι΄ας επι΄ ετη΄σιας βα΄σης,
η ελαστικο΄τητα και η αµοιβη΄ του χρο΄νου εργασι΄ας
2.7.1. Η απασχο΄ληση στον τουριστικο΄ τοµε΄α ει΄ναι εποχιακη΄
και επισφαλη΄ς. Λο΄γω της συχνη΄ς αλλαγη΄ς εργασι΄ας, οι εργαζο΄µενοι
δεν «δε΄νονται» µε µια συγκεκριµε΄νη επιχει΄ρηση. Επιπλε΄ον, οι µισθοι΄
— µε εξαι΄ρεση ορισµε΄νες πολυ΄ εξειδικευµε΄νες θε΄σεις — ει΄ναι
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σαφω΄ς κατω΄τεροι του µε΄σου ο΄ρου που ισχυ΄ει για τους υπο΄λοιπους
εργαζο΄µενους.
2.7.2. Η εποχιακη΄ χροια΄ πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη προκειµε΄νου
να αποτελε΄σει αντικει΄µενο πιο ενδεδειγµε΄νης µεταχει΄ρισης και
αντιµετω΄πισης. 'Αλλωστε, ο΄λες οι εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες επιβα΄λλουν
ηµε΄ρες αδει΄ας, και οι απαιτη΄σεις της εποχιακη΄ς ροη΄ς πρε΄πει
να εντα΄σσονται στα πλαι΄σια αυτα΄, να γι΄νονται δεκτε΄ς, και να
διευθετου΄νται ανα΄λογα.
2.7.3. Πολλε΄ς περιφε΄ρειες ΄εχουν η΄δη κατορθω΄σει να παρατει΄νουν τη δια΄ρκεια της τουριστικη΄ς περιο΄δου µε τη θε΄σπιση
συγκεκριµε΄νων µε΄τρων. Ο συντονισµο΄ς των περιο΄δων διακοπω΄ν σε
ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα θα µπορου΄σε να αποτελε΄σει µια προ΄σθετη
ω΄θηση προς την ΄δια
ι
κατευ΄θυνση. Μια παρο΄µοια παρα΄ταση των
τουριστικω΄ν περιο΄δων (σεζο΄ν), η προσαρµογη΄ του χρο΄νου εργασι΄ας
και η αυ΄ξηση της ζη΄τησης (προσε΄λευση τουριστω΄ν εκτο΄ς Ευρω΄πης
καθω΄ς και απο΄ την Ανατολικη΄ Ευρω΄πη, προ΄σβαση νε΄ων κοινωνικω΄ν
στρωµα΄των στον τουρισµο΄, ανα΄πτυξη νε΄ων µορφω΄ν τουρισµου΄)
θα αποτελε΄σουν παρα΄γοντες που θα επιδρα΄σουν ευνοϊκα΄ στην
απασχο΄ληση.
2.7.3.1. Ωστο΄σο, προϋπο΄θεση µιας διαρκου΄ς ευνοϊκη΄ς επι΄δρασης επι΄ της απασχο΄λησης ει΄ναι ο ΄εγκαιρος και διορατικο΄ς
προγραµµατισµο΄ς των αναγκω΄ν προσωπικου΄ των επιχειρη΄σεων,
καθω΄ς και η προσφορα΄ θε΄σεων εργασι΄ας µε αµοιβε΄ς και συνθη΄κες
εργασι΄ας οι οποι΄ες να εναρµονι΄ζονται µε τους κανο΄νες που διε΄πουν
την αγορα΄ εργασι΄ας.
2.7.4. Εα΄ν, επιπλε΄ον, συνεκτιµηθει΄ η γενικευµε΄νη τα΄ση µει΄ωσης
του χρο΄νου εργασι΄ας, θα πρε΄πει, στο πλαι΄σιο της νε΄ας οργα΄νωσης
του χρο΄νου, να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι ιδιαι΄τερες ανα΄γκες του
τουρισµου΄. Η ΄δια
ι η φυ΄ση της τουριστικη΄ς δραστηριο΄τητας, που
καθορι΄ζεται ΄εντονα απο΄ την ανα΄γκη ανα΄πτυξης της προσφορα΄ς
υπηρεσιω΄ν σε ασυνεχει΄ς χρονικε΄ς περιο΄δους, αντι΄θετες µε τις
περιο΄δους δραστηριο΄τητας των α΄λλων οικονοµικω΄ν κλα΄δων, ΄εχει
ως α΄µεσο αποτε΄λεσµα τη δηµιουργι΄α πολυ΄ ιδιαι΄τερων συνθηκω΄ν
απασχο΄λησης. Σχετικα΄ µε το προ΄βληµα αυτο΄, θα πρε΄πει να
αναπτυχθει΄ ΄ενας προβληµατισµο΄ς εις βα΄θος, καθο΄τι απ' αυτο΄
εξαρτα΄ται κατα΄ µεγα΄λο µε΄ρος το µε΄λλον του κλα΄δου. Πρα΄γµατι,
ο΄ταν προ΄κειται για υπηρεσι΄ες, η ποιο΄τητα των παρεχο΄µενων
υπηρεσιω΄ν ει΄ναι ανα΄λογη µε τη διαθεσιµο΄τητα και το ενδιαφε΄ρον
του απασχολου΄µενου προσωπικου΄. Ο κοινωνικο΄ς δια΄λογος, λοιπο΄ν, θα πρε΄πει να συµβιβα΄σει τις ιδιαι΄τερες απαιτη΄σεις του κλα΄δου
µε τις απαιτη΄σεις για ποιο΄τητα ζωη΄ς, µε τη µε΄ριµνα της ποιο΄τητας,
και µε τις προοπτικε΄ς δηµιουργι΄ας απασχο΄λησης µε΄σω της µει΄ωσης
του χρο΄νου εργασι΄ας.
2.7.5. Η εµπειρι΄α δει΄χνει ο΄τι οι οικονοµι΄ες επι΄ του κο΄στους του
εργατικου΄ δυναµικου΄ αποβαι΄νουν δυσµενει΄ς για την ποιο΄τητα των
παρεχοµε΄νων υπηρεσιω΄ν και, εποµε΄νως, στρε΄φονται κατα΄ των
και΄ριων συµφερο΄ντων του τουρισµου΄ και των επιχειρη΄σεων του
κλα΄δου. Φαι΄νεται λοιπο΄ν ο΄τι τα συµφε΄ροντα των εργοδοτω΄ν και
των µισθωτω΄ν, µακροπρο΄θεσµα, ταυτι΄ζονται, γεγονο΄ς που θα
µπορου΄σε να εξαλει΄ψει την αρνητικη΄ εικο΄να που παρουσια΄ζει
συχνα΄ ο κλα΄δος για τους νε΄ους. Το µε΄λλον του ευρωπαϊκου΄
΄ σει να προσελκυ΄σει τις
τουρισµου΄ εξαρτα΄ται απο΄ το αν θα κατορθω
νε΄ες γενιε΄ς µε ποιοτικε΄ς συνθη΄κες εργασι΄ας και ενδιαφε΄ρουσες
προοπτικε΄ς επαγγελµατικη΄ς εξε΄λιξης. Πρε΄πει λοιπο΄ν, οπωσδη΄ποτε,
σε κα΄θε στρατηγικη΄ αναβα΄θµισης του τουρισµου΄, να τονι΄ζεται η
σηµασι΄α της εξε΄λιξης ανδρω΄ν και γυναικω
΄ ν, καθω΄ς και η ανα΄γκη
κατα΄ρτισης καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια του επαγγελµατικου΄ βι΄ου.
'Αλλωστε, η επιτυχι΄α ορισµε΄νων µεγα΄λων αλυσι΄δων ξενοδοχει΄ων
στηρι΄ζεται κατα΄ πολυ΄ στις αρχε΄ς αυτε΄ς: ελκυστικε΄ς αποδοχε΄ς,
προοπτικε΄ς εξε΄λιξης, διαρκη΄ς κατα΄ρτιση καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια του
επαγγελµατικου΄ βι΄ου.
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2.7.6. 'Ολα ο΄σα προαναφε΄ρθηκαν καθιστου΄ν αναγκαι΄α την
΄εναρξη κοινωνικου΄ διαλο΄γου µεταξυ΄ των πραγµατικα΄ αντιπροσωπευτικω΄ν επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων του τουριστικου΄ κλα΄δου,
κυρι΄ως σε επι΄πεδο µικρω΄ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων, και των
συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων. Ο διασυνοριακο΄ς χαρακτη΄ρας του
τουρισµου΄ επιβα΄λλει την ανα΄πτυξη του διαλο΄γου αυτου΄ και σε
ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα, ενω΄ ει΄ναι βε΄βαιο ο΄τι η καταγραφη΄ των «ορθω΄ν
πρακτικω΄ν» στον εν λο΄γω τοµε΄α ανα΄ την Ευρω΄πη θα του προσε΄διδε
προστιθε΄µενη αξι΄α.
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3.1.4. Ο ρο΄λος της 'Ενωσης θα ει΄ναι, στηριζο΄µενη σε µια
πλατφο΄ρµα ανταλλαγω΄ν, να συλλε΄γει πληροφορι΄ες σε ευρωπαϊκη΄
και σε διεθνη΄ κλι΄µακα (διο΄τι το εγχει΄ρηµα αυτο΄ θα µπορου΄σε να
επεκταθει΄και στις χω
΄ ρες εται΄ρους της Μεσογει΄ου και της Κεντρικη΄ς
και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης), µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α «εργαλει΄ων
πληροφο΄ρησης» και τον καθορισµο΄ δεικτω΄ν επι΄δοσης. Η ανα΄πτυξη
της πλατφο΄ρµας αυτη΄ς, που θα στηρι΄ζεται σε δι΄κτυο τοπικω΄ν
παρατηρητηρι΄ων εγκατεστηµε΄νων σε ΄εµπειρες τοπικε΄ς δοµε΄ς, θα
δω΄σει τη δυνατο΄τητα ανα΄πτυξης διαπεριφερειακω΄ν σχεδι΄ων συνεργασι΄ας και υλοποι΄ησης πραγµατικω΄ν δρα΄σεων συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης για την εφαρµογη΄ των βε΄λτιστων πρακτικω΄ν.

3. Παρατηρη΄σεις επι΄ της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς
3.2. Ανα΄πτυξη των επιχειρη΄σεων
΄ πη
3.1. Η πληροφο΄ρηση σχετικα΄ µε τον τουρισµο΄ στην Ευρω
3.1.1. Παρα΄ τις προ΄σφατες προο΄δους της Επιτροπη΄ς σε θε΄µατα
µεθοδολογι΄ας για τις στατιστικε΄ς σχετικα΄ µε τον τουρισµο΄, που
επιτρε΄πουν µια σφαιρικη΄ προσε΄γγιση του κλα΄δου (υπολογισµοι΄
«δορυφο΄ρου»), παρα΄ την υ΄παρξη κοινω΄ν µεθο΄δων που εφαρµο΄ζει η
Στατιστικη΄ Υπηρεσι΄α των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των και τη σχετικη΄
εναρµο΄νιση των δεδοµε΄νων, η τουριστικη΄ δραστηριο΄τητα ει΄ναι εκ
φυ΄σεως εξαιρετικα΄ δυ΄σκολο να αξιολογηθει΄: αδυ΄νατος, επι΄ του
παρο΄ντος, αριθµητικο΄ς υπολογισµο΄ς των υπηκο΄ων της ΕΕ που
εισε΄ρχονται σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος, αυ΄ξηση της συχνο΄τητας των
µετακινη΄σεων, δυσχερη΄ς διαχωρισµο΄ς µεταξυ΄ των µετακινη΄σεων
για τουριστικου΄ς, επαγγελµατικου΄ς, οικογενειακου΄ς και λοιπου΄ς
λο΄γους, α΄νθιση του φαινοµε΄νου των εξοχικω΄ν κατοικιω΄ν,
επισκε΄ψεις σε φι΄λους, εποχιακε΄ς η΄ µη δηλωθει΄σες θε΄σεις απασχο΄λησης, κ.λπ.
3.1.2. Η καθιε΄ρωση µιας µεθο΄δου προσδιορισµου΄ και καταµε΄τρησης που να διασφαλι΄ζει ικανοποιητικα΄ επι΄πεδα αξιολο΄γησης
των τουριστικω΄ν δραστηριοτη΄των, συ΄µφωνα µε τα προ΄τυπα της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, και να παρε΄χει σαφη΄ εικο΄να της πραγµατικο΄τητας και των αναγκω΄ν του δηµοσι΄ου και του ιδιωτικου΄ τοµε΄α,
παραµε΄νει εντου΄τοις το µοναδικο΄ µε΄σον για την α΄ντληση αξιο΄πιστης και πλη΄ρους πληροφο΄ρησης ως προς την επι΄δραση των
τουριστικω΄ν δραστηριοτη΄των και για την πραγµατοποι΄ηση προβλε΄ψεων.
3.1.3. Προκειµε΄νου να γι΄νει µια πιο λεπτοµερη΄ς και ολοκληρωµε΄νη µελε΄τη της κατα΄στασης και των τα΄σεων του κλα΄δου, η
ΟΚΕ εισηγει΄ται να υιοθετηθει΄η προ΄ταση της ΟΥΕ περι΄δηµιουργι΄ας
«δικτυ΄ου σηµει΄ων δρα΄σης και παρατη΄ρησης» διαρθρωµε΄νου γυ΄ρω
απο΄ τους υφιστα΄µενους τοπικου΄ς και περιφερειακου΄ς οργανισµου΄ς
(γραφει΄α προω΄θησης, πρακτορει΄α, εµπορικα΄ επιµελητη΄ρια…), οι
οποι΄οι γνωρι΄ζουν επαρκω΄ς την αγορα΄ τους και ει΄ναι οι µο΄νοι
που µπορου΄ν να κατανοη΄σουν καταστα΄σεις που ενδε΄χεται να
παρουσια΄ζουν µεγα΄λες διαφορε΄ς. Τα σηµει΄α αυτα΄ θα µπορου΄σαν
επι΄σης να λειτουργου΄ν ως «Κε΄ντρα παροχη΄ς συµβουλω΄ν σχετικα΄
µε τον τουρισµο΄», προκειµε΄νου να παρε΄χουν στους φορει΄ς του
τουρισµου΄ πληροφορι΄ες, κυρι΄ως σχετικα΄ µε τις προδιαγραφε΄ς
ποιο΄τητας και µε την ανα΄λυση των προσδοκιω΄ν των καταναλωτω΄ν.
Ο ρο΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς θα συνι΄σταται στη χορη΄γηση
ειδικου΄ ση΄µατος στους τοπικου΄ς αυτου΄ς οργανισµου΄ς, σε συνεργασι΄α µε τις εθνικε΄ς και τοπικε΄ς αρχε΄ς, στην εξασφα΄λιση της
κατα΄ρτισης των υπευθυ΄νων τους και στη µε΄ριµνα ω΄στε να
λειτουργου΄ν ως πραγµατικο΄ διαρθρωµε΄νο ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο (συ΄µφωνα µε το προ΄τυπο των Euro-Info Centres).

΄ πη στηρι΄ζεται,
3.2.1. Η τουριστικη΄ δραστηριο΄τητα στην Ευρω
κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο, σε µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, που συχνα΄
αντιµετωπι΄ζουν δυσχε΄ρειες να ανταποκριθου΄ν στις συ΄γχρονες
απαιτη΄σεις της ανταγωνιστικο΄τητας (προ΄σβαση στους «παρο΄χους
τουρισµου΄», φη΄µη, συ΄γχρονα µε΄σα προβολη΄ς, ποιο΄τητα, σχε΄σεις
µε τους καταναλωτε΄ς κ.λπ.). ∆ιακρι΄νεται επι΄σης για την υ΄παρξη
µιας πληθω΄ρας α΄λλων µικρω΄ν φορε΄ων που εξαρτω΄νται ευρε΄ως απο΄
την τουριστικη΄ δραστηριο΄τητα: βιοτε΄χνες, ΄εµποροι, ελευ΄θεροι
επαγγελµατι΄ες κ.λπ.
3.2.2. Η κατα΄σταση αυτη΄, η οποι΄α δεν συναντα΄ται ου΄τε
στις ΗΠΑ (ε΄ντονα συγκεντρωµε΄νη δραστηριο΄τητα) ου΄τε στις
αναπτυσσο΄µενες τουριστικα΄ χω΄ρες, ο΄που επικρατου΄ν οι ξε΄νες
επιχειρη΄σεις η΄ τα δηµο΄σια µονοπω΄λια, αποτελει΄, επι΄σης, πηγη΄
πλου΄του για τον ευρωπαϊκο΄ τουρισµο΄: ποικιλι΄α, ποιο΄τητα και
πρωτοτυπι΄α υποδοχη΄ς, εγγυ΄τητα µεταξυ΄ του παρο΄χου τουριστικω΄ν
υπηρεσιω΄ν και του πολιτισµικου΄ περιβα΄λλοντο΄ς του, κ.λπ.
3.2.3. Αντι΄ να υποµει΄νουµε καρτερικα΄ τη σταδιακη΄ εξα΄λειψη
αυτη΄ς της ευρωπαϊκη΄ς ποικιλοµορφι΄ας, εναπο΄κειται στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση να την καταστη΄σει πλεονε΄κτηµα. Πρα΄γµατι, ει΄ναι
γνωστο΄ ο΄τι αυτη΄ η ΄εντονη ποικιλι΄α παραγο΄ντων αποτελει΄ την
καλυ΄τερη εγγυ΄ηση για τη διατη΄ρηση της απασχο΄λησης και
τη δηµιουργι΄α τοπικω΄ν θε΄σεων απασχο΄λησης στις τουριστικε΄ς
περιοχε΄ς, οι οποι΄ες συχνα΄ ει΄ναι περιοχε΄ς µε περιορισµε΄νες δυνατο΄τητες απασχο΄λησης (αγροτικε΄ς, καθυστερηµε΄νες αναπτυξιακα΄,
νησιωτικε΄ς η΄ αποµονωµε΄νες περιοχε΄ς, κ.λπ.).
3.2.4. Ορισµε΄νες τουριστικε΄ς περιφε΄ρειες της 'Ενωσης γνωρι΄ζουν τις επιπτω΄σεις του µαζικου΄ τουρισµου΄: καταστροφη΄ του
φυσικου΄ περιβα΄λλοντος, υπερι΄σχυση στην τουριστικη΄ αγορα΄ των
µεγα΄λων τουριστικω΄ν πρακτορει΄ων, απω΄λεια εκ µε΄ρους του πληθυσµου΄ των ιδιαι΄τερων πολιτιστικω΄ν χαρακτηριστικω΄ν του το΄που.
Με λι΄γα λο΄για, οι περιφε΄ρειες αυτε΄ς καταλη΄γουν σε απλου΄ς
«τουριστικου΄ς προορισµου΄ς» και χα΄νουν σιγα΄ σιγα΄ τον πραγµατικο΄
πλου΄το που αποτελου΄ν οι παραδο΄σεις φιλοξενι΄ας, το φυσικο΄
περιβα΄λλον, οι παραδο΄σεις και ο πολιτισµο΄ς. Απο΄ τη µια µε΄ρα
στην α΄λλη, οι «προορισµοι΄» αυτοι΄ µπορου΄ν να εγκαταλειφθου΄ν
απο΄ τα «πρακτορει΄α», εις ο΄φελος µακρινω΄ν το΄πων, συχνα΄ εκτο΄ς
Ευρω΄πης, και να προστεθει΄ στην πολιτιστικη΄ καταστροφη΄ ο
οικονοµικο΄ς µαρασµο΄ς. Αυτοι΄ ει΄ναι οι κι΄νδυνοι της «µονοκαλλιε΄ργειας» στον τουρισµο΄ και της ΄ελλειψης ισορροπι΄ας µεταξυ΄ των
τοπικω΄ν επιχειρηµατιω΄ν και των µεγα΄λων τουριστικω΄ν πρακτορει΄ων
που, ο΄λο και πιο συγκεντρωµε΄να, ενεργου΄ν συχνα΄ ως ολιγοπω΄λια
και επιβα΄λλουν τους ο΄ρους τους χωρι΄ς δυνατο΄τητες διαπραγµα΄τευσης.
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3.2.5. Η συ΄µπραξη των µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων εµφανι΄ζεται
ως προνοµιου΄χο µε΄σο την αποτροπη΄ της ΄εντονης κυριαρχι΄ας των
«πρακτορει΄ων» στην αγορα΄ και για την αντιµετω΄πιση του εµποδι΄ου
που συνιστα΄ το περιορισµε΄νο µε΄γεθος. Για το λο΄γο αυτο΄, η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση οφει΄λει να συστη΄σει στις εθνικε΄ς και περιφερεια΄ σεων και συνεργασιω΄ν. Σε
κε΄ς αρχε΄ς την ενθα΄ρρυνση των ενω
διασυνοριακο΄ επι΄πεδο, το µε΄σο της Ευρωπαϊκη΄ς Συ΄µπραξης (JEV),
το οποι΄ο ενισχυ΄ει πολυ΄ αποτελεσµατικα΄ την απο΄ κοινου΄ ανα΄ληψη
δραστηριοτη΄των εκ µε΄ρους των ΜΜΕ της 'Ενωσης, θα πρε΄πει να
αποτελε΄σει αντικει΄µενο ειδικω΄ν εκστρατειω
΄ ν προβολη΄ς για τον
τουριστικο΄ τοµε΄α. Εξα΄λλου, ΄εχει καθοριστικη΄ σηµασι΄α να ασχοληθει΄ ιδιαι΄τερα η κοινοτικη΄ πολιτικη΄ για τον ανταγωνισµο΄ µε τις
σχε΄σεις µεταξυ΄ µεγα΄λων τουριστικω
΄ ν πρακτορει΄ων και τοπικω΄ν
επαγγελµατιω΄ν του τουρισµου΄, προκειµε΄νου να αποκατασταθει΄ η
απαραι΄τητη ισορροπι΄α.

3.2.6. Επι΄σης, κα΄θε κοινοτικη΄ δρα΄ση προοριζο΄µενη να ευνοη΄σει
το περιβα΄λλον των µικρω΄ν επιχειρη΄σεων θα ΄εχει θετικο΄ αντι΄κτυπο
για τον κλα΄δο: µει΄ωση του ΦΠΑ για τις εργασιακε΄ς δραστηριο΄τητες, περιορισµο΄ς των διοικητικω΄ν διατυπω΄σεων, συντο΄µευση των
προθεσµιω΄ν πληρωµη΄ς, αυστηρο΄τερη εφαρµογη΄ των κανο΄νων για
τον ανταγωνισµο΄ σε περιπτω΄σεις µονοπωλι΄ων και παρα΄νοµων
συµφωνιω΄ν, ΄ση
ι µεταχει΄ριση ο΄λων των παραγο΄ντων του τουρισµου΄,
συµπεριλαµβανοµε΄νου του τοµε΄α των ενω΄σεων και των συνεταιρισµω΄ν. Στο πεδι΄ο αυτο΄, η ΟΚΕ καλει΄ το Συµβου΄λιο να επιδει΄ξει
πιο τολµηρη΄ στα΄ση: τα τουριστικα΄ επαγγε΄λµατα εξαιρε΄θηκαν
προ΄σφατα απο΄ τη διευκο΄λυνση να µπορου΄ν να απολαµβα΄νουν
µειωµε΄νου συντελεστη΄ ΦΠΑ, ενω΄ προ΄κειται αναµφισβη΄τητα για
΄εναν απο΄ τους κλα΄δους µε το υψηλο΄τερο ποσοστο΄ απασχο΄λησης.

3.3. Συ΄µπραξη δηµο΄σιου και ιδιωτικου΄ τοµε΄α

3.3.1. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η σηµαντικο΄τατη αποστολη΄ της
κατα΄ρτισης και της στη΄ριξης των στρατηγικω΄ν του τουρισµου΄
εναπο΄κειται στις δηµο΄σιες αρχε΄ς, σε τοπικο΄, εθνικο΄ η΄ κοινοτικο΄
επι΄πεδο. Εντου΄τοις, ση΄µερα, η συµβολη΄ του ιδιωτικου΄ τοµε΄α
µπορει΄ να αποτελε΄σει παρα΄γοντα επιτα΄χυνσης.

3.3.2. Πρα΄γµατι, η ανα΄πτυξη του τουρισµου΄ συχνα΄ συνδε΄εται,
κυρι΄ως στις λιγο΄τερο ευ΄πορες περιοχε΄ς της 'Ενωσης, µε την υ΄παρξη
ποιοτικω΄ν υποδοµω΄ν, ο΄πως ει΄ναι: οι σταθµοι΄ καθαρισµου΄ των
υδα΄των κυρι΄ως σε παραθαλα΄σσιες περιοχε΄ς, η χωροταξι΄α των
παραλιω΄ν, τα ΄εργα υποδοµη΄ς για χειµερινα΄ αθλη΄µατα, η αξιοποι΄ηση
των ιαµατικω΄ν πηγω΄ν, οι αθλητικε΄ς εγκαταστα΄σεις, οι λιµε΄νες
αναψυχη΄ς, οι αερολιµε΄νες, κ.λπ. Το µε΄γεθος αυτω΄ν των επενδυ΄σεων
υπερβαι΄νει συχνα΄ τις δυνατο΄τητες των δηµο΄σιων αρχω΄ν. Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση µπορει΄ και οφει΄λει να προσφε΄ρει τη συνεισφορα΄ της,
στο πλαι΄σιο των διαρθρωτικω΄ν πολιτικω΄ν για τις λιγο΄τερο ευ΄πορες
περιοχε΄ς. Μπορει΄, επι΄σης, να προωθη΄σει, στο ΄διο
ι πλαι΄σιο και µε΄σω
της πολιτικη΄ς για τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις, τις συγχρηµατοδοτη΄σεις
δηµο΄σιου/ιδιωτικου΄ τοµε΄α, καθω΄ς και τις εκχωρη΄σεις δικαιωµα΄των
εκµετα΄λλευσης οι οποι΄ες επιτρε΄πουν τη συµµετοχη΄ σε ανα΄λογα
σχε΄δια ιδιωτικω΄ν κεφαλαι΄ων. Μι΄α κοινοτικη΄ παρο΄τρυνση για τη
χρησιµοποι΄ηση αυτου΄ του συ΄γχρονου τρο΄που χρηµατοδο΄τησης
σχεδι΄ων συλλογικου΄ συµφε΄ροντος θα αποτελου΄σε χρη΄σιµη συµβολη΄ στην ανα΄πτυξη του δυναµικου΄ του τοµε΄α.
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3.4. Τουρισµο΄ς και ΄ερευνα-ανα΄πτυξη
3.4.1. Η ανακοι΄νωση ορθα΄ επισηµαι΄νει τον πιθανο΄ θετικο΄
΄ ν και των νε΄ων τεχνολογιω΄ν. Απο΄ την
αντι΄κτυπο των καινοτοµιω
α΄ποψη αυτη΄, πρε΄πει να υπογραµµισθει΄ η συµβολη΄ του 5ου
Προγρα΄µµατος-Πλαι΄σιο για την 'Ερευνα, µε΄σω κυρι΄ως των
οριζο΄ντιων προτεραιοτη΄των του («καινοτοµι΄α και συµµετοχη΄ των
ΜΜΕ») η΄ ορισµε΄νων βασικω΄ν δρα΄σεω΄ν του, ο΄πως ει΄ναι «η ολοκληρωµε΄νη ανα΄πτυξη του αγροτικου΄ και παρα΄κτιου χω΄ρου» η΄ «η πο΄λη
του αυ΄ριο». ∆υστυχω΄ς, οι δρα΄σεις αυτε΄ς ει΄ναι απροσπε΄λαστες για
τη συντριπτικη΄ πλειοψηφι΄α των παραγο΄ντων του τουρισµου΄.
Η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ της θε΄σπισης ευε΄λικτων διαδικασιω΄ν
υποστη΄ριξης των µικρω΄ν επιχειρη΄σεων οι οποι΄ες διαθε΄τουν ΄ενα
ανεκµετα΄λλευτο δυναµικο΄ καινοτοµι΄ας καθω΄ς και σχεδι΄ων τεχνολογικη΄ς δια΄δοσης, τα οποι΄α να ει΄ναι ορθα΄ στοχοθετηµε΄να και να
υλοποιου΄νται µε τη συνεργασι΄α των επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων.
Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ µε΄γιστος βαθµο΄ς διαφα΄νειας και να
διευκολυνθει΄ η προ΄σβαση στο 5ο ΠΠΕΑ, το οποι΄ο παραµε΄νει
ερµητικα΄ κλειστο΄ για το 98 % των παραγο΄ντων, η ΟΚΕ ζητει΄ τη
δηµιουργι΄α µι΄ας ευ΄χρηστης «ιστοθε΄σης ενηµε΄ρωσης» στο ∆ιαδι΄κτυο καθω΄ς και σηµει΄ων παροχη΄ς βοη΄θειας (τα Κε΄ντρα Ευρωπαϊκη΄ς Ενηµε΄ρωσης η΄ τα Κε΄ντρα Παροχη΄ς Συµβουλω΄ν).

3.4.2. 'Οµως, καθω΄ς η ευρωπαϊκη΄ δρα΄ση ΕΤΑ δεν περιορι΄ζεται
στο 5ο Προ΄γραµµα-Πλαι΄σιο για την 'Ερευνα (το οποι΄ο αντιπροσωπευ΄ει µο΄νο ποσοστο΄ 4 % της ΄ερευνας στην Ευρω΄πη), η ΟΚΕ εκτιµα΄
ο΄τι θα πρε΄πει να αναζητηθου΄ν, επι΄σης, κοινα΄ σχε΄δια και δρα΄σεις
µε΄σω των δρα΄σεων κοινη΄ς χρηµατοδο΄τησης COST, καθω΄ς και των
α΄ρθρων 168 και 169 (πρω΄ην α΄ρθρο 130 Κ και Λ) της Συνθη΄κης,
σχετικα΄ µε τις κοινε΄ς δρα΄σεις βα΄σει των διαδικασιω΄ν Eureka.

3.5. Η θε΄ση του κοινωνικου΄ διαλο΄γου στις πολιτικε΄ς για την
απασχο΄ληση και την κατα΄ρτιση / εξειδι΄κευση
3.5.1. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επισηµα΄νει, εν προκειµε΄νω, ο΄πως
α΄λλωστε ΄επραξε και η οµα΄δα υψηλου΄ επιπε΄δου, τη σηµασι΄α των
πολιτικω΄ν για την απασχο΄ληση και την κατα΄ρτιση/εξειδι΄κευση ως
στοιχει΄ων προω΄θησης και σταθεροποι΄ησης του κλα΄δου. Απο΄
αυτη΄ την α΄ποψη, ο κοινωνικο΄ς δια΄λογος αποτελει΄ καθοριστικο΄
παρα΄γοντα, κυρι΄ως δε µε΄σα απο΄ την ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση΄ του,
λο΄γω του διασυνοριακου΄ χαρακτη΄ρα του εν λο΄γω κλα΄δου
δραστηριοτη΄των.

3.5.2. Θα πρε΄πει, µα΄λιστα, να υπογραµµισθει΄ ο΄τι η πραγµατικη΄
δικαι΄ωση της κοινοτικη΄ς δρα΄σης βρι΄σκεται κυρι΄ως στο κοινωνικο΄
και το ανθρω
΄ πινο επι΄πεδο. Πρα΄γµατι, ο φο΄βος του «κοινωνικου΄
ντα΄µπινγκ» απο΄ τη µι΄α περιφε΄ρεια στην α΄λλη, µπορει΄ να οδηγη΄σει
΄ορισµε΄νες επιχειρη΄σεις στην παραµε΄ληση της επε΄νδυσης σε ανθρω
πινο δυναµικο΄ (κατα΄ρτιση, ειδι΄κευση, βελτι΄ωση των ικανοτη΄των,
παροχη΄ κινη΄τρων στο προσωπικο΄) η΄ στην αναζη΄τηση φθηνου΄ η΄
λιγο΄τερο ειδικευµε΄νου εργατικου΄ δυναµικου΄. 'Ενας κοινωνικο΄ς
δια΄λογος µε αντικει΄µενο τις µεγα΄λες προκλη΄σεις του κλα΄δου
(κατα΄ρτιση, χρο΄νος εργασι΄ας, κ.λπ.), ο οποι΄ος θα µπορου΄σε να
διεξαχθει΄ ανα΄ µεγα΄λες τουριστικε΄ς ζω΄νες (για παρα΄δειγµα, νησια΄
της Μεσογει΄ου, ορεινε΄ς περιοχε΄ς…), θα επε΄τρεπε ο΄ντως τον
εντοπισµο΄ των ορθο΄τερων πρακτικω΄ν, ω΄στε να αυξηθει΄ το ενδιαφε΄ρον των εργαζοµε΄νων και η ποιο΄τητα των παροχω΄ν.
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3.5.3. Με βα΄ση την πει΄ρα που αποκτη΄θηκε απο΄ το δια΄λογο
στον τοµε΄α των ξενοδοχει΄ων και εστιατορι΄ων, ει΄ναι δυνατο΄ν να
υπα΄ρξει σηµαντικη΄ προ΄οδος, και κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ το θε΄µα των
λιγο΄τερο εξειδικευµε΄νων θε΄σεων απασχο΄λησης η΄ του χρο΄νου
εργασι΄ας, κυρι΄ως µε΄σα στα πλαι΄σια των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν
για την απασχο΄ληση, ο΄που ο υπολογισµο΄ς του χρο΄νου απασχο΄λησης σε ετη΄σια βα΄ση αναφε΄ρεται ως κατα΄λληλος για τις εποχιακε΄ς
δραστηριο΄τητες.
3.5.4. Η ΟΚΕ δεν µπορει΄ να µην ανησυχει΄ για το ζη΄τηµα της
αντιπροσωπευτικο΄τητας των φορε΄ων του τουρισµου΄ και του
ανι΄σχυρου κοινωνικου΄ διαλο΄γου σε πολλε΄ς χω΄ρες. Κρι΄νει, εποµε΄νως, ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ το να ενισχυθει΄ η δραστηριο΄τητα των
κοινωνικω΄ν εται΄ρων και να αυξηθει΄ η αντιπροσωπευτικο΄τητα΄ τους,
κυρι΄ως στο επι΄πεδο των µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων και των
εποχιακω΄ν εργαζοµε΄νων, µε βα΄ση τις βε΄λτιστες πρακτικε΄ς ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν. Οι πρακτικε΄ς συνθη΄κες του κλα΄δου θα
πρε΄πει να λαµβα΄νονται περισσο΄τερο υπο΄ψη και του΄το πρε΄πει να
υποστηριχθει΄ και να αναζητει΄ται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο.
3.5.5. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ τα εθνικα΄ σχε΄δια για την απασχο΄ληση
που υποβα΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη να περιλαµβα΄νουν τις δρα΄σεις
που αναλαµβα΄νονται, και σε χρηµατοδοτικο΄ επι΄πεδο, για την
προω΄θηση της απασχο΄λησης στον χω΄ρο του τουρισµου΄, καθω΄ς και
ποιοτικα΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη του κοινωνικου΄
διαλο΄γου στον κλα΄δο αυτο΄.
3.5.6. Ο δια΄λογος µεταξυ΄ κοινωνικω΄ν εται΄ρων θα πρε΄πει να
αφορα΄ και την κατα΄ρτιση και τη διαχει΄ριση της κινητικο΄τητας,
κυρι΄ως προκειµε΄νου να ανε΄λθει το επι΄πεδο της ειδι΄κευσης και να
εξασφαλι΄ζονται δυνατο΄τητες επαναπασχο΄λησης και συµπληρωµατικω΄ν δραστηριοτη΄των για τους εποχιακου΄ς εργαζοµε΄νους.
3.5.7. Αναφορικα΄ µε την αναγνω΄ριση των ειδικοτη΄των και την
προ΄σβαση στα επαγγε΄λµατα, η ΟΚΕ επισηµαι΄νει τη σηµασι΄α της
΄ ν της ελευ΄θερης εγκατα΄στασης,
πλη΄ρους εφαρµογη΄ς των αρχω
καθω΄ς και της ισοτιµι΄ας / αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των επιπε΄δων
εξειδι΄κευσης, συ΄µφωνα µε αναλυ΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν στο
πλαι΄σιο του Παρατηρητηρι΄ου της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς της ΟΚΕ (1).
Πρα΄γµατι, για ορισµε΄να επαγγε΄λµατα ο΄πως, για παρα΄δειγµα,
αυτα΄ των κτηµατοµεσιτω
΄ ν, των αυτοκινητιστω
΄ ν και των ξεναγω
΄ ν,
εξακολουθου΄ν να υφι΄στανται πολυα΄ριθµα εµπο΄δια για την ελευ΄θερη παροχη΄ υπηρεσιω΄ν η΄ την ελευ΄θερη εγκατα΄σταση. Τα εµπο΄δια
αυτα΄ ει΄ναι πρακτικα΄ η΄ νοµικα΄. Αν και ει΄ναι απαραι΄τητη η
διασφα΄λιση της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν, εντου΄τοις ει΄ναι
επι΄σης θεµιτη΄ η διασφα΄λιση της τη΄ρησης των αρχω΄ν της ελευ΄θερης
κυκλοφορι΄ας και α΄σκησης επαγγε΄λµατος.
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το΄σο απο΄ εθνικου΄ς η΄ περιφερειακου΄ς πο΄ρους, ο΄σο και απο΄ πο΄ρους
προερχο΄µενους απο΄ τις ΄διες
ι
τις επιχειρη΄σεις και, ενδεχοµε΄νως,
απο΄ προ΄σθετες κοινοτικε΄ς πιστω΄σεις. Εξα΄λλου, η εν λο΄γω δια΄σκεψη
θα µπορου΄σε να εισαγα΄γει ειδικα΄ προγρα΄µµατα, στο πλαι΄σιο του
Leonardo II, προοριζο΄µενα να εγκαινια΄σουν προ΄τυπα ευρωπαϊκω΄ν
προγραµµα΄των, αδελφοποιη΄σεις και δι΄κτυα σχολω΄ν. Στις µεγα΄λες
διασυνοριακε΄ς τουριστικε΄ς ζω΄νες, θα ΄επρεπε να διεξαχθου΄ν µελε΄τες
απο΄ κοινου΄ προκειµε΄νου να προσδιοριστου΄ν οι κοινε΄ς ανα΄γκες
ειδι΄κευσης, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της ειδι΄κευσης των επιχειρηµατιω΄ν, και να προγραµµατιστει΄ ο επαναπροσανατολισµο΄ς των
υφισταµε΄νων µε΄σων κατα΄ρτισης η΄ η δηµιουργι΄α νε΄ων κυ΄κλων
εκπαι΄δευσης.
3.5.9. Οι στρατηγικε΄ς ανα΄πτυξης των αντι΄στοιχων ειδικοτη΄των
θα ΄επρεπε, πε΄ρα απο΄ τη δηµιουργι΄α υπηρεσιω΄ν (υποδοµε΄ς διαµονη΄ς, ξενοδοχει΄α…), να στραφου΄ν και προς ειδικου΄ς µελετητε΄ς για
το σχεδιασµο΄ «δεσµω΄ν» που να συνδυα΄ζουν δια΄φορα προϊο΄ντα:
µεταφορε΄ς, ψυχαγωγικε΄ς δραστηριο΄τητες, γαστρονοµι΄α, πολιτισµο΄… Το ζητου΄µενο, στην περι΄πτωση αυτη΄, θα η΄ταν η ανα΄πτυξη
κα΄θετων ικανοτη΄των σε θε΄µατα τουρισµου΄: πρα΄γµατι, ο τουρισµο΄ς
χαρακτηρι΄ζεται ταυτο΄χρονα απο΄ εναλλασσο΄µενη κατα΄ρτιση και
µαθητει΄α, απο΄ τη χρη΄ση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν επικοινωνι΄ας εκ
µε΄ρους των παραγωγω΄ν και των επιχειρηµατιω΄ν, απο΄ την ειδικη΄
κατα΄ρτιση για την ποιο΄τητα και απο΄ τη γλωσσικη΄ κατα΄ρτιση. Ο
στο΄χος θα ει΄ναι η εις βα΄θος και σε πανεπιστηµιακο΄ επι΄πεδο
κατα΄ρτιση των επιχειρηµατιω΄ν σε πολλαπλε΄ς ικανο΄τητες, ω΄στε να
ει΄ναι ικανοι΄να προσαρµοστου΄ν σε διαφο΄ρων µορφω΄ν δραστηριο΄τητες.
4. 'Αλλες κατευθυ΄νσεις προβληµατισµου΄ για µια «Νε΄α
Ευρωπαϊκη΄ Στρατηγικη΄ για τον Τουρισµο΄»
4.1. Αναπτυξιακη΄ κρι΄ση
4.1.1. Η γνωµοδο΄τηση για τον τουρισµο΄ και την περιφερειακη΄
ανα΄πτυξη που υιοθε΄τησε η ΟΚΕ κατα΄ τη συ΄νοδο ολοµε΄λειας της
20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 1990 (2) προ΄τεινε η΄δη καινοτο΄µες κατευθυ΄νσεις
προβληµατισµου΄ για τον κοινωνικο΄ τουρισµο΄, τον πολιτιστικο΄
τουρισµο΄, τον ορειβατικο΄ τουρισµο΄ και τον αγροτουρισµο΄. Αυτε΄ς
εξακολουθου΄ν να ει΄ναι επι΄καιρες. Η εν λο΄γω γνωµοδο΄τηση
επιση΄µαινε την υ΄παρξη τουριστικη΄ς κρι΄σης, καθω΄ς ο τουρισµο΄ς
δεν κατα΄φερε να ανταποκριθει΄, κατα΄ κα΄ποιον τρο΄πο, στην επιτυχι΄α
του (α΄νιση αυ΄ξηση της προσφορα΄ς, υποβα΄θµιση του περιβα΄λλοντος, κ.λπ.). Μι΄α δεκαετι΄α µετα΄, η ανα΄λυση δεν ΄επαψε να
ει΄ναι ευ΄στοχη. Πρα΄γµατι, ει΄ναι δυνατο΄ν να αναφερθου΄µε σε
«αναπτυξιακη΄ κρι΄ση».

3.5.8. Αναφορικα΄ µε την επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση, η ΟΚΕ
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι η ανακοι΄νωση αρκει΄ται
στην παραποµπη΄ για κα΄θε παρε΄µβαση στη χρηµατοδο΄τηση των
Ευρωπαϊκω΄ν ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων. Πε΄ρα απο΄ τη σχετικη΄ χρηµατοδο΄τηση, πρε΄πει κυρι΄ως να υπα΄ρξει προβληµατισµο΄ς σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα σχετικα΄ µε τους κυ΄κλους κατα΄ρτισης για τα τουριστικα΄
επαγγε΄λµατα. Η ΟΚΕ προτει΄νει την πραγµατοποι΄ηση το ΄ετος 2000
µι΄ας διυπουργικη΄ς δια΄σκεψης, µε τη συνεργασι΄α του Συµβουλι΄ου
Υπουργω΄ν Τουρισµου΄ και του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν Παιδει΄ας,
για την εξε΄ταση αυτου΄ του θε΄µατος. Μεταξυ΄ των προτα΄σεων που
ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν, η ΟΚΕ θα µπορου΄σε η΄δη να προτει΄νει,
στο τρε΄χον στα΄διο, ΄ενα εκτεταµε΄νο διασυνοριακο΄ προ΄γραµµα
περιο΄δων α΄σκησης και µαθητει΄ας, το οποι΄ο να χρηµατοδοτει΄ται

4.1.2. Επιπλε΄ον, παρα΄ τα ελπιδοφο΄ρα αριθµητικα΄ δεδοµε΄να, το
µερι΄διο της Ευρω΄πης στον παγκο΄σµιο τουρισµο΄ µειω΄νεται διαρκω΄ς:
ενω΄ αναγγε΄λλεται ο΄τι ο αριθµο΄ς των τουριστω΄ν αναµε΄νεται να
διπλασιασθει΄ παγκοσµι΄ως σε ει΄κοσι χρο΄νια, η Ευρω΄πη δεν θα
προσελκυ΄ει πλε΄ον περισσο΄τερο απο΄ 45 ΄εως 46 % του διεθνου΄ς
τουρισµου΄, ΄εναντι του σηµερινου΄ 60 % σχεδο΄ν. Μο΄νον ο επαγγελµατικο΄ς τουρισµο΄ς και οι επισκε΄ψεις παγκοσµι΄ως γνωστω΄ν µνηµει΄ων (Ρω΄µη, Αθη΄να, Παρι΄σι…), που αντιµετωπι΄ζουν ο΄µως προβλη΄µατα υπερπληθυσµου΄, εξακολουθου΄ν να ΄εχουν ζη΄τηση, ενω΄ οι
παραδοσιακοι΄ το΄ποι διακοπω΄ν στην Ευρω΄πη υφι΄στανται, συχνα΄,
µια υποτι΄µηση που οφει΄λεται σε δια΄φορους λο΄γους: εποχιακο΄ς
υπερπληθυσµο΄ς, πτω΄ση της ποιο΄τητας των παρεχο΄µενων υπηρεσιω΄ν, ανα΄πτυξη της ανασφα΄λειας, υποβα΄θµιση του περιβα΄λλοντος
(ποιο΄τητα των υδα΄των, οικοδο΄µηση, κ.λπ.).

(1) Γνωµοδο΄τηση CES 789/98, ΕΕ C 235 της 27.7.98, σ. 10.

(2) ΕΕ C 332 της 31.12.1990, σ. 157.
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4.1.3. Ο τουρισµο΄ς αποτελει΄ οικονοµικα΄ αποδοτικο΄ φαινο΄µενο
που πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄, πρε΄πει ο΄µως και να ελε΄γχεται. 'Οποια
και αν ει΄ναι η α΄ποψη απο΄ την οποι΄α προσεγγι΄ζεται, ο τουρισµο΄ς
δεν ει΄ναι ουδε΄τερος πολιτισµικα΄ η΄ κοινωνιολογικα΄. Συνεπα΄γεται
συνα΄ντηση διαφορετικω΄ν λαω΄ν και πληθυσµω΄ν. Επηρεα΄ζει τις
οικονοµικε΄ς πρακτικε΄ς και τις συνθη΄κες εργασι΄ας. Μπορει΄ να ΄εχει
επιβλαβη΄ επι΄δραση στο φυσικο΄ και αστικο΄ περιβα΄λλον: υποβα΄θµιση
των ιστορικω΄ν τοποθεσιω΄ν, ακαλαι΄σθητα οικοδοµη΄µατα, σπατα΄λη,
καταστροφη΄ της πανι΄δας και της χλωρι΄δας. Ο εποχιακο΄ς µαζικο΄ς
τουρισµο΄ς αναγκα΄ζει, επι΄σης, τις αρχε΄ς να κατασκευα΄ζουν πολυδα΄πανες υποδοµε΄ς, που χρησιµοποιου΄νται µο΄νο ορισµε΄νους µη΄νες
κα΄θε χρο΄νο και, εποµε΄νως, ει΄ναι δυ΄σκολο να αποσβεσθου΄ν,
γεγονο΄ς που µπορει΄ να οδηγη΄σει τους ενδιαφερο΄µενους τοπικου΄ς
οργανισµου΄ς σε χρε΄ωση. Ο τουρισµο΄ς µπορει΄, επι΄σης, χωρι΄ς να
ει΄ναι υπευ΄θυνος, να ευνοη΄σει την εγκληµατικο΄τητα: ναρκωτικα΄,
εγκληµατικο΄τητα, πορνει΄α.
4.1.4. 'Ολες αυτε΄ς οι πιθανε΄ς αρνητικε΄ς επιδρα΄σεις δηµιουργου΄ν αντιδρα΄σεις απο΄ρριψης, συχνα΄ βι΄αιες, εκ µε΄ρους των τοπικω΄ν
πληθυσµω΄ν. Ο µη ελεγχο΄µενος µαζικο΄ς τουρισµο΄ς µπορει΄ να
δηµιουργη΄σει αι΄σθηµα απογοη΄τευσης σε ΄εναν πληθυσµο΄ που
βλε΄πει να του παι΄ρνουν τα εδα΄φη του, τον πολιτισµο΄ του, τις
παραδο΄σεις και τις αξι΄ες του: «δι΄νουµε τα πα΄ντα και δεν λαµβα΄νουµε τι΄ποτε». Προκυ΄πτει λοιπο΄ν σαφω΄ς η ανα΄γκη αναζη΄τησης ενο΄ς
τουρισµου΄ ελεγχο΄µενου, που να εντα΄σσεται σωστα΄ στο φυσικο΄
περιβα΄λλον και τον τοπικο΄ πολιτισµο΄. Η µορφη΄ αυτη΄ τουρισµου΄
υφι΄σταται η΄δη σε πολλε΄ς περιφε΄ρειες της 'Ενωσης, ο΄που δεν ΄εχει
ακο΄µη αναπτυχθει΄ ο µαζικο΄ς τουρισµο΄ς. Σχετικα΄ µε το ζη΄τηµα
αυτο΄, η ΟΚΕ τονι΄ζει το ρο΄λο της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν των
τουριστικω΄ν περιφερειω΄ν, η οποι΄α θα πρε΄πει να συµµετα΄σχει και να
΄ ν και των
ζητει΄ται η α΄ποψη΄ της, ο΄πως και των επαγγελµατιω
πολιτικω΄ν αρµοδι΄ων, για την ανα΄πτυξη µιας ενδογενου΄ς στρατηγικη΄ς «βιω΄σιµης» ανα΄πτυξης του τουρισµου΄.

4.2. Τουρισµο΄ς και Εσωτερικη΄ Αγορα΄
4.2.1. Η υ΄παρξη µι΄ας εσωτερικη΄ς τουριστικη΄ς αγορα΄ς δεν
αποτελει΄ ακο΄µη πραγµατικο΄τητα. Η επικει΄µενη εισαγωγη΄ του ευρω΄
θα καταστη΄σει ακο΄µη εντονο΄τερες τις ανεπα΄ρκειες και τις ελλει΄ψεις
σε πολυα΄ριθµους τοµει΄ς. Αυτε΄ς ει΄χαν η΄δη εντοπισθει΄στη γνωµοδο΄τηση του 1990 (1). Μπορου΄ν να αναφερθου΄ν κυρι΄ως:
— η εναρµο΄νιση του συστη΄µατος ταξινο΄µησης των δοµω΄ν τουριστικη΄ς φιλοξενι΄ας, το οποι΄ο, επι΄ του παρο΄ντος, αποτελει΄
γρι΄φο για τους ευρωπαι΄ους και λοιπου΄ς τουρι΄στες·
— η διαλειτουργικο΄τητα των συστηµα΄των κρατη΄σεων·
— η αναγνω΄ριση των προσο΄ντων και η ελευ΄θερη εγκατα΄σταση·
— η ασφα΄λεια των µε΄σων πληρωµη΄ς, η εγκυρο΄τητα των συµβα΄σεων, οι προθεσµι΄ες πληρωµη΄ς, οι δικαστικε΄ς διαδικασι΄ες,
κ.λπ.
— η οργα΄νωση της εποχικη΄ς κατανοµη΄ς των τουριστικω΄ν ροω΄ν, η
οποι΄α ει΄ναι πλε΄ον α΄σκοπη εα΄ν πραγµατοποιει΄ται σε εθνικο΄
αποκλειστικα΄ επι΄πεδο.
(1) ΕΕ C 332 της 31.12.1990, σ. 157.
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4.2.2. Στα παραπα΄νω θε΄µατα προστι΄θεται ση΄µερα και εκει΄νο
της ρυ΄θµισης των δραστηριοτη΄των της εξ αποστα΄σεως πω΄λησης
που αναπτυ΄σσονται χα΄ρη στο ∆ιαδι΄κτυο.

4.3. Τουρισµο΄ς και Πολιτισµο΄ς
4.3.1. Το δυναµικο΄ της ευρωπαϊκη΄ς πολιτιστικη΄ς κληρονοµια΄ς
ει΄ναι τερα΄στιο και συνιστα΄ µει΄ζον πλεονε΄κτηµα για την ανα΄πτυξη
του εσωτερικου΄ και του αστικου΄ τουρισµου΄. Θα ΄επρεπε, ο΄µως, να
καταρτισθει΄ κατα΄λογος των λιγο΄τερο γνωστω΄ν τοποθεσιω΄ν και να
ενσωµατωθου΄ν κι αυτε΄ς στα αντι΄στοιχα τουριστικα΄ δι΄κτυα. Ο
πολιτιστικο΄ς τουρισµο΄ς χρεια΄ζεται υποστη΄ριξη µε΄σω εµπορικη΄ς
προω΄θησης. Πρε΄πει να πραγµατοποιηθου΄ν επενδυ΄σεις στην προω΄θηση και την εµπορευµατοποι΄ηση των αυθεντικω΄ν το΄πων, προκειµε΄νου να αυξηθου΄ν οι επισκε΄ψεις και η ικανο΄τητα΄ τους για
αυτοχρηµατοδο΄τηση και αξιοποι΄ηση.
4.3.2. Σε επι΄πεδο απασχο΄λησης, αυτο΄ θα οδηγη΄σει στη
δηµιουργι΄α νε΄ων επαγγελµα΄των που θα συνδυα΄ζουν τον τουρισµο΄
µε τον πολιτισµο΄: µεσολαβητε΄ς, πρα΄κτορες ανα΄πτυξης, βοηθοι΄
τεκµηρι΄ωσης, ειδικοι΄ εκδηλω΄σεων σε περιφερειακε΄ς γλω΄σσες,
«σχεδιαστε΄ς» µε΄σων πληροφο΄ρησης και προω΄θησης, πολυ΄γλωσση
υποδοχη΄, κ.λπ. Προ΄κειται για επαγγε΄λµατα που απαιτου΄ν τη
συµπληρωµατικη΄ αξιοποι΄ηση ικανοτη΄των και µε΄σων µεταξυ΄ φορε΄ων
του τουρισµου΄ και του πολιτισµου΄, η οποι΄α ει΄ναι απαραι΄τητη για
την ανα΄πτυξη αυτου΄ του ει΄δους τουρισµου΄.
4.3.3. Επιπλε΄ον, ο πολιτιστικο΄ς τουρισµο΄ς ει΄ναι ουσιαστικο΄ς
παρα΄γοντας για την αλληλογνωριµι΄α των λαω΄ν. Ο τουρισµο΄ς
αυτο΄ς δεν θα πρε΄πει να επικεντρω΄νεται αποκλειστικα΄ στη γνω΄ση
της πολιτιστικη΄ς κληρονοµια΄ς, αλλα΄ να εκτει΄νεται και στους
ζω΄ντες πολιτισµου΄ς και τη συ΄γχρονη δηµιουργι΄α. Η απο΄ κοινου΄
αξιοποι΄ηση διασυνοριακω΄ν πολιτιστικω΄ν διαδροµω΄ν, η επεξεργασι΄α
κοινω΄ν δρα΄σεων προβολη΄ς του ευρωπαϊκου΄ πολιτιστικου΄ πλου΄του
σε τρι΄τες χω΄ρες και η υποστη΄ριξη των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων
για δρα΄σεις αξιοποι΄ησης της πολιτιστικη΄ς κληρονοµια΄ς και της
συ΄γχρονης δηµιουργι΄ας αποτελου΄ν ορισµε΄να απο΄ τα στοιχει΄α µι΄ας
νε΄ας ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς.

4.4. Τουρισµο΄ς και ιδιο΄τητα του ευρωπαι΄ου πολι΄τη
4.4.1. Η ΟΚΕ ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι ο τουρισµο΄ς αποτελει΄, απο΄
την α΄ποψη αυτη΄, παρα΄γοντα για την ευρωπαϊκη΄ ενοποι΄ηση. Η
δηµιουργι΄α των χω΄ρων «Schengen» και «ευρω΄» αποτελει΄, κατ'
αρχη΄ν, ΄ενα πολυ΄ συγκεκριµε΄νο και θετικο΄ επι΄τευγµα. Θα η΄ταν
σκο΄πιµη η περαιτε΄ρω διερευ΄νηση αυτη΄ς της προσε΄γγισης, µε
επι΄κεντρο τις συνε΄πειες επι΄ της απασχο΄λησης και τις προοπτικε΄ς
που διανοι΄γει ο κλα΄δος ο΄σον αφορα΄ την επαγγελµατικη΄ κινητικο΄τητα. Η υποδοχη΄ των τουριστω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τες
χω΄ρες, θα πρε΄πει, επι΄σης, να εξετασθει΄ υπο΄ αυτη΄ την οπτικη΄ γωνι΄α.

4.5. Τουρισµο΄ς, συνοχη΄ και αειφο΄ρος ανα΄πτυξη
4.5.1. Ει΄ναι πλε΄ον αποδεδειγµε΄νο ο΄τι η τουριστικη΄ ανα΄πτυξη
των µειονεκτουσω΄ν περιφερειω΄ν µπορει΄ να λειτουργη΄σει ως µε΄σο
ενι΄σχυσης της συνοχη΄ς. Εντου΄τοις, µι΄α σειρα΄ µειονεκτηµα΄των
(υποβα΄θµιση του περιβα΄λλοντος, ανεξε΄λεγκτη δο΄µηση, περιορισµε΄να οφε΄λη για την τοπικη΄ δραστηριο΄τητα, αρνητικε΄ς αντιδρα΄σεις των πληθυσµω΄ν) πρε΄πει να µας κα΄νουν προσεκτικου΄ς.

C 75/44

EL

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

4.5.2. Οι µεγα΄λες πιε΄σεις που ασκει΄η δηµιουργι΄α των τουριστικω΄ν υποδοµω΄ν στο α΄µεσο κοινωνικο΄ και οικολογικο΄ περιβα΄λλον
προξενου΄ν συχνα΄ αρνητικε΄ς συνε΄πειες, που στρε΄φουν τον πληθυσµο΄ ενα΄ντια στις προσπα΄θειες για την ανα΄πτυξη του τουρισµου΄.
Πρε΄πει λοιπο΄ν να εφαρµοστει΄ µια νε΄α αντι΄ληψη «βιω΄σιµων»
τουριστικω΄ν υποδοµω΄ν και ανα΄πτυξης. Πρα΄γµατι, η τουριστικη΄
ανα΄πτυξη οδηγει΄ συχνα΄ στη δηµιουργι΄α ειδικω΄ν υποδοµω΄ν και
πολυ΄ συχνα΄ παρατηρει΄ται η παρουσι΄α τε΄τοιων υποδοµω΄ν, οι οποι΄ες
παραµε΄νουν ανεκµετα΄λλευτες κατα΄ το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος του
χρο΄νου, ενω΄ ενδε΄χεται να αλλοιω΄νουν τη φυσιογνωµι΄α του το΄που.
4.5.3. Τα σηµερινα΄ συστη΄µατα τουρισµου΄ ει΄θισται να στηρι΄ζονται στη συγκε΄ντρωση µεγα΄λου αριθµου΄ ατο΄µων σε περιορισµε΄νης ΄εκτασης το΄πους και για πολυ΄ µικρε΄ς χρονικε΄ς περιο΄δους.
Του΄το δηµιουργει΄πληθω΄ρα προβληµα΄των σχετικα΄ µε τη διαχει΄ριση
των απορριµµα΄των, την υδροδο΄τηση, την ηλεκτροδο΄τηση, καθω΄ς
και την εκµετα΄λλευση των µε΄σων µεταφορα΄ς.
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4.6.3. Πρε΄πει να εξευρεθου΄ν µε΄τρα για τον απεγκλωβισµο΄ των
κοινωνικω΄ν στρωµα΄των και τη διευκο΄λυνση των ανθρωπι΄νων
σχε΄σεων. Το µε΄λλον του τουρισµου΄ ΄εγκειται κατα΄ µεγα΄λο µε΄ρος
στην ανα΄πτυξη µιας διαδικασι΄ας ενοποι΄ησης, αντι΄θετης προς τους
κοινωνικου΄ς διαχωρισµου΄ς.
4.6.4. Η επε΄κταση της τουριστικη΄ς δραστηριο΄τητας σε ο΄λα τα
κοινωνικα΄ στρω΄µατα δεν πρε΄πει να ερµηνευθει΄ ως προτροπη΄ προς
τον «µαζικο΄ τουρισµο΄», µε ο΄λα τα αρνητικα΄ επακο΄λουθα: παροχη΄
υπηρεσιω΄ν µε΄τριας ποιο΄τητας, απουσι΄α πολιτιστικου΄ περιεχοµε΄νου,
κ.λπ. Αντι΄θετα, η τουριστικη΄ δραστηριο΄τητα πρε΄πει να εκλαµβα΄νεται επι΄σης ως ευκαιρι΄α εµπλουτισµου΄ και ανακαλυ΄ψεων. Εξα΄λλου,
η πει΄ρα ΄εχει δει΄ξει ο΄τι καταναλωτε΄ς µε περιορισµε΄νες αποδοχε΄ς
ενδιαφε΄ρονται ιδιαι΄τερα για µορφε΄ς διακοπω΄ν που προωθου΄ν τη
γνωριµι΄α διαφορετικω΄ν πληθυσµω΄ν και πολιτισµω΄ν: διαµονη΄ σε
οικογε΄νειες, σε αγροικι΄ες, πεζοπορι΄ες, πολιτιστικε΄ς επισκε΄ψεις.
4.7. Τουρισµο΄ς και εκπαι΄δευση

4.5.4. Η διαχει΄ριση του περιβα΄λλοντος αποτελει΄ µι΄α µο΄νο απο΄
τις συνιστω΄σες µιας προσε΄γγισης ως προς τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη,
µια ΄εννοια που περιλαµβα΄νει την παγκοσµιοποι΄ηση, την προ΄βλεψη,
και τη συγκε΄ντρωση.
4.5.5. Εξ ο΄λων αυτω΄ν συνα΄γεται ο΄τι η κοινη΄ προσε΄γγιση του
τουρισµου΄ και της συνοχη΄ς, για να µπορε΄σει να αποδω΄σει καρπου΄ς,
οφει΄λει να περιλα΄βει και µια νε΄α πτυχη΄ που αφορα΄ την βιω΄σιµη
ανα΄πτυξη, η οποι΄α θα δι΄νει προτεραιο΄τητα στη διατη΄ρηση του
φυσικου΄ ενεργητικου΄. Ανα΄λογες ΄εννοιες ει΄ναι ο βιω΄σιµος τουρισµο΄ς, ο αειφο΄ρος τουρισµο΄ς και ο οικολογικο΄ς τουρισµο΄ς.
4.5.6. ∆ιαπιστω΄νεται λοιπο΄ν ο΄τι, στα πλαι΄σια µι΄ας ευρωπαϊκη΄ς
στρατηγικη΄ς για την πραγµατικη΄ αξιοποι΄ηση του τουρισµου΄ ως
παρα΄γοντα δηµιουργι΄ας θε΄σεων απασχο΄λησης, οι περιφε΄ρειες
΄εχουν συχνα΄ µεγαλυ΄τερη ανα΄γκη απο΄ µεθο΄δους παρα΄ απο΄ χρη΄µατα.
Η ανα΄πτυξη δρα΄σεων συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης των βε΄λτιστων
πρακτικω΄ν σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο φαι΄νεται ο΄τι εµπι΄πτει στην
αρµοδιο΄τητα της 'Ενωσης.

4.6. Κοινωνικο΄ς τουρισµο΄ς
4.6.1. Η προ΄σβαση ο΄σο το δυνατο΄ν µεγαλυ΄τερου µε΄ρους
του πληθυσµου΄ στις τουριστικε΄ς δραστηριο΄τητες αποτελει΄ ΄ενα
σηµαντικο΄ παρα΄γοντα για τη δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης. Οι
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την απασχο΄ληση θα πρε΄πει, εποµε΄νως,
να επισηµαι΄νουν τον πολλαπλασιαστικο΄ αντι΄κτυπο των διαφο΄ρων
εθνικω΄ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση του κοινωνικου΄ τουρισµου΄ και
για την ενθα΄ρρυνση αυτω΄ν των δραστηριοτη΄των στο πλαι΄σιο της
ευρωπαϊκη΄ς εσωτερικη΄ς αγορα΄ς (δι΄κτυο τουριστικω΄ν χωριω΄ν,
πρωτοβουλι΄ες για τους νε΄ους, δρα΄σεις υπε΄ρ των ηλικιωµε΄νων
ατο΄µων, των συνταξιου΄χων, κ.λπ.).
4.6.2. Πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν µε΄τρα υπε΄ρ της προ΄σβασης
ο΄λων στις διακοπε΄ς, µε πα΄για µε΄ριµνα για την αποφυγη΄ της
δηµιουργι΄ας «γκε΄το» σε το΄πους που να υποδε΄χονται
κατ' αποκλειστικο΄τητα µερι΄δες του πληθυσµου΄ που βρι΄σκονται σε
δυσχερη΄ οικονοµικη΄ κατα΄σταση.

4.7.1. 'Ενας καταµερισµο΄ς των περιο΄δων των σχολικω΄ν διακοπω΄ν µε µεγαλυ΄τερη κλιµα΄κωση στη δια΄ρκεια του χρο΄νου και µε
συντονισµο΄ σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, θα ευνοου΄σε οπωσδη΄ποτε τον
ποιοτικο΄ οικογενειακο΄ τουρισµο΄ και θα περιο΄ριζε τις πιε΄σεις
(περιβαλλοντικε΄ς, οικονοµικε΄ς...) στις πλε΄ον πολυσυ΄χναστες περιοχε΄ς.
4.7.2. Η ΟΚΕ, δι΄χως να υποτιµα΄ την πολυπλοκο΄τητα της
α΄σκησης του συντονισµου΄ (παραδο΄σεις, κλιµατολογικε΄ς συνθη΄κες,
πολιτισµικο΄ πλαι΄σιο...), προτρε΄πει εντου΄τοις τα αρµο΄δια ευρωπαϊκα΄
Συµβου΄λια (Παιδει΄ας, Βιοµηχανι΄ας-Τουρισµου΄) να αναλα΄βουν εκ
νε΄ου εργασι΄ες προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση.
4.8. Τουρισµο΄ς και ∆ιευ΄ρυνση
4.8.1. Το δυναµικο΄ του τουρισµου΄ προ΄κειται να αυξηθει΄
εξαιτι΄ας της διευ΄ρυνσης της 'Ενωσης. Προ΄κειται, καταρχη΄ν, για τη
ζη΄τηση την προερχο΄µενη απο΄ την πελατει΄α των χωρω΄ν της
Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης που ανακαλυ΄πτει τις χω΄ρες µας. Προ΄κειται,
επι΄σης, για την προσφορα΄ τουρισµου΄ στις χω΄ρες αυτε΄ς, οι οποι΄ες
συχνα΄ ει΄ναι ελα΄χιστα γνωστε΄ς. Το σωρευτικο΄ αποτε΄λεσµα αυτω΄ν
των δυ΄ο παραγο΄ντων αναµε΄νεται να ενισχυ΄σει τη δυναµικη΄ του
τουριστικου΄ τοµε΄α. Ει΄ναι, εποµε΄νως, πρωταρχικη΄ς σηµασι΄ας η
συ΄νδεση της Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης σε µι΄α ευρωπαϊκη΄
πρωτοβουλι΄α για τον τουρισµο΄, κυρι΄ως µε΄σω ολοκληρωµε΄νων
δρα΄σεων µε στο΄χο ειδικε΄ς ζω΄νες (Βαλτικη΄, Καρπα΄θια, κοιλα΄δα του
Oder…).
4.8.2. Ο ΄διος
ι
προβληµατισµο΄ς, µε ο΄λες τις υπο΄λοιπες παραµε΄τρους ΄διες,
ι
θα µπορου΄σε να επεκταθει΄και στις χω΄ρες των παραλι΄ων
της Μεσογει΄ου, στα πλαι΄σια µιας πολιτικη΄ς του τουρισµου΄ ανα΄
ζω΄νες προσε΄λκυσης.

5. Συστα΄σεις: Με΄θοδος και αρχη΄ µι΄ας ευρωπαϊκη΄ς δρα΄σης
5.1.

Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη:

5.1.1. τη θετικη΄ επι΄δραση της ευρωπαϊκη΄ς οικοδο΄µησης επι΄της
ανα΄πτυξης του τουρισµου΄ (ελευθερι΄α κυκλοφορι΄ας των ατο΄µων,
«χω΄ρος Schengen», ενιαι΄ο νο΄µισµα...)·
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5.1.2. τη µοναδικη΄ συµβολη΄ του τουρισµου΄ στη βελτι΄ωση της
κατα΄στασης της απασχο΄λησης στην Ευρω΄πη, κυρι΄ως επειδη΄ ει΄ναι
΄ενας απο΄ τους σπα΄νιους κλα΄δους που συνδυα΄ζουν την παραγωγικο΄τητα µε τη δηµιουργι΄α απασχο΄λησης·
5.1.3. τη βου΄ληση για διατη΄ρηση και αναγνω΄ριση της ποικιλι΄ας
των ιδιαι΄τερων τοπικω΄ν χαρακτηριστικω΄ν που περιλαµβα΄νει η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, αυ΄ριο η διευρυµε΄νη Ευρω΄πη, µε΄σα απο΄ τον
ανθρω΄πινο, τον πολιτισµικο΄, τον πολιτιστικο΄ και το φυσικο΄ της
πλου΄το·
5.1.4. τις ενδεχο΄µενες επιπτω΄σεις ενο΄ς ανεξε΄λεγκτου τουρισµου΄, και κυρι΄ως τους πιθανου΄ς κινδυ΄νους για το περιβα΄λλον,
την πολιτιστικη΄ κληρονοµια΄ και την πολιτισµικη΄ ποικιλι΄α, οι οποι΄ες
εκφρα΄ζουν µια κρι΄ση ανα΄πτυξης που θα µπορου΄σε να θε΄σει σε
κι΄νδυνο το δυναµικο΄ ανα΄πτυξης του κλα΄δου·
5.1.5. την ανα΄γκη να αναβαθµιστου΄ν και να σταθεροποιηθου΄ν
οι λιγο΄τερο εξειδικευµε΄νες θε΄σεις απασχο΄λησης, ω΄στε να
καταστου΄ν πιο ελκυστικε΄ς·
5.1.6. τη σηµασι΄α µιας γενικευµε΄νης πολιτικη΄ς ποιο΄τητας και
διαφοροποι΄ησης της προσφορα΄ς·
5.1.7. την κατα΄σταση που επικρατει΄ στις περιοχε΄ς της 'Ενωσης
που εξαρτω΄νται πολυ΄ απο΄ τον τουρισµο΄ και που µειονεκτου΄ν λο΄γω
του κο΄στους των υποδοµω΄ν (ιδιαι΄τερα οι νησιωτικε΄ς και εξο΄χως
αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες)·
5.1.8. την υ΄παρξη στρεβλω΄σεων του ανταγωνισµου΄, κυρι΄ως
στις σχε΄σεις µεταξυ΄ τοπικω΄ν επιχειρη΄σεων και µεγα΄λων τουριστικω΄ν
πρακτορει΄ων·
5.1.9. τη χρησιµο΄τητα µιας ευρωπαϊκη΄ς προσε΄γγισης, και λο΄γω
του προφανη΄ διασυνοριακου΄ χαρακτη΄ρα της δραστηριο΄τητας
αυτη΄ς, και επειδη΄ υπα΄ρχει µεγα΄λη ταυ΄τιση προβληµα΄των µεταξυ΄
περιοχω΄ν της 'Ενωσης και, εποµε΄νως, η αναζη΄τηση κοινω΄ν λυ΄σεων
φαι΄νεται ιδιαι΄τερα ενδιαφε΄ρουσα, απο΄ α΄ποψη κο΄στους και
αποτελεσµατικο΄τητας·
5.2.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ συνιστα΄ στο Συµβου΄λιο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στα κρα΄τη µε΄λη και στην
Επιτροπη΄ να εγκαινιασθει΄ Πρωτοβουλι΄α για µια Ευρωπαϊκη΄ Στρατηγικη΄ του Τουρισµου΄ (ΠΕΣΤ), η οποι΄α θα περιλαµβα΄νει:
5.2.1. τη συγχρηµατοδο΄τηση προ΄τυπων δρα΄σεων ανταλλαγη΄ς
εµπειριω΄ν και συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης, κυρι΄ως στους τοµει΄ς
του προσδιορισµου΄ τοπικω΄ν στρατηγικω΄ν, της προστασι΄ας του
περιβα΄λλοντος, της ποιο΄τητας των παρεχοµε΄νων υπηρεσιω΄ν, του
κοινωνικου΄ διαλο΄γου και της κατα΄ρτισης στα νε΄α επαγγε΄λµατα
του τουρισµου΄, µε τη βοη΄θεια ενο΄ς διαρθρωµε΄νου δικτυ΄ου τοπικω΄ν
σηµει΄ων δρα΄σης και παρατη΄ρησης, που θα εγκατασταθου΄ν σε
υπα΄ρχουσες οργανω΄σεις·
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5.2.2. την προνοµιακη΄ προ΄σβαση στα υφιστα΄µενα κοινοτικα΄
µε΄σα (ευρωπαϊκα΄ διαρθρωτικα΄ ταµει΄α, πολιτικη΄ επιχειρη΄σεων,
πολιτικη΄ ΄ερευνας και ανα΄πτυξης, προ΄γραµµα Leonardo, JEV,
προ΄γραµµα LIFE…) ω΄στε να υποστηριχθου΄ν οι περιφε΄ρειες που
εξαρτω΄νται περισσο΄τερο απο΄ τον τουρισµο΄ και να ευνοηθου΄ν η
καινοτοµι΄α και οι εταιρικε΄ς σχε΄σεις·
5.2.3. την πραγµατικη΄ εφαρµογη΄ των κανο΄νων για τον ανταγωνισµο΄ στον κλα΄δο, κυρι΄ως για την καταπολε΄µηση των στρεβλω΄σεων, µονοπωλι΄ων και ολιγοπωλι΄ων, που καθιστου΄ν επισφαλη΄
την κατα΄σταση εκατοντα΄δων χιλια΄δων µικρω΄ν επιχειρη΄σεων του
κλα΄δου·
5.2.4. την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη του κοινωνικου΄ διαλο΄γου σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στα επι΄πεδα ειδι΄κευσης,
την κατα΄ρτιση, την κινητικο΄τητα, τις συνθη΄κες εργασι΄ας, το χρο΄νο
εργασι΄ας, την ΄ελλειψη σταθερο΄τητας των θε΄σεων απασχο΄λησης·
5.2.5. τη µελε΄τη, σε προ΄τυπους τοµει΄ς, και σε συνεργασι΄α µε
τους επαγγελµατι΄ες του κλα΄δου, τους συλλο΄γους καταναλωτω΄ν
και µισθωτω΄ν, ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη ποιο΄τητας, µε κοινε΄ς
προδιαγραφε΄ς, καθω΄ς και µηχανισµου΄ς πιστοποι΄ησης και
αξιολο΄γησης·
5.2.6. ποιοτικα΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις πολιτικε΄ς απασχο΄λησης
και τη λειτουργι΄α του κοινωνικου΄ διαλο΄γου, τα οποι΄α θα ζητου΄νται
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη στα πλαι΄σια των εθνικω΄ν σχεδι΄ων για την
απασχο΄ληση·
5.2.7. την εφαρµογη΄, η΄δη απο΄ τω΄ρα, των στοιχει΄ων της
πρωτοβουλι΄ας ΠΕΣΤ στις υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω΄ρες, κυρι΄ως µε
βα΄ση τις χρηµατοδοτη΄σεις Phare και Sapard·
5.2.8. την ετη΄σια δηµοσι΄ευση, απο΄ την Επιτροπη΄, ΄εκθεσης
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της στρατηγικη΄ς, µε την επι΄δραση των
κοινοτικω΄ν πολιτικω΄ν επι΄ του κλα΄δου (εσωτερικη΄ αγορα΄, ΚΓΠ,
εξωτερικε΄ς σχε΄σεις, κοινωνικη΄ πολιτικη΄…), καθω΄ς και µε αριθµητικα΄ στοιχει΄α για την κατανοµη΄ των κοινοτικω΄ν πιστω΄σεων·
5.2.9. τη διενε΄ργεια, εκ µε΄ρους των ευρωπαϊκω΄ν οργα΄νων,
τακτικω΄ν διαβουλευ΄σεων µε τους οικονοµικου΄ς και κοινωνικου΄ς
φορει΄ς του κλα΄δου, κυρι΄ως µε στο΄χο να αξιολογει΄ται ο αντι΄κτυπος
της ευρωπαϊκη΄ς νοµοθεσι΄ας και πολιτικη΄ς επι΄ του τουρισµου΄·
5.2.10. την πραγµατοποι΄ηση ετη΄σιας δια΄σκεψης για την παρακολου΄θηση και τον απολογισµο΄, στην οποι΄α θα συµµετε΄χουν τα
κρα΄τη µε΄λη, οι ενδιαφερο΄µενοι φορει΄ς (επαγγελµατι΄ες, υπα΄λληλοι,
καταναλωτε΄ς, συναφει΄ς δραστηριο΄τητες), το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄.
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