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που προε΄ρχονται απο΄ τη µεταποι΄ηση γεωργικω΄ν προϊο΄ντων» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α
και η εσωτερικη΄ αγορα΄» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα την «Προ΄ταση οδηγι΄ας
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II
(Προπαρασκευαστικε΄ς πρα΄ξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Πρα΄σινη Βι΄βλος: Η αστικη΄ ευθυ΄νη
΄ ν προϊο΄ντων»
λο΄γω ελαττωµατικω
(2000/C 117/01)
Στις 30 Ιουλι΄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 την «Πρα΄σινη
Βι΄βλο: Η αστικη΄ ευθυ΄νη λο΄γω ελαττωµατικω΄ν προϊο΄ντων»
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των εργασιω΄ν της
ΟΚΕ για το σχετικο΄ θε΄µα, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 15 Φεβρουαρι΄ου 2000 (εισηγητη΄ς: ο κ. Vever).
Κατα΄ τη 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 1ης Μαρτι΄ου), η Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 97 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 2 αποχε΄ς την εξη΄ς γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

1.3.
Τα τρι΄α µεγα΄λα θε΄µατα που τι΄θενται ση΄µερα αφορου΄ν
κυρι΄ως:
— την αξιολο΄γηση της εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας του 1985,

1.1.
Η Πρα΄σινη Βι΄βλος για την αστικη΄ ευθυ΄νη λο΄γω ελαττωµατικω΄ν προϊο΄ντων, που παρουσι΄ασε η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ τον
παρελθο΄ντα Ιου΄λιο, αποτελει΄ την πρω΄τη πραγµατικη΄ ευκαιρι΄α για
να εκτιµηθει΄ η πορει΄α της εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας 85/374/ΕΟΚ (1)
΄ θηκαν κατα΄
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Οι καθυστερη΄σεις που σηµειω
τη µεταφορα΄ της στις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες δεν επε΄τρεψαν να γι΄νει
αυτη΄ η εκτι΄µηση στην προηγου΄µενη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς (Μα΄ιος
1995).

— τις επιλογε΄ς ο΄σον αφορα΄ µια ενδεχο΄µενη µεταρρυ΄θµιση,
— τα µε΄σα για τη βελτι΄ωση της παρακολου΄θησης και της
προ΄ληψης.

2. Παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας του
1985
1.2.
Στις 22 Νοεµβρι΄ου 1999, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ διοργα΄νωσε στις Βρυξε΄λλες ακρο΄αση για την Πρα΄σινη
Βι΄βλο προκειµε΄νου να συγκεντρωθου΄ν οι µαρτυρι΄ες και οι απο΄ψεις
των κοινωνικω΄ν και επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων, των επιχειρη΄σεων και των ενω΄σεων των καταναλωτω΄ν. Η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ στηρι΄χθηκε ευρε΄ως στις συζητη΄σεις της εν λο΄γω
ακρο΄ασης ο΄σον αφορα΄ τις παρατηρη΄σεις που διατυπω
΄ νει.

2.1.
Με την εν λο΄γω οδηγι΄α επιδιω΄χθηκε η καθιε΄ρωση ενο΄ς
ευρωπαϊκου΄ προτυ΄που που θα εφαρµο΄ζεται σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη
και θα βασι΄ζεται σε µια ισορροπι΄α µεταξυ΄ πολιτω΄ν και παραγωγω΄ν,
η οποι΄α ει΄ναι απαραι΄τητο να διαφυλαχθει΄, ο΄πως το τονι΄ζει η ΄δια
ι η
Επιτροπη΄. Ο εν λο΄γω ευρωπαϊκο΄ς µηχανισµο΄ς στηρι΄ζεται στις εξη΄ς
΄εξι αρχε΄ς:
— στην αντικειµενικη΄ ευθυ΄νη, χωρι΄ς να χρεια΄ζεται να αποδειχθει΄
συγκεκριµε΄νο ελα΄ττωµα,

(1) ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29.

— στην ευθυ΄νη που οφει΄λεται σε κα΄ποια αιτι΄α, κατα΄ την οποι΄α
χρεια΄ζεται να αποδειχθει΄ το ελα΄ττωµα και η ζηµι΄α,
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— στη νοµικη΄ ευθυ΄νη, κατα΄ την οποι΄α αποκλει΄εται η δυνατο΄τητα
παρε΄κκλισης λο΄γω της βου΄λησης των µερω΄ν,
— στη σχετικη΄ ευθυ΄νη, η οποι΄α παρε΄χει τη δυνατο΄τητα στον
παραγωγο΄ να απαλλαγει΄ για ορισµε΄νες περιπτω΄σεις οι οποι΄ες
απαριθµου΄νται περιοριστικα΄,
— στην ευθυ΄νη του παραγωγου΄ καταρχη΄ν και εν ελλει΄ψει του
διανοµε΄α η΄ του εισαγωγε΄α,
— στην περιορισµε΄νη χρονικα΄ ευθυ΄νη, η οποι΄α ορι΄ζεται σε δε΄κα
χρο΄νια απο΄ τη δια΄θεση του προϊο΄ντος στο εµπο΄ριο.

2.2.
Η οδηγι΄α του 1985 εφαρµο΄στηκε προοδευτικα΄ ο΄χι µο΄νο
στα 15 κρα΄τη µε΄λη αλλα΄ και σε α΄λλες ευρωπαϊκε΄ς χω΄ρες µη µε΄λη
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης (στις υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες, στην
Ελβετι΄α και στη Νορβηγι΄α). Εκτο΄ς της Ευρω΄πης, οι διατα΄ξεις της
εν λο΄γω οδηγι΄ας, λο΄γω της ισορροπι΄ας που διασφαλι΄ζει στα
δια΄φορα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη ενε΄πνευσαν επι΄σης συστη΄µατα αστικη΄ς ευθυ΄νης που καθιε΄ρωσαν α΄λλες χω΄ρες µη µε΄λη, ο΄πως η
Ιαπωνι΄α, που προτι΄µησε αυτη΄ τη µορφη΄ προσε΄γγισης αντι΄ του
συστη΄µατος των ΗΠΑ.

2.3.
Αντιθε΄τως, η εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας του 1985 καθυστε΄ρησε λο΄γω της βραδυ΄τητας που σηµειω΄θηκε κατα΄ τη µεταφορα΄
της στα εθνικα΄ δι΄καια των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
Κατα΄ συνε΄πεια, ση΄µερα η περι΄οδος παρακολου΄θησης της ει΄ναι
πολυ΄ περιορισµε΄νη. Εξα΄λλου, φαι΄νεται ο΄τι η οδηγι΄α δεν ΄εχει γι΄νει
ακο΄µη αρκετα΄ γνωστη΄ σε ορισµε΄νους δικαστε΄ς, δικηγο΄ρους και σε
α΄λλα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη· πρε΄πει να σηµειωθου΄ν ακο΄µη προ΄οδοι
ο΄σον αφορα΄ τη δια΄δοση΄ της.

2.4.
Εα΄ν η οδηγι΄α συνετε΄λεσε ω΄στε να εναρµονισθου΄ν προς τα
α΄νω τα εθνικα΄ συστη΄µατα αστικη΄ς ευθυ΄νης, οι διαφορε΄ς και οι
επ' αυτω΄ν αποφα΄σεις των δικαστηρι΄ων βασι΄στηκαν καταρχα΄ς στην
εθνικη΄ νοµοθεσι΄α η οποι΄α πολλε΄ς φορε΄ς ει΄ναι αισθητα΄ αυστηρο΄τερη της οδηγι΄ας. Πρα΄γµατι, η οδηγι΄α δεν αποκλει΄ει την
εφαρµογη΄ της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, ΄εστω και αυστηρο΄τερης, και ο
ζηµιωθει΄ς µπορει΄να επικαλεστει΄την εφαρµογη΄ του εθνικου΄ δικαι΄ου
ο΄σον αφορα΄ τη συµβατικη΄ η΄ εξωσυµβατικη΄ ευθυ΄νη η΄ να επικαλεσθει΄
΄ενα ειδικο΄ καθεστω΄ς ευθυ΄νης. Στα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη,
µπορου΄ν να λα΄βουν αποζηµι΄ωση απο΄ τα συστη΄µατα κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης ακο΄µη και ο΄σοι υπε΄στησαν σωµατικη΄ βλα΄βη.

΄ νε2.5.
Με τη γενικη΄ ισορροπι΄α κο΄στους/οφε΄λους που καθιερω
ται απο΄ την οδηγι΄α, επιδιω΄χθηκε να συνδυασθου΄ν η προστασι΄α
των καταναλωτω΄ν, οι συνε΄πειες για την ανταγωνιστικο΄τητα των
επιχειρη΄σεων, και η παροχη΄ κινη΄τρων για την καινοτοµι΄α και την
ευθυ΄νη. Η βελτι΄ωση της ποιο΄τητας των προϊο΄ντων και η µε΄ριµνα
για την προ΄ληψη συνε΄βαλαν στο να οριοθετηθει΄ µε µεγα΄λη
σαφη΄νεια το προ΄βληµα των αποζηµιω΄σεων και των ευθυνω΄ν. Ιδι΄ως,
τονι΄ζεται ο΄τι η καταγγελι΄α ενο΄ς προϊο΄ντος ως ελαττωµατικου΄
αναγκα΄ζει ση΄µερα, ο΄λο και πιο συχνα΄, τη σχετικη΄ επιχει΄ρηση να
αποσυ΄ρει απο΄ την αγορα΄ το συγκεκριµε΄νο προϊο΄ν, η΄ ο΄λη την
υ΄ποπτη σειρα΄ παραγωγη΄ς, η΄ να ανακαλε΄σει για ΄ελεγχο και
επιδιο΄ρθωση, ο΄ταν τι΄θεται σε αµφιβολι΄α, ΄ενα συγκεκριµε΄νο εξα΄ρτηµα ενο΄ς συ΄νθετου προϊο΄ντος, π.χ. στα αυτοκι΄νητα. Η ΕΕ ΄εχει

26.4.2000

επι΄σης αναλα΄βει εκστρατει΄ες ευαισθητοποι΄ησης και προ΄ληψης µε
θετικα΄ αποτελε΄σµατα, π.χ. µε΄σω του προγρα΄µµατος Ehlass, σχετικα΄
µε τα ατυχη΄µατα στο σπι΄τι. Φαι΄νεται επι΄σης ο΄τι µεγα΄λος αριθµο΄ς
των διαφορω΄ν ρυθµι΄στηκαν µε φιλικο΄ διακανονισµο΄, κυρι΄ως µε΄σω
συναινετικω΄ν αποζηµιω΄σεων.

2.6.
Ακο΄µη και αν ει΄ναι δυ΄σκολο να εκτιµηθει΄ µε ακρι΄βεια ο
αντι΄κτυπος της οδηγι΄ας στην ευρωπαϊκη΄ εσωτερικη΄ αγορα΄, φαι΄νεται
εκ των προτε΄ρων ο΄τι ει΄ναι θετικο΄ς διο΄τι συνε΄βαλε στην επι΄τευξη
µεγαλυ΄τερης ασφα΄λειας µε την καθιε΄ρωση ενο΄ς κοινου΄ παρονοµαστη΄ αρχω΄ν και µεθο΄δων εκτι΄µησης των ευθυνω
΄ ν. 'Αλλωστε, οι
διαφορετικε΄ς καταστα΄σεις που προκυ΄πτουν λο΄γω συγκεκριµε΄νων
εθνικω΄ν διατα΄ξεων που βασι΄ζονται σε α΄λλα συστη΄µατα υπολογισµου΄ της ευθυ΄νης, συµβατικου΄ η΄ ποινικου΄ χαρακτη΄ρα, δεν
φαι΄νεται, ο΄πως ΄εχουν ση΄µερα τα πρα΄γµατα, να ει΄χαν αρνητικε΄ς
συνε΄πειες στις συναλλαγε΄ς.

΄ ρηση
3. Παρατηρη΄σεις ο΄σον αφορα΄ ενδεχο΄µενη αναθεω

3.1.
Το θε΄µα της ενδεχο΄µενης αναθεω΄ρησης της οδηγι΄ας του
1985 θε΄τει δια΄φορα προκαταρκτικα΄ προβλη΄µατα που πρε΄πει να
τονισθου΄ν:

3.1.1. ο΄πως προαναφε΄ρθηκε, δεν υπα΄ρχουν ακο΄µη πληροφορι΄ες για το σχηµατισµο΄ πλη΄ρους και σαφου΄ς εικο΄νας ο΄σον αφορα΄
την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας, τα προβλη΄µατα που τι΄θενται βα΄σει
σηµαντικω΄ν περιπτω΄σεων και τα ενδεχο΄µενα κενα΄ στο κοινο΄
καθεστω΄ς που εφαρµο΄ζεται, λο΄γω των προ΄σφατων προθεσµιω΄ν για
τη µεταφορα΄ της σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη και της συνυ΄παρξη΄ς της,
πε΄ραν των κοινω΄ν κανο΄νων, µε τις δια΄φορες εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες.

3.1.2. η αοριστι΄α αυτη΄ δεν διευκολυ΄νει την τεκµηριωµε΄νη
ανα΄λυση µε την οποι΄α θα αξιολογηθου΄ν και συνδυασθου΄ν οι
διαφορετικε΄ς απο΄ψεις των δια΄φορων ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν, σε
ο΄λους τους τοµει΄ς που µπορει΄να τεθει΄το θε΄µα της µεταρρυ΄θµισης·

3.1.3. η κατα΄σταση αυτη΄ απαιτει΄ να θιγει΄ το θε΄µα της ενδεχο΄µενης αναθεω΄ρησης µε την απαραι΄τητη προσοχη΄ διο΄τι δεν πρε΄πει
να τεθου΄ν σε κι΄νδυνο οι ισορροπι΄ες που επεδι΄ωξε να διασφαλι΄σει
η οδηγι΄α· πρε΄πει ακο΄µη να δοθει΄ αρκετο΄ς χρο΄νος για να ληφθου΄ν
υπο΄ψη και οι εξελι΄ξεις που σηµειω΄νονται στον εν λο΄γω τοµε΄α.

3.2.
Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι για ΄εναν παρο΄µοιο προβληµατισµο΄
πρε΄πει να υπα΄ρχουν οι εξη΄ς προϋποθε΄σεις. Πρε΄πει συγκεκριµε΄να:
— να ληφθει΄ ως βα΄ση µια περισσο΄τερο εµπεριστατωµε΄νη παρατη΄ρηση της σηµερινη΄ς κατα΄στασης και των τρεχουσω΄ν εξελι΄ξεων,
— να διατηρηθει΄ η γενικη΄ ισορροπι΄α των συµφερο΄ντων των
ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν, η οποι΄α συµβα΄λλει αποφασιστικα΄ στο
γενικο΄ συµφε΄ρον,
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— να ληφθει΄ µε΄ριµνα για την ορθη΄ λειτουργι΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς
και τις απαιτη΄σεις της διευ΄ρυνσης,
— να οριοθετηθου΄ν οι αντι΄στοιχοι ρο΄λοι του νοµοθε΄τη και των
οικονοµικω΄ν παραγο΄ντων, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την προ΄ληψη
(εθελοντικε΄ς και συµβατικε΄ς προσεγγι΄σεις).

Οι συγκεκριµε΄νες παρατηρη΄σεις που ακολουθου΄ν πρε΄πει να εκτιµηθου΄ν συ΄µφωνα µε τα ανωτε΄ρω.

3.3.
Σχετικα΄ µε την αποκλειστικο΄τητα της οδηγι΄ας, η ΟΚΕ
κρι΄νει προτιµο΄τερο να διατηρηθει΄ στην παρου΄σα φα΄ση της παρακολου΄θησης η συνυ΄παρξη του κοινου΄ ευρωπαϊκου΄ καθεστω΄τος, το
οποι΄ο εγγυα΄ται η οδηγι΄α, και των εθνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν οι οποι΄ες
αν συντρε΄χει λο΄γος µπορου΄ν να ει΄ναι πιο απαιτητικε΄ς. Μπορει΄ να
τεθει΄ το θε΄µα της ενδεχο΄µενης ευρωπαϊκη΄ς πλαισι΄ωσης των εθνικω΄ν
νοµοθεσιω΄ν προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η αυ΄ξηση των διαφορω΄ν,
ο΄µως η εν λο΄γω πλαισι΄ωση θα εξαρτηθει΄ απο΄ την λεπτοµερε΄στερη
παρατη΄ρηση των αποτελεσµα΄των των εν λο΄γω διαφορω΄ν. Πα΄ντως,
δεν θα πρε΄πει να οδηγη΄σει στην αµφισβη΄τηση της ισορροπι΄ας που
΄εχει επιτευχθει΄ απο΄ την οδηγι΄α.

3.4.
'Οσον αφορα΄ το βα΄ρος απο΄δειξης, στην οδηγι΄α ορι΄ζεται
ο΄τι ο ζηµιωθει΄ς απαλλα΄σσεται απο΄ το να αποδει΄ξει το σφα΄λµα του
παραγωγου΄, ενω΄ αντιθε΄τως οφει΄λει να αποδει΄ξει την αιτιω΄δη
συνα΄φεια ζηµι΄ας και ελαττωµατικου΄ προϊο΄ντος. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει
ο΄τι µε το µηχανισµο΄ αυτο΄ φαι΄νεται να επιτυγχα΄νεται, γενικα΄,
ισορροπι΄α. Πρα΄γµατι:

3.4.1. Η αιτιω΄δης συνα΄φεια φαι΄νεται απαραι΄τητη σε ΄ενα
καθεστω΄ς αποκλειστικη΄ς ευθυ΄νης, στο οποι΄ο αποτελει΄ το βασικο΄
στοιχει΄ο. Συµβα΄λλει α΄µεσα στην ισορροπι΄α της ευρωπαϊκη΄ς
οδηγι΄ας προς το συµφε΄ρον ο΄λων των ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν και
πρε΄πει να διαφυλαχθει΄.

3.4.2. Η ισορροπι΄α αυτη΄ και ο νοµικο΄ς συλλογισµο΄ς στον
οποι΄ο βασι΄ζεται δεν ει΄ναι καθο΄λου συµβατη΄ µε την αντι΄θετη α΄ποψη
για ΄ενα συ΄στηµα ευθυ΄νης µε τη µορφη΄ της ευθυ΄νης µεριδι΄ου
αγορα΄ς (market share liability), ο΄πως αυτο΄ εφαρµο΄σθηκε σε
ορισµε΄νες ειδικε΄ς περιπτω΄σεις απο΄ τον αµερικανο΄ δικαστη΄. Η
εφαρµογη΄ παρο΄µοιου συστη΄µατος στην Ευρω΄πη δεν µπορει΄ να
δικαιολογηθει΄ εφο΄σον η οδηγι΄α του 1985 παρε΄χει στον ενα΄γοντα
τη νοµικη΄ εξασφα΄λιση ο΄τι θα ΄εχει πα΄ντοτε απε΄ναντι΄ του συγκεκριµε΄νο υπευ΄θυνο. Αντι΄θετα, παρο΄µοιο συ΄στηµα θα δηµιουργη΄σει ΄ενα
ακο΄µη ρη΄γµα και στην ΄εννοια της αστικη΄ς ευθυ΄νης, εισα΄γοντας
συνα΄µα στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων
ανα΄λογα µε τα µερι΄δια της αγορα΄ς. Η εφαρµογη΄ του θα καταστη΄σει
δυ΄σκολη τη λειτουργι΄α των ασφαλιστικω΄ν µηχανισµω΄ν σε
συγκεκριµε΄νες βα΄σεις. Τε΄λος, θα ΄εχει αποτρεπτικα΄ αποτελε΄σµατα
που θα ει΄ναι πολυ΄ αρνητικα΄ για την αυτο΄νοµη ευθυ΄νη και την
προ΄ληψη στην επιχει΄ρηση που πρε΄πει να ενισχυθει΄ περισσο΄τερο
απο΄ ποτε΄.

3.4.3. Ο στο΄χος ει΄ναι να παροτρυνθου΄ν οι επιχειρη΄σεις να
εφαρµο΄σουν µε δικη΄ τους βου΄ληση κριτη΄ρια διαφα΄νειας και να
λα΄βουν δεο΄ντως υπο΄ψη τα επιχειρη΄µατα που προβα΄λλει ο ενα΄-
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γοντας. Επι΄σης, θα η΄ταν σκο΄πιµο να βελτιωθει΄ η θε΄ση του
ζηµιωθε΄ντος ο΄σον αφορα΄ την απο΄δειξη της αιτιω΄δους συνα΄φειας.

3.5.
Η ρη΄τρα απαλλαγη΄ς σε περι΄πτωση κινδυ΄νων ανα΄πτυξης
διατηρη΄θηκε στα 10 απο΄ τα 15 κρα΄τη µε΄λη. Στα 5 κρα΄τη µε΄λη
που δεν εφαρµο΄ζεται δεν εµφανι΄σθηκαν µε΄χρι ση΄µερα σχετικε΄ς
περιπτω΄σεις. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι η διατη΄ρηση της ρη΄τρας
απαλλαγη΄ς σε περι΄πτωση κινδυ΄νων ανα΄πτυξης δικαιολογει΄ται
κυρι΄ως απο΄ την ανα΄γκη να προστατευθει΄ η ικανο΄τητα καινοτοµι΄ας
της επιχει΄ρησης, ενω΄ ο ζηµιωθει΄ς µπορει΄ να στηρι΄ξει σε α΄λλη βα΄ση
το αι΄τηµα περι΄ ευθυ΄νης. Εξα΄λλου, οι κι΄νδυνοι ανα΄πτυξης ει΄τε ει΄ναι
ανε΄φικτο να ασφαλισθου΄ν ει΄τε µπορου΄ν να ασφαλισθου΄ν υπο΄
εξωπραγµατικου΄ς ο΄ρους οι οποι΄οι θα ει΄ναι επαχθε΄στατοι και
µα΄λιστα αδυ΄νατο να τηρηθου΄ν απο΄ τις επιχειρη΄σεις, ιδι΄ως απο΄ τις
ΜΜΕ.

3.6.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το ανω΄τατο ο΄ριο που µπορει΄ να τεθει΄,
σε προαιρετικη΄ βα΄ση, απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, και το οποι΄ο τε΄θηκε απο΄
τρι΄α κρα΄τη µε΄λη, δεν φαι΄νεται να χρεια΄ζεται να τροποποιηθει΄.
Πρα΄γµατι, η αυ΄ξηση του ανωτα΄του ορι΄ου πιθανο΄ν να δυσχερα΄νει
την προσφυγη΄ στις ασφαλιστικε΄ς εταιρει΄ες. Η κατα΄ργηση του
ανωτα΄του ορι΄ου θα καθιστου΄σε ακο΄µα δυσκολο΄τερη την
προσφυγη΄.

3.7.
'Οσον αφορα΄ τις προθεσµι΄ες παραγραφη΄ς, η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι η δεκαετη΄ς περι΄οδος αποτελει΄ µε΄ρος της γενικη΄ς
ισορροπι΄ας του κοινου΄ καθεστω΄τος των διατα΄ξεων της οδηγι΄ας και
πρε΄πει να διατηρηθει΄, λαµβα΄νοντας συγχρο΄νως υπο΄ψη ο΄τι δεν
αποκλει΄ει µεγαλυ΄τερης δια΄ρκειας παραγραφε΄ς βα΄σει α΄λλων ρυθµι΄σεων. Εα΄ν επιµηκυνθου΄ν οι προθεσµι΄ες αυτε΄ς, το΄τε εισερχο΄µεθα
στη λογικη΄ της κοινωνικοποι΄ησης του κινδυ΄νου µε τις συλλογικε΄ς
του υποχρεω΄σεις και τον οικονοµικο΄ του κι΄νδυνο, ενω΄ οι ασφαλιστε΄ς ει΄ναι πιθανο΄ν να θε΄σουν τε΄λος σε ορισµε΄νες συµβα΄σεις.

3.8.
Η ΟΚΕ ευνοει΄ την ανα΄πτυξη ασφαλιστικω΄ν µηχανισµω΄ν
που θα διευκολυ΄νουν τη ρυ΄θµιση των ζηµιω΄ν, επισηµαι΄νει πα΄ντως
ο΄τι η εισαγωγη΄ διατα΄ξεων για υποχρεωτικη΄ ασφα΄λιση θα δηµιουργη΄σει προβλη΄µατα κο΄στους. ∆εν πρε΄πει λεπτοµερει΄ς ρυθµι΄σεις,
στον εν λο΄γω τοµε΄α, να µειω΄σουν την ικανο΄τητα καινοτοµι΄ας των
επιχειρη΄σεων, επιβαρυ΄νοντας υπερβολικα΄ το κο΄στος, ιδιαι΄τερα
ο΄σον αφορα΄ τις ΜΜΕ.

3.9.
Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας του 1985 αφορα΄ µο΄νο
τα προϊο΄ντα. Το 1999 επεκτα΄θηκε και στις µη µεταποιηµε΄νες
γεωργικε΄ς υ΄λες. Στην οδηγι΄α του 1985 δεν περιλαµβα΄νεται η
κα΄λυψη της ευθυ΄νης για την παροχη΄ ελαττωµατικω΄ν υπηρεσιω΄ν
λο΄γω της ιδιαιτερο΄τητας των προβληµα΄των που παρουσια΄ζουν.
Για το λο΄γο αυτο΄ η Επιτροπη΄ µελετα΄ την ανα΄ληψη νε΄ας πρωτοβουλι΄ας στην οποι΄α θα λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ιδιαιτερο΄τητα αυτη΄. Τα
ακι΄νητα που παρουσια΄ζουν επι΄σης πολυ΄ ειδικα΄ χαρακτηριστικα΄
(τοµε΄ας µε υψηλη΄ τυποποι΄ηση, ποικιλι΄α ενσωµατωµε΄νων προϊο΄ντων, σταθερο΄τητα ΄εργου, κ.λπ.) δεν υπα΄γονται επι΄σης στο πεδι΄ο
εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας και γι' αυτα΄ ισχυ΄ουν κυρι΄ως οι εθνικε΄ς
νοµοθεσι΄ες. Κρι΄νεται σκο΄πιµο να προσαρµοσθει΄ στα προ΄σφατα
δεδοµε΄να η αξιολο΄γηση στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη του ισχυ΄οντος
νοµικου΄ καθεστω΄τος των ειδικω΄ν προβληµα΄των και των εξελι΄ξεων
που σηµειω΄νονται στον τοµε΄α αυτο΄, µε την ευκαιρι΄α της αναγκαι΄ας
παρακολου΄θησης του καθεστω΄τος της αστικη΄ς ευθυ΄νης στην ΕΕ.
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3.10. Συνολικα΄, πολλοι΄ προβληµατισµοι΄ οδηγου΄ν ση΄µερα την
ΟΚΕ στη διατυ΄πωση επιφυλα΄ξεων ο΄σον αφορα΄ ενδεχο΄µενη τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας του 1985:
— η ισορροπι΄α που ΄εχει επιτευχθει΄ απο΄ την οδηγι΄α φαι΄νεται, ο΄πως
αναφε΄ρθηκε προηγουµε΄νως, γενικα΄ ικανοποιητικη΄ και πρε΄πει
να αποφευχθου΄ν εξειδικευµε΄νες τροποποιη΄σεις για να µην
τεθει΄ σε κι΄νδυνο,
— η περι΄οδος παρακολου΄θησης της εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας ει΄ναι
ακο΄µη αρκετα΄ συ΄ντοµη και χρεια΄ζεται να συµπληρωθει΄,
— µε΄χρι ση΄µερα δεν υπα΄ρχουν περιπτω΄σεις που να συνηγορου΄ν
σαφω΄ς υπε΄ρ της τροποποι΄ησης της οδηγι΄ας,
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— τη νοµικη΄ εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση,
— τα ειδικα΄ προβλη΄µατα που παρουσια΄ζονται σε τοµει΄ς και
κλα΄δους που δεν καλυ΄πτει η οδηγι΄α,
— τις πληροφορι΄ες που παρε΄χονται απο΄ τα προγρα΄µµατα για την
προω΄θηση της ασφα΄λειας που υλοποιου΄νται σε εθνικο΄ η΄
κοινοτικο΄ επι΄πεδο, ο΄πως το προ΄γραµµα ehlass για τα κατ' οι΄κον ατυχη΄µατα,
— τις συγκριτικε΄ς εξελι΄ξεις στα κρα΄τη µε΄λη, κυρι΄ως για τους
νε΄ους τοµει΄ς σε σχε΄ση µε την οδηγι΄α η΄ για αυτου΄ς που
εξε΄ρχονται των ορι΄ων της οδηγι΄ας,
— την εξε΄λιξη ιδι΄ως της νοµολογι΄ας στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη,

— η εισαγωγη΄ νε΄ων ευρωπαϊκω΄ν διατα΄ξεων θα απαιτη΄σει εκ νε΄ου
την ΄εναρξη µιας µακρα΄ς και αβε΄βαιης διαδικασι΄ας ενω΄πιον των
εθνικω΄ν κοινοβουλι΄ων,

— τη συ΄γκριση των καταστα΄σεων που επικρατου΄ν στις υποψη΄φιες
προς ΄ενταξη χω΄ρες µε τις αντι΄στοιχες των χωρω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου (ΕΟΧ),

— η υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου απο΄ τις υποψη΄φιες
προς ΄ενταξη χω΄ρες δηµιουργει΄ η΄δη µεγα΄λες απαιτη΄σεις για τις
χω΄ρες αυτε΄ς και συνηγορει΄ επι΄σης υπε΄ρ της σταθερο΄τητας του
ευρωπαϊκου΄ καθεστω΄τος στην παρου΄σα περι΄οδο.

— τον αντι΄κτυπο της εν λο΄γω νοµικη΄ς κατα΄στασης και της
εξε΄λιξη΄ς τους ο΄σον αφορα΄ τη λειτουργι΄α της ευρωπαϊκη΄ς
εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.

3.11. Αντι΄θετα, η ΟΚΕ θεωρει΄ απολυ΄τως αναγκαι΄ο να αναπτυχθει΄ δυναµικα΄, πα΄νω σε καλυ΄τερες βα΄σεις, η λεπτοµερη΄ς παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας και της εξε΄λιξης των
συστηµα΄των αστικη΄ς ευθυ΄νης στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη, µε΄σω της
δηµιουργι΄ας ενο΄ς αποτελεσµατικου΄ µηχανισµου΄ που θα επιτρε΄πει
την καλυ΄τερη συγκε΄ντρωση των δεδοµε΄νων, και µε την παρα΄λληλη
ανα΄ληψη νε΄ων δρα΄σεων για την ενι΄σχυση της ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς
για την ασφα΄λεια και την προ΄ληψη.

4. Συστα΄σεις για να βελτιωθει΄ η παρακολου΄θηση και η
προ΄ληψη
4.1.
Απο΄ τις προηγου΄µενες διαπιστω΄σεις, ο΄σον αφορα΄ την
καλη΄ κατανο΄ηση της σηµερινη΄ς πραγµατικο΄τητας των εθνικω΄ν
καταστα΄σεων, η ΟΚΕ συνα΄γει ο΄τι η παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς
της οδηγι΄ας του 1985, δηλαδη΄ οι εξελι΄ξεις των εθνικω
΄ ν συστηµα΄των της αστικη΄ς ευθυ΄νης και των πρωτοβουλιω΄ν σχετικα΄ µε την
΄ ν, απαιτει΄την καθιε΄ρωση
προ΄ληψη και την αποκατα΄σταση των ζηµιω
κοινω΄ν µε΄σων παρακολου΄θησης. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ οφει΄λει
να προωθη΄σει την εν λο΄γω παρακολου΄θηση η οποι΄α φαι΄νεται η΄δη
ως απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για κα΄θε µεταγενε΄στερη µεταρρυ΄θµιση
της οδηγι΄ας.
4.2.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, η ΟΚΕ συνιστα΄ στην Επιτροπη΄ να
δηµιουργη΄σει, πα΄νω σε ρεαλιστικε΄ς και λειτουργικε΄ς βα΄σεις, ΄ενα
παρατηρητη΄ριο για την παρακολου΄θηση της κατα΄στασης αυτη΄ς.
Το παρατηρητη΄ριο αυτο΄, στο οποι΄ο θα πρε΄πει να συµµετε΄χουν
οι δια΄φοροι ενδιαφερο΄µενοι κυ΄κλοι (ιδι΄ως διοικη΄σεις, νοµικα΄
επαγγε΄λµατα, κοινωνικοι΄ και επαγγελµατικοι΄ κυ΄κλοι, ενω΄σεις
καταναλωτω΄ν), θα τροφοδοτει΄ται µε στοιχει΄α απο΄ τρα΄πεζα δεδοµε΄νων, που θα ει΄ναι συνδεδεµε΄νη µε το ∆ιαδι΄κτυο (Internet), και τα
οποι΄α θα προσαρµο΄ζονται τακτικα΄. Θα ει΄ναι αρµο΄διο να ελε΄γχει:

4.3.
Με τον τρο΄πο αυτο΄, η Επιτροπη΄ θα διαθε΄τει ΄ενα µε΄σο
ανα΄λυσης που θα της επιτρε΄ψει να προετοιµα΄σει τα προσεχη΄
χρο΄νια, και το αργο΄τερο εντο΄ς 5ετι΄ας, εµπεριστατωµε΄νη ΄εκθεση
ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας και τεκµηριωµε΄νες
προτα΄σεις για την προσαρµογη΄ και συµπλη΄ρωση΄ της.
4.4.
Η ΟΚΕ τονι΄ζει επι΄σης το ρο΄λο κλειδι΄ που διαδραµατι΄ζει
µι΄α αποτελεσµατικη΄ και συντονισµε΄νη πολιτικη΄ προ΄ληψης σε
επι΄πεδο Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και κρατω΄ν µελω΄ν. Για την προω΄θηση
αυτη΄ πρε΄πει να συµβα΄λουν πολλα΄ στοιχει΄α, ο΄πως:
4.4.1. η ενι΄σχυση της προ΄ληψης καθιστα΄ απαραι΄τητη τη
διατη΄ρηση των κινη΄τρων, ενω΄ η διατη΄ρηση των ευθυνω΄ν, που θα
προσδιορι΄ζονται ικανοποιητικα΄, συµβα΄λλει επι΄σης σε µεγα΄λο
βαθµο΄·
4.4.2. η νε΄α υπο΄ κατα΄ρτιση ευρωπαϊκη΄ οδηγι΄α για την ασφα΄λεια
των προϊο΄ντων θα επιτρε΄ψει να δοθου΄ν καλυ΄τερες εγγυη΄σεις
αξιοπιστι΄ας και ασφα΄λειας, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της απο΄συρσης προϊο΄ντων για την αποφυγη΄ ζηµιω΄ν·
4.4.3. η τυποποι΄ηση πρε΄πει να αναπτυχθει΄ περισσο΄τερο σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο σε συνδυασµο΄ µε τις κυριο΄τερες απαιτη΄σεις
των οδηγιω΄ν, πρα΄γµα που συνεπα΄γεται την ενι΄σχυση των µε΄σων
των ευρωπαϊκω΄ν οργανισµω΄ν τυποποι΄ησης, ιδι΄ως της Ευρωπαϊκη΄ς
Επιτροπη΄ς Τυποποι΄ησης (CEN), της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς
Ηλεκτροτεχνικη΄ς Τυποποι΄ησης (Cenelec) και του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν (ETSI)·
Ινστιτου΄του Τυποποι΄ησης στον Τοµε΄α των Τηλεπικοινωνιω
4.4.4. οι πιστοποιη΄σεις και οι αµοιβαι΄ες αναγνωρι΄σεις των
πιστοποιη΄σεων διαδραµατι΄ζουν, επι΄σης, σηµαντικο΄ ρο΄λο για τη
βελτι΄ωση της ασφα΄λειας των προϊο΄ντων και για την ενηµε΄ρωση
των καταναλωτω΄ν: και στον εν λο΄γο τοµε΄α πρε΄πει να καταβληθει΄
µια προ΄σθετη προσπα΄θεια·
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4.4.5. κω΄δικες συµπεριφορα΄ς, εκστρατει΄ες µε στο΄χο την ποιο΄τητα και την εξασφα΄λιση΄ της, συµβατικε΄ς ρυθµι΄σεις σε επι΄πεδο
επιχει΄ρησης η΄ τοµε΄α, καλου΄νται επι΄σης να διαδραµατι΄σουν
σηµαντικο΄ ρο΄λο στο πλαι΄σιο της ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς προ΄ληψης.
4.5.
Πρε΄πει να βελτιωθου΄ν και τα δια΄φορα επι΄πεδα εκπαι΄δευσης, δηλαδη΄:
— η εκπαι΄δευση και η γενικη΄ κατα΄ρτιση απο΄ την πρωτοβα΄θµια
και σε ο΄λες τις βαθµι΄δες της,
— η ευαισθητοποι΄ηση και κατα΄ρτιση ο΄λων των παραγο΄ντων της
επιχει΄ρησης (επιχειρηµατι΄ες, στελε΄χη, υπα΄λληλοι, συνδικα΄τα
κ.λπ.) ο΄σον αφορα΄ τις απαιτη΄σεις ποιο΄τητας και ασφα΄λειας
των προϊο΄ντων,
— η εκπαι΄δευση των πολιτω΄ν και των καταναλωτω΄ν µε΄σω κυρι΄ως
εκστρατειω΄ν ενηµε΄ρωσης,
— η επιµο΄ρφωση των λειτουργω΄ν της δικαιοσυ΄νης, σχετικα΄ επι΄σης
και µε τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας του 1985.
4.6.
Η εγγυ΄ηση της αποκατα΄στασης των ζηµιω΄ν µπορει΄ να
βελτιωθει΄ µε την ανα΄πτυξη ασφαλιστικω΄ν συστηµα΄των. Αυτο΄
βε΄βαια συνεπα΄γεται ο΄τι τα συστη΄µατα αυτα΄ θα µπορου΄ν να
καλυ΄πτουν κινδυ΄νους που ει΄ναι οµοειδει΄ς και µπορου΄ν να προσδιορισθου΄ν, ιδι΄ως στο ειδικο΄ πλαι΄σιο των επαγγελµατικω΄ν κλα΄δων.
Φαι΄νεται εξα΄λλου αναγκαι΄ο να συνδυασθει΄ η εν λο΄γω εγγυ΄ηση
αποκατα΄στασης µε τη διατη΄ρηση και την ανα΄πτυξη κινη΄τρων, µε
τη συναι΄σθηση των ευθυνω΄ν και την προ΄ληψη, πρα΄γµα που οδηγει΄
στο να προτιµηθει΄ το συ΄στηµα της ασφα΄λισης αντι΄ της προσφυγη΄ς
σε ταµει΄α εγγυη΄σεων.

5. Συµπερα΄σµατα
5.1.
Η ισορροπι΄α κο΄στους/οφε΄λους που ΄εχει επιτευχθει΄ µε την
οδηγι΄α του 1985 φαι΄νεται γενικα΄ ικανοποιητικη΄ παρα΄ τις
δυσκολι΄ες να γι΄νουν κατανοητε΄ς ο΄λες οι συνε΄πειε΄ς της. Η
αιτι΄α των εν λο΄γω δυσκολιω΄ν οφει΄λεται στις καθυστερη΄σεις που
σηµειω΄θηκαν κατα΄ την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας και στις εξελι΄ξεις,
ορισµε΄νες φορε΄ς διαφορετικε΄ς, των εθνικω΄ν συστηµα΄των οι οποι΄ες
προχωρου΄σαν και πε΄ραν των κοινω΄ν διατα΄ξεων, παρα΄ τις προσεγγι΄σεις που επεδιω΄χθησαν µε την οδηγι΄α. Ακο΄µη και εα΄ν ει΄ναι αδυ΄νατο
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να αποκλεισθει΄ η πιθανο΄τητα εξε΄λιξης της ευρωπαϊκη΄ς οδηγι΄ας
στο µε΄λλον, ση΄µερα πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στη διατη΄ρηση
της υφιστα΄µενης γενικη΄ς ισορροπι΄ας, στην καλυ΄τερη παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας και των εξελι΄ξεων των εθνικω΄ν
συστηµα΄των και σε µι΄α καλυ΄τερη κοινη΄ πολιτικη΄ προ΄ληψης.
5.2.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, η ΟΚΕ συνιστα΄ στην Επιτροπη΄ να
συστη΄σει παρατηρητη΄ριο για την εν λο΄γω κατα΄σταση, σε συνεργασι΄α µε τους ενδιαφερο΄µενους κυ΄κλους (διοικη΄σεις, νοµικα΄ επαγγε΄λµατα, κοινωνικου΄ς και επαγγελµατικου΄ς κυ΄κλους, ενω΄σεις των
καταναλωτω΄ν) προκειµε΄νου να υποβα΄λουν µεταγενε΄στερα, το
αργο΄τερο εντο΄ς πενταετι΄ας, λεπτοµερη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε:
— τη νοµικη΄ εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση,
— τις συγκριτικε΄ς εξελι΄ξεις και νοµολογι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν,
κυρι΄ως για τους νε΄ους τοµει΄ς σε σχε΄ση µε την οδηγι΄α η΄ για
αυτου΄ς που εξε΄ρχονται των ορι΄ων της οδηγι΄ας,
— τη συ΄γκριση των καταστα΄σεων που επικρατου΄ν στις υποψη΄φιες
προς ΄ενταξη χω΄ρες µε τις αντι΄στοιχες των χωρω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου (ΕΟΧ),
— τον αντι΄κτυπο της εν λο΄γω νοµικη΄ς κατα΄στασης και της
εξε΄λιξη΄ς της ο΄σον αφορα΄ τη λειτουργι΄α της ευρωπαϊκη΄ς
εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.
5.3.
Η ΟΚΕ τονι΄ζει επι΄σης ο΄τι, κατα΄ τη δια΄ρκεια της εν λο΄γω
περιο΄δου, η Επιτροπη΄ πρε΄πει να αναπτυ΄ξει µια φιλο΄δοξη και
συνεπη΄ πολιτικη΄ προ΄ληψης σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, που θα συµπεριλαµβα΄νει:
— την προσαρµογη΄ των κυριο΄τερων απαιτη΄σεων ασφα΄λειας µε΄σω
των οδηγιω΄ν,
— την επε΄κταση και την ενι΄σχυση των ευρωπαϊκω΄ν προτυ΄πων,
— την ανα΄πτυξη των πιστοποιη΄σεων και των αµοιβαι΄ων αναγνωρι΄σεων,
— την προω΄θηση των κωδι΄κων συµπεριφορα΄ς, των συµβατικω΄ν
διατα΄ξεων και των εκστρατειω΄ν για την προω΄θηση της ποιο΄τητας και της ασφα΄λειας των προϊο΄ντων,
— τη µεγαλυ΄τερη ενι΄σχυση των δραστηριοτη΄των εκπαι΄δευσης για
ο΄λους τους ενδιαφερο΄µενους κυ΄κλους.

Βρυξε΄λλες, 1η Μαρτι΄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΄ (ΕΚ) του
΄ ριση και την εκτε΄λεση αποφα΄σεων σε αστικε΄ς και
Συµβουλι΄ου για τη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α, την αναγνω
εµπορικε΄ς υποθε΄σεις»
(2000/C 117/02)
Στις 28 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,
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 15 Φεβρουαρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Malosse.
Κατα΄ την 370η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 1ης Μαρτι΄ου 2000),
η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Μι΄α απο΄ τις ουσιαστικε΄ς καινοτοµι΄ες της Συνθη΄κης του
'Αµστερνταµ ει΄ναι η υπαγωγη΄ στο πεδι΄ο των κοινοτικω΄ν αρµοδιοτη΄των σηµαντικου΄ τµη΄µατος αυτου΄ που αποκαλει΄ται τρι΄τος πυλω΄νας
της 'Ενωσης, δηλαδη΄ των δικαστικω΄ν υποθε΄σεων και των εσωτερικω΄ν θεµα΄των.
1.1.1. ∆υνα΄µει του α΄ρθρου 2 της αναθεωρηµε΄νης Συνθη΄κης, η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση θε΄τει ως στο΄χο τη διατη΄ρηση και την ανα΄πτυξη
ενο΄ς χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης µε΄σα στον
΄ πων
οποι΄ο θα εξασφαλι΄ζεται η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω
και ο΄που τα υποκει΄µενα δικαι΄ου θα µπορου΄ν να επικαλου΄νται τα
δικαιω΄µατα΄ τους και να απολα΄βουν ΄σων
ι
εγγυη΄σεων µε εκει΄νες που
διαθε΄τουν ενω΄πιον των δικαστηρι΄ων της χω΄ρας τους.
1.2.
Στα πλαι΄σια του προγρα΄µµατος δρα΄σης του Συµβουλι΄ου
και της Επιτροπη΄ς για την εφαρµογη΄ των νε΄ων διατα΄ξεων της
Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ σχετικα΄ µε την αποκατα΄σταση ενο΄ς
χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης, ζητει΄ται να υιοθετη΄σει η Κοινο΄τητα µε΄τρα στο πεδι΄ο της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε
αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις τα οποι΄α ει΄ναι απαραι΄τητα για
την ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.
1.3.
Στην προοπτικη΄ αυτη΄ εγγρα΄φεται η προ΄ταση κανονισµου΄
που υποβα΄λλεται για γνωµοδο΄τηση στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄. Η ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς πρα΄γµατι απαιτει΄ τον προσδιορισµο΄ σαφω΄ν κανο΄νων διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας για τις διαφορε΄ς που δηµιουργου΄νται µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων
και πολιτω΄ν στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη, κυρι΄ως προκειµε΄νου να
προσδιορισθει΄ ποια ει΄ναι η αρµο΄δια δικαστικη΄ αρχη΄. Με το ΄διο
ι
σκεπτικο΄, ει΄ναι απαραι΄τητο να θεσπισθου΄ν διατα΄ξεις που θα
αποβλε΄πουν στη διασφα΄λιση της αναγνω΄ρισης και της εκτε΄λεσης
των δικαστικω΄ν αποφα΄σεων.
1.4.
Στον τοµε΄α της διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας, της αναγνω΄ρισης
και της εκτε΄λεσης των αποφα΄σεων αστικω΄ν και εµπορικω΄ν υποθε΄σεων, η πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς δεν ξεκινα΄ει απο΄ το µηδε΄ν.
Πρα΄γµατι, ΄εχοντας επι΄γνωση ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η υ΄παρξη ορισµε΄νης νοµικη΄ς ασφα΄λειας ο΄σον αφορα΄ τις διαφορε΄ς που θα δηµιουργηθου΄ν εντο΄ς της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, τα κρα΄τη µε΄λη, στα πλαι΄σια
της διακυβερνητικη΄ς συνεργασι΄ας και των διµερω΄ν συνεργασιω΄ν,
ει΄χαν προχωρη΄σει στην κατα΄ρτιση συµβα΄σεων µε το ΄διο
ι
αντικει΄µενο. Η «Συ΄µβαση των Βρυξελλω
΄ ν», που υπογρα΄φηκε στις
27 Σεπτεµβρι΄ου 1968 µεταξυ΄ των ΄εξι κρατω΄ν µελω΄ν της το΄τε
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και αναφε΄ρεται στη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α,

την αναγνω΄ριση και την εκτε΄λεση των αποφα΄σεων σε αστικε΄ς και
εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, ει΄ναι η σηµαντικο΄τερη για τα εν λο΄γω θε΄µατα.
1.4.1. Το 1971 υπογρα΄φηκε πρωτο΄κολλο για την ερµηνει΄α
της Συ΄µβασης αυτη΄ς απο΄ το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των. Η Συ΄µβαση και το Πρωτο΄κολλο που αποτελου΄ν µε΄ρη του
κεκτηµε΄νου διο΄τι ΄εχουν συναφθει΄ βα΄σει του α΄ρθρου 293 της
Συνθη΄κης ΕΟΚ, επεκτα΄θηκαν στη συνε΄χεια σε ο΄λα τα νε΄α κρα΄τη
µε΄λη. Θα πρε΄πει να επισηµανθει΄ ωστο΄σο ο΄τι η σηµερινη΄ Συ΄µβαση
των Βρυξελλω΄ν ο΄πως τροποποιη΄θηκε µετα΄ τις διαπραγµατευ΄σεις
για την προσχω΄ρηση της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της
Σουηδι΄ας, δεν ισχυ΄ει ακο΄µη σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, δεδοµε΄νου ο΄τι
΄εχει επικυρωθει΄ µο΄νο απο΄ λι΄γα κρα΄τη.
1.5.
Παρα΄λληλα µε τη Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν, η Συ΄µβαση
του Λουγκα΄νο που υπογρα΄φηκε στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1988,
επαναλαµβα΄νει τις αρχε΄ς της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν για τις
σχε΄σεις µεταξυ΄ των κρατω΄ν της 'Ενωσης και των κρατω
΄ ν της
ευρωπαϊκη΄ς ζω΄νης ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν (ΕΖΕΣ).

2. Η προ΄ταση κανονισµου΄ που υποβα΄λλεται απο΄ την
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄
2.1. Οι κυριο΄τερες διατα΄ξεις της προ΄τασης:
2.1.1. Ο κανονισµο΄ς που προ΄κειται να αντικαταστη΄σει τη
Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν και τις πολυα΄ριθµες διµερει΄ς συµβα΄σεις
΄εχει ως στο΄χο:
— την εισαγωγη΄ συ΄γχρονων και οµοιο΄µορφων κανο΄νων α΄µεσης
διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις·
— την απλου΄στευση των απαραι΄τητων διατυπω΄σεων για την
ταχει΄α αναγνω΄ριση και περιαφη΄ εκτελεστη΄ριου τυ΄που των
αποφα΄σεων µε΄σω απλη΄ς και ενιαι΄ας διαδικασι΄ας.
2.1.2. Στον τοµε΄α της δωσιδικι΄ας, η προ΄ταση ορι΄ζει «ως γενικη΄
δωσιδικι΄α την αρχη΄ της κατοικι΄ας του εναγο΄µενου», δηλαδη΄ τη
χω΄ρα στην οποι΄α ΄εχει τη νο΄µιµη κατοικι΄α του το α΄τοµο η΄ την ΄εδρα
της η εταιρει΄α που ΄εχουν σχε΄ση µε τη διαφορα΄. Ωστο΄σο, ο
κανονισµο΄ς προβλε΄πει ειδικε΄ς διατα΄ξεις για ορισµε΄νες κατηγορι΄ες
διαφορω΄ν:
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2.1.2.1. Για τις συµβατικε΄ς διαφορε΄ς:

Κατ' αρχη΄ν, η διαφορα΄ φε΄ρεται ενω΄πιον του δικαστηρι΄ου στον
το΄πο ο΄που η υποχρε΄ωση που βρι΄σκεται στη βα΄ση της αιτη΄σεως
εκτελε΄σθηκε η΄ πρε΄πει να εκτελεσθει΄.
— για την παρα΄δοση εµπορευµα΄των, ει΄ναι ο το΄πος στον οποι΄ο
δυνα΄µει της συ΄µβασης το εµπο΄ρευµα ΄επρεπε η΄ θα πρε΄πει να
παραδοθει΄·
— για την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν, ο το΄πος ο΄που ΄εγινε η΄ ο΄φειλε να
γι΄νει η παροχη΄ των υπηρεσιω΄ν·
— για τις υποχρεω΄σεις διατροφη΄ς, ενω΄πιον του δικαστηρι΄ου του
το΄που κατοικι΄ας του πιστωτη΄·
— για τις διαφορε΄ς σχετικα΄ µε τις σχε΄σεις ασφαλιστω΄ν —
ασφαλιζο΄µενων, ο ασφαλιστη΄ς µπορει΄ να εναχθει΄ ενω΄πιον του
δικαστηρι΄ου του το΄που κατοικι΄ας του ενα΄γοντος (ασφαλι΄ζων,
ασφαλισµε΄νος η΄ δικαιου΄χος)·
— για ο΄λες τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται απο΄ καταναλωτε΄ς —
στο ΄διο
ι
πνευ΄µα πα΄ντοτε, να προστατευθει΄ δηλαδη΄ το πιο
αδυ΄ναµο µε΄ρος της συ΄µβασης — αναγνωρι΄ζεται η δικαιοδοσι΄α
της χω΄ρας που διαµε΄νει ο καταναλωτη΄ς, ακο΄µη και για τις
αγορε΄ς εµπορευµα΄των και υπηρεσιω΄ν µε΄σω ηλεκτρονικου΄
εµπορι΄ου·
— για τις συµβα΄σεις εργασι΄ας, ο κανονισµο΄ς αναγνωρι΄ζει τον
το΄πο κατοικι΄ας του απασχολου΄µενου.

2.1.2.2. Για τις διαφορε΄ς που συνιστου΄ν αδι΄κηµα η΄ οιονει΄
αδι΄κηµα:
— Ο εναγο΄µενος µπορει΄ να οδηγηθει΄ ενω΄πιον του δικαστηρι΄ου
στον το΄πο ο΄που ΄ελαβε χω΄ρα η΄ ενδε΄χεται να λα΄βει χω΄ρα το
αδι΄κηµα.

2.1.2.3. Ο κανονισµο΄ς καθορι΄ζει επι΄σης κανο΄νες αποκλειστικη΄ς
δικαιοδοσι΄ας για ορισµε΄νες διαφορε΄ς προσδιορι΄ζοντας, κυρι΄ως για
τα δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας, ως αρµο΄διο το δικαστη΄ριο
του κρα΄τους µε΄λους κατα΄θεσης η΄ καταχω΄ρισης.
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2.1.4. Στον τοµε΄α της εκτε΄λεσης, ο κανονισµο΄ς θεµελιω΄νεται
στην αµοιβαι΄α εµπιστοσυ΄νη των δικαστικω΄ν αρχω΄ν που πρε΄πει να
επιτρε΄ψει την εφαρµογη΄ των αποφα΄σεων (δικαστικη΄ απο΄φαση,
δια΄ταξη νο΄µου, εντολη΄ εκτε΄λεσης ...) σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄
το κρα΄τος στο οποι΄ο εξεδο΄θη η απο΄φαση.
2.1.4.1. Η διαδικασι΄α της «περιαφη΄ς εκτελεστη΄ριου τυ΄που»
που προβλε΄πεται στη Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν, αποτελου΄σε, λο΄γω
της δια΄ρκειας και των εξο΄δων, πραγµατικο΄ κω΄λυµα για την
εφαρµογη΄ των αποφα΄σεων εντο΄ς της 'Ενωσης. Συνεπω΄ς, στο σχε΄διο
κοινοτικου΄ κανονισµου΄ η διαδικασι΄α αυτη΄ απλοποιει΄ται: 'Ετσι η
αρµο΄δια δικαστικη΄ αρχη΄ που ΄εχει επιφορτιστει΄ µε τη διαπι΄στωση
της εκτελεστο΄τητας µιας απο΄φασης στο κρα΄τος απο΄ το οποι΄ο ΄εχει
ζητηθει΄ η εκτε΄λεση της θα πρε΄πει να περιορι΄ζει την παρε΄µβαση΄ της
σε απλο΄, τυπικο΄ ΄ελεγχο των εγγρα΄φων που της υποβα΄λλονται για
την θεµελι΄ωση της αι΄τησης «περιαφη΄ς εκτελεστη΄ριου τυ΄που». Οι
λο΄γοι της µη εκτε΄λεσης δεν πρε΄πει να εξετα΄ζονται αυτεπαγγε΄λτως
απο΄ το δικαστη΄, σ' αυτη΄ τη φα΄ση της διαδικασι΄ας. Οι λο΄γοι αυτοι΄
µπορου΄ν να εξετασθου΄ν αργο΄τερα, ο΄ταν δηλαδη΄ ο αντι΄δικος κατα΄
του οποι΄ου διενεργει΄ται η εκτε΄λεση καταθε΄σει την προσφυγη΄.
2.1.4.2. Στον τοµε΄α των ασφαλιστικω΄ν µε΄τρων, ο κανονισµο΄ς
προβλε΄πει ο΄τι µι΄α ξε΄νη απο΄φαση µολονο΄τι δεν ΄εχει κηρυχθει΄
εκτελεστη΄ στο κρα΄τος που υποβα΄λλει την αι΄τηση εκτε΄λεση΄ς της,
µπορει΄ να θεµελιω΄νει παρο΄λα αυτα΄ την υ΄παρξη απαι΄τησης που να
επιτρε΄πει τη λη΄ψη ασφαλιστικω΄ν µε΄τρων (υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
αυτο΄ προβλε΄πεται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους αυτου΄). Η
δια΄ταξη αυτη΄ θα επιτρε΄ψει την προστασι΄α των συµφερο΄ντων του
πιστωτη΄ εν αναµονη΄ της απο΄φασης «περιαφη΄ς εκτελεστη΄ριου
τυ΄που».

2.1.5. Το σχε΄διο κανονισµου΄ αναφε΄ρεται µο΄νο στα κρα΄τη µε΄λη
που ΄εχουν υπογρα΄ψει τη Συνθη΄κη για τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α
στις αστικε΄ς υποθε΄σεις, πρα΄γµα που αποκλει΄ει να εφαρµοσθει΄ στο
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, την Ιρλανδι΄α και τη ∆ανι΄α. Υπο΄ την ΄εννοια
αυτη΄, το εν λο΄γω σχε΄διο κανονισµου΄ αποτελει΄ σαφω΄ς καινοτοµι΄α
για την κοινοτικη΄ δικαστικη΄ τα΄ξη, ΄εστω και εα΄ν οι χω΄ρες αυτε΄ς
΄εχουν τη δυνατο΄τητα, να ακολουθη΄σουν τα 12 α΄λλα κρα΄τη µε΄λη
ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του κειµε΄νου. Φαι΄νεται η΄δη, ο΄τι το
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο και η Ιρλανδι΄α θα ασκη΄σουν το δικαι΄ωµα της
διακριτικη΄ς τους ευχε΄ρειας και θα θεσπι΄σουν τον κανονισµο΄·
σχετικα΄ µε τη ∆ανι΄α το θε΄µα παραµε΄νει σε εκκρεµο΄τητα. 'Οσον
αφορα΄ τις διαφορε΄ς µε υπηκο΄ους η΄ εταιρει΄ες που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι σε τρι΄τες χω΄ρες ισχυ΄ουν οι εθνικοι΄ κανο΄νες, εκτο΄ς απο΄ την
περι΄πτωση ρη΄τρας που αποδι΄δει αποκλειστικη΄ δικαιοδοσι΄α στα
δικαστικα΄ ο΄ργανα κρα΄τους µε΄λους.

΄ ν:
2.2. Οι καινοτοµι΄ες σε σχε΄ση µε τη Συ΄µβαση των Βρυξελλω
2.1.3. Στον τοµε΄α της αναγνω΄ρισης, το σχε΄διο κανονισµου΄
θε΄τει την αρχη΄ της ισχυ΄ος των αποφα΄σεων αυτοδικαι΄ως στην
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα. Η δια΄ταξη αυτη΄ σηµαι΄νει ο΄τι η ΄δια
ι
η
διαδικασι΄α δεν χρεια΄ζεται να αρχι΄σει και σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.
Εα΄ν ΄εχει κινηθει΄ η διαδικασι΄α αµφισβη΄τησης, η διαδικασι΄α που θα
ακολουθηθει΄ θα ει΄ναι η προβλεπο΄µενη απο΄ το τµη΄µα εκτε΄λεσης.
Στο ΄διο
ι επι΄σης τµη΄µα αναφε΄ρονται οι λο΄γοι της µη αναγνω΄ρισης
και της µη εκτε΄λεσης (α΄ρθρα 41 και 42), που ΄εχουν περιορισθει΄
αισθητα΄ σε σχε΄ση µε τους ανα΄λογους κανο΄νες που περιε΄χονται στη
Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν.

2.2.1. Η Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν και η Συ΄µβαση του Λουγκα΄νο χρησι΄µευσαν ως προ΄τυπο κατα΄ την προετοιµασι΄α του
σχεδι΄ου κανονισµου΄. Απο΄ το ∆εκε΄µβριο του 1997 ει΄χε κινηθει΄ η
διαδικασι΄α αναθεω΄ρηση΄ς τους και η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ει΄χε
προτει΄νει, πριν την επικυ΄ρωση της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ, τη
συ΄ναψη νε΄ας συ΄µβασης για τη βελτι΄ωση της σηµερινη΄ς. Οι
προτα΄σεις βελτι΄ωσης φυσικα΄ συµπεριλαµβα΄νονται στη νε΄α προ΄ταση.
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2.2.2. Η κυριο΄τερη καινοτοµι΄α ΄εγκειται στο γεγονο΄ς ο΄τι
προ΄κειται για σχε΄διο ενιαι΄ου κανονισµου΄ (και ο΄χι οδηγι΄ας που θα
επε΄τρεπε αποκλι΄νουσες εθνικε΄ς διατα΄ξεις).
2.2.3. Το σχε΄διο κανονισµου΄ παρουσια΄ζει µε ακρι΄βεια το
ανεξα΄ρτητο δι΄καιο που θα ισχυ΄ει στις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς που
θα πραγµατοποιου΄νται στην ευρωπαϊκη΄ εσωτερικη΄ αγορα΄: πω΄ληση
αγαθω΄ν και παροχη΄ υπηρεσιω΄ν. Οι διατα΄ξεις αυτε΄ς αποφευ΄γουν
την παραποµπη΄ στους κανο΄νες του διεθνου΄ς δικαι΄ου και συνεπω΄ς
αποβλε΄πουν τη βελτι΄ωση της νοµικη΄ς ασφα΄λειας των συναλλαγω΄ν.
2.2.4. Το σχε΄διο κανονισµου΄ επεκτει΄νει τη δυνατο΄τητα σε ο΄λες
τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται απευθει΄ας µε τους καταναλωτε΄ς,
να επιλε΄γεται η δωσιδικι΄α της κατοικι΄ας του καταναλωτη΄, ακο΄µη
και ο΄ταν προ΄κειται για πωλη΄σεις µε΄σω του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου.
2.2.5. Η προ΄ταση απλοποιει΄ αισθητα΄ τη διαδικασι΄α «περιαφη΄ς
εκτελεστη΄ριου τυ΄που» περιορι΄ζοντας τις εξουσι΄ες του δικαστη΄,
πρα΄γµα που διευκολυ΄νει ΄ετσι την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
δικαστικω΄ν αποφα΄σεων στην Κοινο΄τητα.
2.2.6. Η προ΄ταση περιορι΄ζει κα΄πως το πεδι΄ο των εξαιρε΄σεων
που µπορου΄ν να επιτρε΄ψουν προσφυγη΄ κατα΄ της αναγνω΄ρισης και
της εκτε΄λεσης των δικαστικω΄ν αποφα΄σεων που ΄εχουν εκδοθει΄ σε
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. 'Ετσι, π.χ. γι΄νεται λο΄γος για δη΄λωση που
διαπιστω΄νει την εκτελεστικη΄ ισχυ΄ που προφανω΄ς ει΄ναι αντι΄θετη µε
τη δηµο΄σια τα΄ξη προσθε΄τοντας τον ο΄ρο «προφανω΄ς» σε σχε΄ση µε
τη διατυ΄πωση της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν προκειµε΄νου να
µειωθει΄ η εµβε΄λεια΄ της.
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και ζη΄τησε κυρι΄ως τη δηµιουργι΄α µηχανισµω΄ν ενηµε΄ρωσης των
πολιτω΄ν. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση της που η Επιτροπη΄
αποφα΄σισε να µετατρε΄ψει το σχε΄διο οδηγι΄ας σε σχε΄διο κανονισµου΄.

3.1.3. Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να διασφαλισθει΄ η
συνοχη΄ µεταξυ΄ των δυ΄ο εν λο΄γω σχεδι΄ων κανονισµω΄ν διο΄τι
«επι΄δοση και κοινοποι΄ηση» αποτελου΄ν τις προϋποθε΄σεις για την
«αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση» των αποφα΄σεων. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι οι
δρα΄σεις για την πληροφο΄ρηση και την κατα΄ρτιση των επαγγελµατιω΄ν και των πολιτω΄ν πρε΄πει να ει΄ναι συνεκτικε΄ς και σφαιρικε΄ς ο΄σον
αφορα΄ τα δυ΄ο κει΄µενα.

3.2. Η σκοπιµο΄τητα ενο΄ς κοινοτικου΄ οργα΄νου:
3.2.1. Η αντικατα΄σταση της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν, απο΄ τα
12 κρα΄τη µε΄λη που συµµετε΄χουν στο φα΄κελο δικαιοσυ΄νη/ασφα΄λεια
της Συνθη΄κης, µε΄σω κανονισµου΄ α΄µεσης εφαρµογη΄ς εµφανι΄ζεται
ως σηµαντικη΄ προ΄οδος, κυρι΄ως στο µε΄τρο ο΄που προσφε΄ρει
περισσο΄τερη νοµικη΄ ασφα΄λεια (ε΄να µο΄νο κει΄µενο αντι΄ για τις
πολυα΄ριθµες και πολυ΄µορφες συµβα΄σεις). Επιπλε΄ον, το Ευρωπαϊκο΄
∆ικαστη΄ριο µπορει΄ να διασφαλι΄σει την ενιαι΄α εφαρµογη΄ των
διατα΄ξεων των κανονισµω΄ν σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.

3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.2.2. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την προ΄θεση
του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας να εφαρµο΄σουν τον
κανονισµο΄ και ευ΄χεται να ακολουθη΄σει και η ∆ανι΄α το παρα΄δειγµα΄
τους, βα΄σει των ο΄ρων που ΄εχουν συµφωνηθει΄, ου΄τως ω΄στε να
εφαρµοσθει΄ ο κανονισµο΄ς στην πρα΄ξη και κατα΄ τρο΄πο ενιαι΄ο σε
ο΄λη την Κοινο΄τητα.

3.1. Η εµβε΄λεια των γνωµοδοτη΄σεων της Οικονοµικη΄ς και
Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς

4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.1. Η ΄εναρξη ισχυ΄ος της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ επιτρε΄πει στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να ασκει΄ το συµβουλευτικο΄ της ρο΄λο για την υλοποι΄ηση ενο΄ς χω΄ρου ελευθερι΄ας,
ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ τη Συνθη΄κη.
Προ΄κειται για θεµελιω΄δες πεδι΄ο απο΄ τη σκοπια΄ της ευρωπαϊκη΄ς
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Ως το µο΄νο θεσµικο΄ ο΄ργανο στο οποι΄ο
εκπροσωπου΄νται οι οργανω΄σεις της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, η ΟΚΕ
΄εχει σ' αυτο΄ µια αξιοσηµει΄ωτη ευκαιρι΄α να τεθει΄ στην υπηρεσι΄α των
πολιτω΄ν της 'Ενωσης.
3.1.2. Κατα΄ τη δια΄ρκεια της συνο΄δου ολοµελει΄ας της 20η΄ς και
21ης Οκτωβρι΄ου 1999, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
ενε΄κρινε τη γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την επι΄δοση και την κοινοποι΄ηση στα κρα΄τη µε΄λη
δικαστικω΄ν και εξωδικαστικω΄ν πρα΄ξεων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις», (εισηγητη΄ς: ο κ. Hernandez Bataller) (1). Στη γνωµοδο΄τηση αυτη΄ η ΟΚΕ υποστη΄ριξε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
εκφρα΄ζοντας ωστο΄σο τη λυ΄πη της που η πρα΄ξη αυτη΄ δεν
προτει΄νεται µε τη µορφη΄ κανονισµου΄ (πρα΄γµα που γι΄νεται ση΄µερα)
(1) ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 47.

΄ ν εκτε΄λεσης των δικαστικω
΄ν
4.1. Βελτι΄ωση των διαδικασιω
αποφα΄σεων
4.1.1. Τα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του
Tampere που πραγµατοποιη΄θηκε στις 15 και 16 Οκτωβρι΄ου
1999 απεικονι΄ζουν πολυ΄ καλα΄ ο΄τι αυτη΄ η προ΄ταση κανονισµου΄
δεν µπορει΄ να θεωρηθει΄ παρα΄ µο΄νο ως µι΄α φα΄ση για τη δηµιουργι΄α
ενο΄ς πραγµατικου΄ κοινου΄ δικαστικου΄ χω΄ρου που θα επιτρε΄ψει
στους πολι΄τες και στις επιχειρη΄σεις να µπορου΄ν να κατοχυρω΄νουν
και να εκτελου΄ν τα δικαιω΄µατα και τις υποχρεω΄σεις τους µε πλη΄ρη
νοµικη΄ ασφα΄λεια. 'Ετσι το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Tampere
καλει΄ την Επιτροπη΄ να θεσπι΄σει ελα΄χιστους κανο΄νες που θα
διασφαλι΄σουν ΄ενα κατα΄λληλο επι΄πεδο νοµικη΄ς βοη΄θειας για τις
διαµεθοριακε΄ς υποθε΄σεις σε ολο΄κληρη την 'Ενωση ο΄πως επι΄σης και
κανο΄νες κοινω΄ν ειδικω΄ν διαδικασιω΄ν προκειµε΄νου να απλοποιηθει΄
και να επιταχυνθει΄ ο διακανονισµο΄ς διαµεθοριακω΄ν διαφορω΄ν ο΄σον
αφορα΄ τις αιτη΄σεις µικρη΄ς αξι΄ας σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις
ο΄πως επι΄σης και τις απαιτη΄σεις διατροφη΄ς και ορισµε΄νες α΄λλες
απαιτη΄σεις.
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4.1.2. « Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο΄ ς σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο΄ ς τ ΄τ
ι λος»
4.1.2.1. Η προ΄ταση κανονισµου΄ πρε΄πει να γι΄νει δεκτη΄ διο΄τι
επιτρε΄πει την απλου΄στευση της διαδικασι΄ας περιαφη΄ς εκτελεστη΄ριου τυ΄που, δεν ει΄ναι ο΄µως επαρκη΄ς για να συµβα΄λει στη
δηµιουργι΄α ενο΄ς αποδοτικου΄ δικαστικου΄ χω΄ρου. 'Οταν µι΄α
απο΄φαση κηρυχθει΄ εκτελεστη΄ το΄τε οφει΄λει να ακολουθη΄σει τη
διαδικασι΄α εκτε΄λεσης. 'Οµως οι διαδικασι΄ες αυτε΄ς ει΄ναι πολυ΄
διαφορετικε΄ς στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη. Μολονο΄τι φαι΄νεται, προς
το παρο΄ν, δυ΄σκολη η ενοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν εκτε΄λεσης,
εντου΄τοις η ΟΚΕ προτει΄νει ορισµε΄νες προσαρµογε΄ς κυρι΄ως ο΄σον
αφορα΄ τα συντηρητικα΄ µε΄τρα.
4.1.2.2. 'Ετσι στο α΄ρθρο 44 της προ΄τασης κανονισµου΄ προβλε΄πεται ο΄τι ο ενα΄γων µπορει΄ να ζητη΄σει τη λη΄ψη συντηρητικω΄ν
µε΄τρων συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους στο οποι΄ο
υποβλη΄θηκε η αι΄τηση χωρι΄ς να απαιτει΄ται να ΄εχει κηρυχθει΄ η
απο΄φαση εκτελεστη΄ βα΄σει του α΄ρθρου 37. Η δια΄ταξη αυτη΄
επιτρε΄πει στον αιτου΄ντα να αποκτη΄σει, κατα΄ κα΄ποιο τρο΄πο, ΄ενα
«ευρωπαϊκο΄ συντηρητικο΄ τι΄τλο». Ωστο΄σο, η δια΄ταξη αυτη΄ δεν ει΄ναι
ακο΄µη ικανοποιητικη΄ διο΄τι σε ορισµε΄νες χω΄ρες απαιτει΄ται ακο΄µη
και στην περι΄πτωση αυτη΄ α΄δεια του δικαστηρι΄ου. Θα ΄επρεπε επι΄σης
να ΄εχει προβλεφθει΄ ο΄τι ει΄ναι επαρκη΄ς τι΄τλος δικαστικη΄ απο΄φαση
α΄λλου κρα΄τους µε΄λους µολονο΄τι δεν ΄εχει περιαφει΄ τον τι΄τλο του
εκτελεστου΄ προκειµε΄νου να εφαρµοσθου΄ν ορισµε΄νες διαδικασι΄ες
εκτε΄λεσης, ο΄πως η συντηρητικη΄ τραπεζικη΄ κατα΄σχεση που υπα΄ρχει
στα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη της 'Ενωσης.

4.1.3. « Α ν α΄ γ κ η γ ι α α π λ ΄ε ς κ α ι τ α χ ε ΄ε
ι ς διαδικασ ΄ε
ι ς π ρ ο σ φ υ γ η΄ ς »
4.1.3.1. Η ΟΚΕ ΄εχει υπογραµµι΄σει τη σηµασι΄α διαδικασιω΄ν
προσφυγη΄ς που θα ει΄ναι απλε΄ς ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση και την
ταχυ΄τητα εκτε΄λεσης µε την ευκαιρι΄α της γνωµοδο΄τησης για
την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την καταπολε΄µηση των καθυστερη΄σεων
πληρωµω΄ν» (1). Οι σχετικε΄ς προτα΄σεις δυστυχω΄ς αποσυ΄ρθηκαν απο΄
την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου.
4.1.3.2. Η ΟΚΕ προτει΄νει να µελετηθου΄ν ολοκληρωµε΄νες προτα΄σεις, που θα συµπεριλαµβα΄νουν την απλου΄στευση και την
ταχυ΄τερη διεκπεραι΄ωση των διαδικασιω΄ν καθω΄ς και ελα΄χιστους
κανο΄νες νοµικη΄ς αρωγη΄ς προς τους πολι΄τες.
4.1.3.3. Στον τοµε΄α της εκτε΄λεσης, ο στο΄χος που πρε΄πει να
τεθει΄ ει΄ναι η καθιε΄ρωση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ εκτελεστου΄ τι΄τλου, που
θα παρα΄γει αµε΄σως αποτελε΄σµατα, µετα΄ την απο΄φαση, σε ο΄λη την
κοινοτικη΄ επικρα΄τεια. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει πλη΄ρως την ιδε΄α αυτη΄
που την ΄εθεσε υπο΄ µελε΄τη το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Tampere
τον Οκτω΄βριο του 1999.

4.1.4. « Γ ι α ΄ε ν α ε υ ρ ω π α ϊ κ ο΄ ε κ τ ε λ ε σ τ ο΄ τ ΄τ
ι λο»
4.1.4.1. Η ΟΚΕ ζητει΄ να αρχι΄σει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση η διαδικασι΄α για την καθιε΄ρωση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ εκτελεστου΄ τι΄τλου και
ειδικο΄τερα στους τοµει΄ς που θα πρε΄πει να αντιµετωπιστου΄ν

(1) ΕΕ C 407 της 28.12.1998.
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επειγο΄ντως: απαιτη΄σεις διατροφη΄ς, καθυστερη΄σεις πληρωµω΄ν,
καθυστερη΄σεις µισθω΄ν, µη καταβολη΄ µισθω΄ν λο΄γω πτω΄χευσης της
επιχει΄ρησης. Η ΟΚΕ προτει΄νει ο΄πως η Επιτροπη΄ αναγνωρι΄σει, σε
πρω΄τη φα΄ση, την ισχυ΄ του εν λο΄γω ευρωπαϊκου΄ εκτελεστου΄ τι΄τλου
(αυτοδικαι΄ως εκτελεστο΄ς χωρι΄ς να απαιτει΄ται να υποβληθει΄ σε
διαδικασι΄α περιαφη΄ς εκτελεστη΄ριου τυ΄που) για τις µη αµφισβητου΄µενες απαιτη΄σεις. Προκειµε΄νου να γι΄νει αποδεκτη΄ η ιδε΄α ενο΄ς
ευρωπαϊκου΄ εκτελεστου΄ τι΄τλου, η Επιτροπη΄ µπορει΄ να προτει΄νει
την εισαγωγη΄ µιας «ευρωπαϊκη΄ς» διαδικασι΄ας ει΄σπραξης των
«ευρωπαϊκω΄ν» πιστω΄σεων, διαδικασι΄α που θα ισχυ΄ει οµοιο΄µορφα
σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη. Οι προϋποθε΄σεις και η διεξαγωγη΄ της εν
λο΄γω διαδικασι΄ας µπορου΄ν να ει΄ναι ανα΄λογες της διαδικασι΄ας
της γερµανικη΄ς η΄ γαλλικη΄ς διαταγη΄ς πληρωµη΄ς. Η γενι΄κευση
παρο΄µοιας διαδικασι΄ας θα αχρηστευ΄σει, µακροπρο΄θεσµα, τη διαδικασι΄α περιαφη΄ς εκτελεστη΄ριου τυ΄που, εφο΄σον η εκδοθει΄σα
απο΄φαση θα ανταποκρι΄νεται, σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, στις ΄διες
ι
προϋποθε΄σεις εκτε΄λεσης.

4.1.5. « Π ρ ο ς µ ΄α
ι σ υ΄ γ κ λ ι σ η τ ω ν δ ι κ α ΄ω
ι ν»
4.1.5.1. Παρα΄λληλα, θα η΄ταν σκο΄πιµο επι΄σης να διασφαλιστει΄
΄ ν και εµπορικω΄ν δικαι΄ων στην Ευρωπαϊκη΄
η συ΄γκλιση των αστικω
'Ενωση, πρα΄γµα που αποτελει΄ µακροπρο΄θεσµα προϋπο΄θεση για τη
δηµιουργι΄α ενο΄ς πραγµατικου΄ χω΄ρου ελευθερι΄ας, δικαιοσυ΄νης και
ασφα΄λειας.

4.2. Η προσαρµογη΄ του σχεδι΄ου στο ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο
4.2.1. Το α΄ρθρο 15 της προ΄τασης κανονισµου΄ προκα΄λεσε τις
΄εντονες ανησυχι΄ες των εκπροσω
΄ πων των επιχειρη΄σεων και ση΄µανε
την ΄εναρξη αντιπαραθε΄σεων. Το α΄ρθρο 15 επαναλαµβα΄νει την
΄ ν που
αρχη΄ του α΄ρθρου 13 της εν ισχυ΄ι Συ΄µβασης των Βρυξελλω
ορι΄ζει καθ' υ΄λην αρµο΄διο το δικαστη΄ριο της κατοικι΄ας του
καταναλωτη΄. Η δωσιδικι΄α αυτη΄ εφαρµο΄ζεται βα΄σει του α΄ρθρου 13
της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο καταναλωτη΄ς
ανταποκρι΄θηκε σε προ΄ταση η΄ διαφη΄µιση που ΄εγινε στη χω΄ρα της
κατοικι΄ας του ... Στο σχε΄διο κανονισµου΄ και ειδικο΄τερα στο α΄ρθρο
15 η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ καινοτοµει΄ προκειµε΄νου να υπαχθει΄ και
το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου. Το
σχε΄διο εξοµοιω΄νει την προσφορα΄ προϊο΄ντων η΄ υπηρεσιω΄ν µε΄σω
του 'Ιντερνετ µε προ΄ταση η΄ διαφη΄µιση συ΄µφωνα µε την παρ. 3 του
α΄ρθρου 15 του σχεδι΄ου κανονισµου΄ «µια επιχει΄ρηση η οποι΄α
κατευθυ΄νει µε οποιοδη΄ποτε µε΄σο τε΄τοιου ει΄δους δραστηριο΄τητες
σ' αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος η΄ σε δια΄φορα κρα΄τη, συµπεριλαµβανοµε΄νου και του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους».
4.2.2. Το θε΄µα ει΄ναι να γνωρι΄ζει κανει΄ς εα΄ν η επιχει΄ρηση που
προτει΄νει τις υπηρεσι΄ες της µε΄σω του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου
επιδιω΄κει εκου΄σια η΄ ακου΄σια να επεκτει΄νει την αγορα΄ της και
πε΄ραν της αγορα΄ς προς την οποι΄α απευθυ΄νεται συνη΄θως. Το
χαρακτηριστικο΄ του 'Ιντερνετ ει΄ναι ο΄τι καταργει΄ τα συ΄νορα πρα΄γµα
που οδηγει΄στην πλανητικη΄ αγορα΄. Πρε΄πει ο΄µως να γι΄νει κατανοητο΄
ο΄τι η προοπτικη΄ να οδηγηθει΄ µια µικρη΄ επιχει΄ρηση ενω΄πιον
αλλοδαπου΄ δικαστηρι΄ου µειω΄νει την επιθυµι΄α της να καταφυ΄γει
στο 'Ιντερνετ. 'Ετσι, η ΕΕ βρι΄σκεται ενω΄πιον της ακο΄λουθης διπλη΄ς
προ΄κλησης: αφενο΄ς, πρε΄πει να εξασφαλι΄σει την καλυ΄τερη δυνατη΄
νοµικη΄ προστασι΄α των πολιτω΄ν της λο΄γω της ανα΄πτυξης του
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ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου, και των κινδυ΄νων του (κυρι΄ως, διο΄τι
απαιτει΄ται, γενικα΄ απο΄ τον καταναλωτη΄ µι΄α προκαταβολη΄), και,
αφετε΄ρου, να µην εµποδι΄σει τη χρη΄ση του εν λο΄γω µε΄σου προβολη΄ς
των ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων, ιδι΄ως των ΜΜΕ. Η προ΄κληση αυτη΄
αφορα΄ κατ' αρχα΄ς τον ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο δικαιοδοσι΄ας, περιε΄χει
ο΄µως και µι΄α διεθνη΄ δια΄σταση, ιδι΄ως στον τοµε΄α της προστασι΄ας
του καταναλωτη΄ διο΄τι ση΄µερα η πλειοψηφι΄α των προτα΄σεων που
βρι΄σκονται στο 'Ιντερνετ προε΄ρχεται απο΄ εταιρει΄ες που ει΄ναι
εγκατεστηµε΄νες σε τρι΄τες χω΄ρες.

26.4.2000

τει΄α τους σε συγκεκριµε΄νες χω΄ρες. Εα΄ν ει΄ναι αναγκαι΄ο µπορει΄ να
προβλεφθει΄ κανονισµο΄ς για το συγκεκριµε΄νο τοµε΄α ο οποι΄ος θα
συνιστα΄ µε ΄εµφαση τη διαµεσολα΄βηση· η προσφυγη΄ στη δικαιοσυ΄νη
θα αποτελει΄ το ΄εσχατο µε΄σο.

΄ σεις επι΄ της παρου΄σας προ΄τασης
4.3. Λοιπε΄ς βελτιω

4.2.3. Η ΟΚΕ επιθυµει΄να βελτιωθου΄ν οι σχε΄σεις εµπο΄ρων/καταναλωτω΄ν σ' αυτη΄ τη νε΄α µορφη΄ διανοµη΄ς. Φρονει΄ συνεπω΄ς ο΄τι
πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στους κατα΄λληλους µηχανισµου΄ς
που θα συµβα΄λουν στην αυ΄ξηση της εµπιστοσυ΄νης των συµβαλλοµε΄νων µε την υποστη΄ριξη των ευρωπαϊκω΄ν αρχω΄ν: κω΄δικες δεοντολογι΄ας, «κυβερνοδικαστη΄ριο», διαµεσολα΄βηση. Παρο΄µοια µε΄τρα
θα αποτελε΄σουν τα καλυ΄τερα εχε΄γγυα για την αποτελεσµατικη΄
ανα΄πτυξη του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου και της εκµετα΄λλευση΄ς του
απο΄ τις επιχειρη΄σεις και τους καταναλωτε΄ς. 'Αλλωστε, η προοπτικη΄
αυτη΄ πρε΄πει να αντιµετωπισθει΄ σε διεθνε΄ς επι΄πεδο. Η ΟΚΕ ζητα΄
απο΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄στην καταγραφη΄ των ακολουθουµε΄νων
ορθω΄ν πρακτικω΄ν, σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, στον εν λο΄γω τοµε΄α και να
υποστηριχθει΄ η εφαρµογη΄ τους στην Ευρω΄πη.

4.3.1. Για να διευκολυνθει΄ η ερµηνει΄α του νε΄ου κανονισµου΄, η
ΟΚΕ προτει΄νει να διευκρινισθου΄ν ορισµε΄νες ΄εννοιες συ΄µφωνα µε
τη νοµολογι΄α του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (∆ΕΚ),
π.χ. σχετικα΄ µε το α΄ρθρο 5 παρ. 3, το ∆ΕΚ προσδιο΄ρισε την ΄εννοια
του πληµµελη΄µατος η΄ του οιονει΄ πληµµελη΄µατος. Με το ΄διο
ι
πνευ΄µα και µε την φροντι΄δα πα΄ντοτε για µι΄α διαυγη΄ ερµηνει΄α,
µπορου΄ν να συµπληρωθου΄ν ορισµε΄να α΄ρθρα της προ΄τασης βα΄σει
της νοµολογι΄ας του ∆ΕΚ, π.χ. σχετικα΄ µε την συµβατικη΄ ΄εννοια η΄
την αρχη΄ του το΄που στον οποι΄ο εκτελε΄σθηκε η΄ πρε΄πει να εκτελεσθει΄
η ενοχη΄, στην οποι΄α βασι΄ζεται το αι΄τηµα, στην περι΄πτωση που
προ΄κειται για τρι΄τη χω΄ρα.

4.4. Προω
΄ θηση εξωδικαστικου΄ διακανονισµου΄
4.2.4. Εν αναµονη΄ των αποτελεσµα΄των που θα προκυ΄ψουν απο΄
τα µε΄τρα εµπιστοσυ΄νης, η ΟΚΕ συνιστα΄ να διατηρηθει΄ το α΄ρθρο
13 της Συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν, που ισχυ΄ει ση΄µερα, το οποι΄ο
ορι΄ζει ως καθ' υ΄λην αρµο΄διο το δικαστη΄ριο της κατοικι΄ας του
καταναλωτη΄. Επιπλε΄ον, για να ενισχυθει΄ η προστασι΄α του, η ΟΚΕ
φρονει΄ ο΄τι η αρχη΄ αυτη΄ πρε΄πει να επεκταθει΄ και στις περιπτω΄σεις
που ο καταναλωτη΄ς εγκατε΄λειψε το κρα΄τος της κατοικι΄ας του,
κατο΄πιν παρο΄τρυνσης του αντισυµβαλλο΄µενου, προκειµε΄νου να
συνα΄ψει τη συ΄µβαση. Αντι΄θετα, ο΄σον αφορα΄ το ηλεκτρονικο΄
εµπο΄ριο η διατυ΄πωση που περιε΄χεται στον νε΄ο κανονισµο΄ («µε
οποιοδη΄ποτε µε΄σο κατευθυ΄νει τις δραστηριο΄τητες της σ' αυτο΄ το
κρα΄τος µε΄λος») δεν ει΄ναι αρκετα΄ σαφη΄ς για να δηµιουργη΄σει κλι΄µα
εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄ των µερω΄ν. Με τη διατη΄ρηση του ορισµου΄
που δι΄νει το ισχυ΄ον α΄ρθρο 13 της Συ΄µβασης («προ΄ταση η΄
διαφη΄µιση στο κρα΄τος µε΄λος»), ανατι΄θεται στο δικαστη΄ η φροντι΄δα
να εξακριβω΄σει µε ποιο΄ τρο΄πο ο καταναλωτη΄ς πληροφορη΄θηκε
την προσφορα΄, µε ενεργητικο΄ η΄ παθητικο΄ τρο΄πο. Πρε΄πει να
προσανατολισθου΄µε περισσο΄τερο σε αποτελεσµατικε΄ς µεθο΄δους
διακανονισµου΄ των συµβα΄σεων, που θα ΄εχουν προσαρµοσθει΄ στο
ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο και θα προστατευ΄ουν τον καταναλωτη΄.

4.4.1. Η ΟΚΕ αποδι΄δει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στον εξωδικαστικο΄
διακανονισµο΄ των αστικω΄ν και εµπορικω΄ν διαφορω΄ν. Αυτο΄ µπορει΄
να γι΄νει µε΄σω διαιτησι΄ας. Στην περι΄πτωση αυτη΄ τα µε΄ρη απευθυ΄νονται, κοινη΄ συναινε΄σει, σε ΄εναν ιδιωτικο΄ δικαστη΄ ο οποι΄ος θα
λα΄βει απο΄φαση δεσµευτικη΄ για τα µε΄ρη. Μπορει΄ επι΄σης να γι΄νει µε
διαµεσολα΄βηση η΄ συµβιβασµο΄. Στην περι΄πτωση αυτη΄, τα δυ΄ο µε΄ρη
απευθυ΄νονται σε ΄εναν τρι΄το προκειµε΄νου να τα βοηθη΄σει να
επιλυ΄σουν τη διαφορα΄ τους. Μο΄νο τα µε΄ρη αποφασι΄ζουν για τη
λυ΄ση που θα δοθει΄ και δεν µπορει΄ να τους επιβληθει΄ καµι΄α
απο΄φαση. Λο΄γω της βραδυ΄τητας και των δαπανω΄ν των διαδικασιω΄ν
ενω΄πιον των δικαστηρι΄ων, οι πολι΄τες και οι οικονοµικοι΄ παρα΄γοντες, ιδι΄ως οι ΜΜΕ, αποθαρρυ΄νονται γρη΄γορα, πριν ακο΄µη
αναλα΄βουν οποιαδη΄ποτε ενε΄ργεια. Ει΄ναι επι΄σης ευκται΄ο να δηµιουργηθου΄ν διαδικασι΄ες µε σκοπο΄ την επι΄τευξη συµφωνι΄ας µεταξυ΄
των µερω΄ν, κυρι΄ως µε τη διαµεσολα΄βηση σε θε΄µατα ιδιωτικω΄ν
διαφορω΄ν υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα ει΄ναι απλε΄ς, ταχει΄ες και µη
δαπανηρε΄ς.

4.2.5. Για τον τοµε΄α του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου, η ΟΚΕ
προτει΄νει τον τυ΄πο της αυτο΄µατης ρυ΄θµισης συ΄µφωνα µε την οποι΄α
συνιστα΄ται, χωρι΄ς να περιορι΄ζεται το δικαι΄ωµα προσφυγη΄ς στη
δικαιοσυ΄νη, η καθιε΄ρωση αυτο΄µατων µηχανισµω΄ν προσφυγη΄ς στη
διαµεσολα΄βηση, ιδι΄ως για τις µικρη΄ς αξι΄ας συναλλαγε΄ς, π.χ. που
δεν θα υπερβαι΄νουν το ποσο΄ των 2 500 ευρω΄. Οι επιχειρη΄σεις
πρε΄πει επι΄σης να ΄εχουν τη δυνατο΄τητα, µε΄σω δυναµικη΄ς εκστρατει΄ας πληροφο΄ρησης των καταναλωτω΄ν, να περιορι΄ζουν την πελα-

4.4.2. 'Οσον αφορα΄ τη διαµεσολα΄βηση, ΄εχει πρωταρχικη΄ σηµασι΄α να διασφαλισθει΄ η ποιο΄τητα της παρασχεθει΄σας υπηρεσι΄ας, η
ικανο΄τητα και η ανεξαρτησι΄α των διαµεσολαβητω΄ν ο΄πως αυτε΄ς
ορι΄ζονται στη συ΄σταση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς 98/25/ΕΚ,
σχετικα΄ µε τις εφαρµοστε΄ες αρχε΄ς στα αρµο΄δια ο΄ργανα για την
εξωδικαστικη΄ επι΄λυση των µικροδιαφορω΄ν. Γι' αυτο΄ το λο΄γο
κρι΄νεται σκο΄πιµο να ενισχυθει΄ κυρι΄ως η ευρωπαϊκη΄ συνεργασι΄α
ω΄στε να καταστου΄ν πιο οµοιογενει΄ς οι διαδικασι΄ες και να επιµορφωθου΄ν οι διαµεσολαβητε΄ς στο διακανονισµο΄ των διασυνοριακω΄ν
διαφορω΄ν.
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4.4.3. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την προ΄θεση
του Συµβουλι΄ου του Tampere να εξετα΄σει τις ενε΄ργειες που
µπορου΄ν να αναληφθου΄ν για την προω΄θηση των εν λο΄γω διαδικασιω΄ν στην Κοινο΄τητα. Η ΟΚΕ µε σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας επι΄ του εν λο΄γω θε΄µατος, θα συντελου΄σε σηµαντικα΄ στην
προω΄θηση΄ του αφου΄ η γνωµοδο΄τηση΄ της θα η΄ταν ο καρπο΄ς της
διεξοδικη΄ς διαβου΄λευση΄ς της µε τις οργανω΄σεις της ευρωπαϊκη΄ς
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν στις οποι΄ες ανη΄κει η εφαρµογη΄ των
διαδικασιω΄ν του αυτο΄µατου διακανονισµου΄.

4.5. Η ενηµε΄ρωση των διαδι΄κων (σηµει΄ο 29 των συµπερασµα΄των του Tampere)
4.5.1. 'Οπως ζητη΄θηκε στη γνωµοδο΄τηση για την «επι΄δοση και
κοινοποι΄ηση στα κρα΄τη µε΄λη των δικαστικω΄ν και εξωδικαστικω΄ν
πρα΄ξεων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις» (εισηγητη΄ς ο
κ. Hernández Bataller) η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α των
µηχανισµω΄ν ενηµε΄ρωσης των διαδι΄κων και κατα΄ προτεραιο΄τητα
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των πολιτω΄ν, των συλλο΄γων προστασι΄ας, των συνδικα΄των των
µισθωτω΄ν, των µικρω΄ν επιχειρη΄σεων, των βιοτεχνω΄ν και ελευ΄θερων
επαγγελµατιω΄ν καθω΄ς και των συλλο΄γων τους. Αυτη΄ η προσπα΄θεια
ενηµε΄ρωσης θα πρε΄πει να συµπεριλα΄βει τη συ΄νταξη «οδηγου΄
διαµεθοριακω΄ν χρηστω΄ν» ο΄πως επι΄σης και τη συγκρο΄τηση τοπικω΄ν
ενηµερωτικω΄ν δικτυ΄ων (δι΄κτυο Eures για τους µεθoριακου΄ς εργαζοµε΄νους, Euro Info Center για τις ΜΜΕ) προκειµε΄νου να
διαδοθου΄ν ευρυ΄τατα τα νε΄α δικαιω΄µατα και οι υποχρεω΄σεις στο
εσωτερικο΄ του νε΄ου κοινου΄ χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και
δικαιοσυ΄νης.
4.5.2. 'Οσον αφορα΄ την ΄δια
ι την προ΄ταση κανονισµου΄, η ΟΚΕ
προτει΄νει να εκδοθει΄ ΄ενα ενηµερωτικο΄ φυλλα΄διο, ιδι΄ως για τους
χρη΄στες (νοµικου΄ς, συλλο΄γους, καταναλωτε΄ς, ...) στο οποι΄ο θα
περιε΄χεται µε µορφη΄ πι΄νακα, ανα΄λογου µε εκει΄νον που ΄εχει
καταχωρηθει΄ στις αιτιολογικε΄ς σκε΄ψεις του σχεδι΄ου, συ΄γκριση κατ'
α΄ρθρο µε τη Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν. Το ΄διο
ι
ενηµερωτικο΄
φυλλα΄διο πρε΄πει συγχρο΄νως να αναφε΄ρεται στον κανονισµο΄ «για
την επι΄δοση και κοινοποι΄ηση στα κρα΄τη µε΄λη των δικαστικω΄ν και
εξωδικαστικω΄ν πρα΄ξεων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις».

Βρυξε΄λλες, 1η Μαρτι΄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 «Εφαρµογη΄ του διαρθρωµε΄νου
΄ ν»
κοινωνικου΄ διαλο΄γου στους πανευρωπαϊκου΄ς διαδρο΄µους µεταφορω
(2000/C 117/03)
Στις 28 Ιανουαρι΄ου 1999 και βα΄σει του α΄ρθρου 23, παρ. 3 του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄, η Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να επεξεργασθει΄γνωµοδο΄τηση για την «Εφαρµογη΄ του διαρθρωµε΄νου κοινωνικου΄
διαλο΄γου στους πανευρωπαϊκου΄ς διαδρο΄µους µεταφορω΄ν».
Το τµη΄µα µεταφορω΄ν ενε΄ργειας υποδοµω΄ν και κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν, στο οποι΄ο ει΄χε ανατεθει΄ η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 3 Φεβρουαρι΄ου 2000, µε βα΄ση την
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. von Schwerin.
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 1ης Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 113 ψη΄φους υπε΄ρ και 4 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Στο΄χος της γνωµοδο΄τησης
1.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (ΟΚΕ), κατα΄ τη
δια΄ρκεια της πρω΄της πανευρωπαϊκη΄ς δια΄σκεψη για τις µεταφορε΄ς
που πραγµατοποιη΄θηκε το 1991 στην Πρα΄γα, ει΄χε υποστηρι΄ξει τη
συµµετοχη΄ των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων, κυρι΄ως απο΄ την
Κεντρικη΄ και Ανατολικη΄ Ευρω΄πη, στην πολιτικη΄ συνεργασι΄α. Αυτο΄
το αι΄τηµα προβλη΄θηκε σε µι΄α σειρα΄ γνωµοδοτη΄σεων (1) και
υποστηρι΄χθηκε περαιτε΄ρω το΄σο εκ µε΄ρους των ενδιαφερο΄µενων να
συµµετα΄σχουν οργανω΄σεων ο΄σο και των πολιτικω΄ν θεσµικω΄ν
οργα΄νων. 'Ενα σηµαντικο΄ επακο΄λουθο της πρωτοβουλι΄ας της ΟΚΕ
η΄ταν η ενσωµα΄τωση της αρχη΄ς 10 στη ∆η΄λωση του Ελσι΄νκι (1997).
Στο κει΄µενο αυτο΄ η «διαβου΄λευση των κοινωνικοοικονοµικω΄ν
οµα΄δων στην ανα΄πτυξη της πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν» χαρακτηρι΄ζεται
ως αναπο΄σπαστο συστατικο΄ της κοινη΄ς πολιτικη΄ς, µε απω΄τερο
σκοπο΄ την υλοποι΄ηση των στο΄χων που ΄εχουν τεθει΄.
Μολονο΄τι οι ενδιαφερο΄µενες κυβερνη΄σεις ανε΄λαβαν οικειοθελω΄ς
την υποχρε΄ωση αυτη΄, η πραγµατικο΄τητα στις χω΄ρες της Κεντρικη΄ς
και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης χαρακτηρι΄ζεται απο΄ την εµφανη΄ παραβι΄αση της αρχη΄ς αυτη΄ς. Το προ΄βληµα της ΄ελλειψης συντονισµου΄
και διαφα΄νειας που παρουσια΄ζεται σε εθνικο΄ επι΄πεδο επαναλαµβα΄νεται και σε διεθνε΄ς επι΄πεδο και εµποδι΄ζει τους κοινωνικου΄ς και
οικονοµικου΄ς παρα΄γοντες να αναλα΄βουν ενεργο΄ ρο΄λο στα πλαι΄σια
της ευρωπαϊκη΄ς ολοκλη΄ρωσης. Η πολιτικη΄ πλευρα΄ αφη΄νει α΄θικτη
την κατα΄σταση αυτη΄. Απο΄ τη ∆ια΄σκεψη του Ελσι΄νκι και µετα΄,
ανεξα΄ρτητα απο΄ τις δρα΄σεις της ΟΚΕ, δεν ΄εχει υλοποιηθει΄ καµι΄α
πτυχη΄ της αρχη΄ς της διαβου΄λευσης. Η ΟΚΕ θα ενισχυ΄σει τις
πρσπα΄θειε΄ς της προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση.
1.2.
Οι παρου΄σες παρατηρη΄σεις βασι΄ζονται στην εν λο΄γω
αρχη΄ και επιχειρου΄ν κυρι΄ως να µετατρε΄ψουν σε πρακτικα΄ µε΄τρα
εφαρµογη΄ς τα συµπερα΄σµατα της προ΄σφατης γνωµοδο΄τησης της
ΟΚΕ «Υλοποι΄ηση της ∆η΄λωσης του Ελσι΄νκι — ∆ηµιουργι΄α
µηχανισµω΄ν για τη διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων µε τις οικονοµικε΄ς
και κοινωνικε΄ς οµα΄δες σχετικα΄ µε τη χα΄ραξη της πανευρωπαϊκη΄ς
πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν» (2). Η ΟΚΕ ΄εχει διαπιστω΄σει σε επανειληµµε΄(1) «Η πανευρωπαϊκη΄ δια΄σκεψη για τις µεταφορε΄ς και ο κοινωνικο΄ς
δια΄λογος — απο΄ την Κρη΄τη στο Ελσι΄νκι», ΕΕ C 204 της 15.7.1996,
σ. 96.
«Συ΄νδεση των δικτυ΄ων µεταφορικω΄ν υποδοµω΄ν της ΕΕ µε τα γειτονικα΄
κρα΄τη — Ανα΄πτυξη µιας συνεργατικη΄ς πανευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς για
τα µεταφορικα΄ δι΄κτυα», ΕΕ C 129 της 27.4.1998.
(2) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 100.

νες περιπτω΄σεις ο΄τι η αρχη΄ της διαβου΄λευσης στα πλαι΄σια της
πανευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν ει΄ναι ΄ενα θε΄µα το οποι΄ο ΄εχει
περα΄σει σχεδο΄ν ολοκληρωτικα΄ στο περιθω΄ριο, αν και — βα΄σει της
διεργασι΄ας για την ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση — ΄ενας παρο΄µοιος
µηχανισµο΄ς προσφε΄ρει µια εξαιρετικη΄ ευκαιρι΄α για την προαγωγη΄
µιας σταθερη΄ς και δηµοκρατικη΄ς δια΄ρθρωσης η οποι΄α υποστηρι΄ζεται απο΄ τους πολι΄τες και κοινωνικου΄ς φορει΄ς που εκπροσωπου΄ν τα
συµφε΄ροντα΄ τους. Η ΟΚΕ θεω΄ρησε ο΄τι η΄ταν υποχρε΄ωση΄ της να
εµφυση΄σει ζωη΄ στην δε΄κατη αρχη΄ της δη΄λωσης του Ελσι΄νκι και να
δει΄ξει ποιες ευκαιρι΄ες προσφε΄ρει. Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι πρε΄πει να
ζητηθει΄ και η υποστη΄ριξη ο΄λων αυτω΄ν οι οποι΄οι — συµφωνω΄ντας
µε τη δη΄λωση του Ελσι΄νκι — ανε΄λαβαν µια ανα΄λογη δε΄σµευση.
1.3.
Στο πλαι΄σιο µιας τροποποιηµε΄νης θεσµικη΄ς δια΄ρθρωσης,
µετα΄ απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ
και υπο΄ τις µεταβαλλο΄µενες συνθη΄κες της Οικονοµικη΄ς και
Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης και της επο΄µενης φα΄σης της διαδικασι΄ας
διευ΄ρυνσης, η ΟΚΕ ενισχυ΄ει το΄σο το θεσµικο΄ ρο΄λο της σε σχε΄ση
µε τις νε΄ες συµπληρωµατικε΄ς γνωµοδοτικε΄ς αρµοδιο΄τητες ενω΄πιον
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου ο΄σο και τη θε΄ση της ως φο΄ρουµ
και γε΄φυρας των οργανωµε΄νων ευρωπαϊκω΄ν κοινωνικω΄ν οµα΄δων
συµφερο΄ντων. Αυτο΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ για ορισµε΄νες χω΄ρες
που δεν ανη΄κουν στην ΕΚ, για παρα΄δειγµα τις χω΄ρες της Κεντρικη΄ς
και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης. Η ΟΚΕ επιδιω΄κει να αυξη΄σει τον
αντιπροσωπευτικο΄ χαρακτη΄ρα και την επιρροη΄ των εργασιω΄ν της
και να αναλα΄βει ενεργο΄τερο ρο΄λο στις διεργασι΄ες για τη διευ΄ρυνση
και τον εκδηµοκρατισµο΄ της ΕΕ.

2. Το βασικο΄ σκεπτικο΄ της ΄εννοιας των διαβουλευ΄σεων
2.1.
Η ΟΚΕ αποφα΄σισε να προωθη΄σει τη διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων µε τις κοινωνικοοικονοµικε΄ς οµα΄δες, στο πλαι΄σιο της
συνεργασι΄ας για την πολιτικη΄ µεταφορω΄ν, σχετικα΄ µε τους 10
διαδρο΄µους προτεραιο΄τητας και τις 4 περιοχε΄ς µεταφορω΄ν
(PETRA) επι΄των οποι΄ων επετευ΄χθη συµφωνι΄α στο Ελσι΄νκι το 1997.
Κατ’ αυτη΄ν την ΄εννοια αναπτυ΄χθηκε ΄ενα προ΄τυπο διαρθρωµε΄νου
κοινωνικου΄ διαλο΄γου. Στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση θα γι΄νει για
α΄λλη µι΄α φορα΄ αναφορα΄ στις βασικε΄ς πτυχε΄ς αυτη΄ς της προσπα΄θειας. Για να αποφευχθου΄ν τυχο΄ν παρεξηγη΄σεις, στη συνε΄χεια θα
γι΄νεται πα΄ντα λο΄γος περι΄ «διαρθρωµε΄νου διαλο΄γου». Ο κοινωνικο΄ς
δια΄λογος µε τη στενη΄ του ΄εννοια ει΄ναι υπο΄θεση των κοινωνικω΄ν
εται΄ρων και δεν ΄εχει σχε΄ση µε τις διαβουλευ΄σεις στις οποι΄ες
αναφε΄ρεται το παρο΄ν ΄εγγραφο.
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2.2.
Κατα΄ µη΄κος των διαδρο΄µων και εντο΄ς των περιοχω΄ν
µεταφορω΄ν θα πρε΄πει να συναντηθου΄ν οι εκπρο΄σωποι των εργοδοτω΄ν, των εργατικω΄ν και α΄λλων ενω΄σεων συµφερο΄ντων, προκειµε΄νου πρω΄τον, να συζητη΄σουν τα προβλη΄µατα, τις πιθανε΄ς λυ΄σεις
και τα αιτη΄µατα ΄εναντι αυτη΄ς της πολιτικη΄ς, και δευ΄τερον, να
συστη΄σουν ΄ενα φο΄ρουµ, εντο΄ς του οποι΄ου να εκφρα΄ζονται οι
προσδοκι΄ες των πολιτικω΄ν παραγο΄ντων ΄εναντι των φορε΄ων αυτω΄ν.
Αυτε΄ς οι συναντη΄σεις θα πρε΄πει να συνδε΄ονται στενα΄ µε τις
διευθυ΄νουσες επιτροπε΄ς που θα συσταθου΄ν στο επι΄πεδο των
συµµετεχουσω΄ν κυβερνη΄σεων. Μπορου΄ν να προσανατολισθου΄ν και
προς την κατευ΄θυνση των υφιστα΄µενων επιτροπω΄ν συνεργασι΄ας
των σιδηροδροµικω΄ν εταιρειω΄ν που συµµετε΄χουν.΄ Ενας τε΄τοιος
δια΄λογος ΄εχει ως στο΄χο τη δηµιουργι΄α υποδοµω
΄ ν και την ανα΄πτυξη
αποτελεσµατικω΄ν µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν. Μο΄νον ΄ετσι µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ µε τον καλυ΄τερο τρο΄πο η περιορισµε΄νη χρηµατοδο΄τηση των επενδυ΄σεων. Ταυτο΄χρονα, µπορει΄ να βελτιωθει΄ η
δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς κοινω΄ν σχεδι΄ων µε την ΄εγκαιρη αλληλοδιασυ΄νδεση οικονοµικω΄ν, κοινωνικω΄ν και οικολογικω΄ν στο΄χων, µε
αποτε΄λεσµα τη ευρυ΄τερη κοινωνικη΄ αποδοχη΄. Επιπλε΄ον, ο διαρθρωµε΄νος δια΄λογος πρε΄πει να ενισχυ΄ει το σηµαντικο΄ κοινωνικο΄ ρο΄λο
που διαδραµατι΄ζουν οι ενω΄σεις των εργοδοτω΄ν, τα εργατικα΄
σωµατει΄α και α΄λλες οµα΄δες συµφερο΄ντων στις χω΄ρες της Κεντρικη΄ς
και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης (ΧΚΑΕ).
2.3.
Η συνεργασι΄α στους διαδρο΄µους και τις περιοχε΄ς µεταφορω΄ν θα πρε΄πει να χαρακτηρι΄ζεται απο΄ συνε΄χεια και συνε΄πεια, χωρι΄ς
να διαθε΄τει αυστηρε΄ς διαρθρω΄σεις, προερχο΄µενες απο΄ εξωτερικα΄
προ΄τυπα. Η ΄ερευνα που πραγµατοποι΄ησε το 1998 η ΟΚΕ µεταξυ΄
των ενδεχο΄µενων συµµετεχο΄ντων απο΄ την Κεντρικη΄ και Ανατολικη΄
Ευρω΄πη κατε΄δειξε ο΄τι η τοποθε΄τηση συντονιστω΄ν προερχο΄µενων
απο΄ τους κο΄λπους τους φαι΄νεται θεµιτη΄. Η εν λο΄γω συνεργασι΄α
δεν ανταγωνι΄ζεται τις υφιστα΄µενες διεθνει΄ς συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις η΄ το πολιτικο΄ επι΄πεδο. Αντι΄θετα, επιδιω΄κεται η αποκατα΄σταση µιας ισο΄ρροπης, εποικοδοµητικη΄ς και πρακτικη΄ς επικοινωνι΄ας µεταξυ΄ των διαφο΄ρων οµα΄δων συµφερο΄ντων των συµµετεχουσω΄ν χωρω΄ν και των µεταφορικω΄ν επιχειρη΄σεων.
2.4.
Αντικει΄µενο της συνεργασι΄ας ει΄ναι ο΄λα εκει΄να τα προβλη΄µατα, τα οποι΄α πρε΄πει να επιλυθου΄ν στο πλαι΄σιο µιας ανεµπο΄διστης
µεταφορικη΄ς κυκλοφορι΄ας. Λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των τρεχουσω΄ν
αναγκω΄ν, του΄το επιτυγχα΄νεται στο πλαι΄σιο µιας κοινη΄ς ευρωπαϊκη΄ς
πολιτικη΄ς των µεταφορω΄ν, προσαρµοσµε΄νης σε συγκεκριµε΄νες
δρα΄σεις που ει΄ναι αναγκαι΄ο να αναπτυχθου΄ν στους εκα΄στοτε
διαδρο΄µους και τις περιοχε΄ς µεταφορω΄ν. Τη βα΄ση αποτελου΄ν οι
στο΄χοι και τα µε΄τρα της πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν που συµφωνη΄θηκαν
µε τη ∆η΄λωση του Ελσι΄νκι.
2.5.
Θεµελιω΄δη στο΄χο αποτελει΄ η προω΄θηση της δηµιουργι΄ας
µιας οικονοµι΄ας της αγορα΄ς και της κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς στη
διευρυµε΄νη 'Ενωση, µε την ενι΄σχυση των κοινωνικω΄ν δυνα΄µεων
που επιδιω΄κουν µι΄α οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη ανοιχτη΄ στην αγορα΄,
φιλοπεριβαλλοντικη΄ και κοινωνικα΄ δι΄καιη. Για το σκοπο΄ αυτο΄,
πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να ενισχυθου΄ν οι δεσµοι΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν της 'Ενωσης, των υποψη΄φιων χωρω΄ν και των λοιπω΄ν
ευρωπαϊκω΄ν χωρω΄ν.
2.6.
Η ΟΚΕ αποδι΄δει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στους διαδρο΄µους
µεταφορω΄ν ως συνδετικο΄ κρι΄κο και βα΄ση της διασυνοριακη΄ς
συνεργασι΄ας, δεδοµε΄νου ο΄τι διασυνδε΄ουν τις χω΄ρες της Ευρω΄πης
υπερβαι΄νοντας την προοπτικη΄ της διευ΄ρυνσης της ΕΕ. Απο΄ την
α΄ποψη αυτη΄, η δια΄δοση της ιδε΄ας των διαδρο΄µων στη Ανατολικη΄
Ευρω΄πη ει΄ναι απολυ΄τως απαραι΄τητη και οι δρα΄σεις δεν πρε΄πει να
περιοριστου΄ν στο χω΄ρο της διευ΄ρυνσης. Επιβα΄λλεται να διατηρηθει΄
η πανευρωπαϊκη΄ προοπτικη΄. Αυτο΄ ανταποκρι΄νεται στο πνευ΄µα και
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το γρα΄µµα της δη΄λωσης του Ελσι΄νκι, η οποι΄α παραπε΄µπει σε
διασυνοριακου΄ς διαδρο΄µους ΄εως την Εγγυ΄ς και την 'Απω Ανατολη΄
και σε περιοχε΄ς µεταφορω΄ν που υπερβαι΄νουν τα ο΄ρια της διευ΄ρυνσης.
2.7.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι κυ΄ρια αποστολη΄ της ει΄ναι να ενεργει΄
ως πρωτοστα΄της, συνοµιλητη΄ς και, εν ανα΄γκη, συντονιστη΄ς των
τοπικω΄ν δραστηριοτη΄των. Παρα΄λληλα, στο πλαι΄σιο της παρακολου΄θησης των διεργασιω΄ν για την υλοποι΄ηση της ∆η΄λωσης του
Ελσι΄νκι, η ΟΚΕ αισθα΄νεται υπευ΄θυνη για τη δραστη΄ρια εκπροσω΄πηση των συµφερο΄ντων των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων ΄εναντι
των α΄λλων ενδιαφερο΄µενων θεσµικω΄ν οργα΄νων της ΕΕ και ευρωπαϊκω΄ν οργανω΄σεων. Οι δραστηριο΄τητες αυτε΄ς πρε΄πει να ΄εχουν ως
γνω΄µονα τις εκα΄στοτε ανα΄γκες και να εξετα΄ζονται τακτικα΄ υπο΄ το
φως των πολιτικω΄ν εξελι΄ξεων.

3. Προσανατολισµο΄ς στις τρε΄χουσες εργασι΄ες
3.1.
Στις 20 και 21 Ιανουαρι΄ου 1999, πραγµατοποιη΄θηκε στις
Βρυξε΄λλες η συνεδρι΄αση της οµα΄δας εργασι΄ας για τις µεταφορε΄ς
της G-24, η οποι΄α ει΄ναι αποτε΄λεσµα κοινη΄ς πρωτοβουλι΄ας της
Οργα΄νωσης για την Οικονοµικη΄ Συνεργασι΄α και την Ανα΄πτυξη
στην Ευρω΄πη (ΟΟΣΑ) και της Επιτροπη΄ς µε στο΄χο τη συνεργασι΄α
στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν στις ΧΚΑΕ.
3.1.1. Κατο΄πιν προσκλη΄σεως της Επιτροπη΄ς, 100 περι΄που
εκπρο΄σωποι κυβερνη΄σεων, διοικητικω΄ν αρχω΄ν, χρηµατοδοτικω΄ν
ιδρυµα΄των και ιδιωτικω΄ν επιχειρη΄σεων ασχολη΄θηκαν µε τις προο΄δους για την οικοδο΄µηση ενο΄ς πανευρωπαϊκου΄ µεταφορικου΄
δικτυ΄ου. Σ' αυτη΄ τη συνα΄ντηση εκπροσωπη΄θηκε και η ΟΚΕ. Στο
κε΄ντρο του ενδιαφε΄ροντος η΄ταν οι εργασι΄ες των διαδρο΄µων του
Ελσι΄νκι και των περιοχω΄ν µεταφορω΄ν.
3.1.2. Στη συνα΄ντηση συµφωνη΄θηκε, µεταξυ΄ α΄λλων, παρα΄λληλα µε την αναγκαι΄α ανα΄πτυξη των υποδοµω΄ν, να βελτιωθου΄ν
στο µε΄λλον σηµαντικα΄ η διοικητικη΄ µε΄ριµνα και οι επιχειρησιακε΄ς
συνθη΄κες, καθω΄ς και να καταστου΄ν αποτελεσµατικο΄τερες οι διασυνοριακε΄ς και συνδυασµε΄νες υπηρεσι΄ες. Υπα΄ρχει, επι΄σης, ανα΄γκη
ανα΄ληψης δρα΄σης για την καταγραφη΄ των µεταφορικω΄ν δεδοµε΄νων
και για την ενι΄σχυση της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος. Για την
περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη του δικτυ΄ου υποδοµω΄ν προς την κατευ΄θυνση
της Ασι΄ας, προτα΄θηκε το σχε΄διο Tracea, το οποι΄ο, µε πρωτοβουλι΄α
της Επιτροπη΄ς, συντα΄χθηκε το 1993 και αφορα΄ τη συ΄νδεση του
πανευρωπαϊκου΄ µεταφορικου΄ δικτυ΄ου µε την Κεντρικη΄ Ασι΄α, µε΄σω
του Ευξει΄νου Πο΄ντου.
3.1.3. Η οµα΄δα εργασι΄ας για τις µεταφορε΄ς της G-24 θα
συνε΄ρχεται ετησι΄ως, ο΄πως µε΄χρι ση΄µερα. Εν προκειµε΄νω, υπενθυµι΄ζεται ο΄τι η εν λο΄γω οµα΄δα εργασι΄ας, συ΄µφωνα µε την α΄ποψη της
Επιτροπη΄ς, οφει΄λει να συντονι΄ζει τις δραστηριο΄τητες για την
υλοποι΄ηση της ∆η΄λωσης του Ελσι΄νκι και να εξασφαλι΄ζει την
απαιτου΄µενη διαφα΄νεια µεταξυ΄ των συµµετεχο΄ντων οργα΄νων και
οργανω΄σεων. Στην επο΄µενη συνεδρι΄αση, η οποι΄α αναµε΄νεται
να πραγµατοποιηθει΄ την α΄νοιξη του 2000, η ΟΚΕ πρε΄πει να
γνωστοποιη΄σει τις δραστηριο΄τητε΄ς της. Παρα΄λληλα, η ΟΚΕ κρι΄νει
ο΄τι πρε΄πει να διασαφηνιστει΄ ο ρο΄λος της οµα΄δας εργασι΄ας για τις
µεταφορε΄ς των G-24. Αυτο΄ αφορα΄ το΄σο τη µε΄θοδο εργασι΄ας και
την πολιτικη΄ ταυτο΄τητα των συµµετεχο΄ντων ο΄σο και την επικοινωνι΄α µεταξυ΄ των διαφο΄ρων παραγο΄ντων. Η ΟΚΕ θα προσπαθη΄σει να
θε΄σει τα ερωτη΄µατα αυτα΄ στην προσεχη΄ συνεδρι΄αση της οµα΄δας
εργασι΄ας για τις µεταφορε΄ς των G-24.
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3.2.
Στις 20 ∆εκεµβρι΄ου 1998 και κατο΄πιν προσκλη΄σεως του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (ΕΚ), πραγµατοποιη΄θηκε ∆ια΄σκεψη
µε θε΄µα «Πανευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ µεταφορω΄ν: Προοπτικε΄ς και
προτεραιο΄τητες της συνεργασι΄ας Ανατολη΄ς-∆υ΄σης». Η ∆ια΄σκεψη
αυτη΄, ως συνε΄χεια της ∆ια΄σκεψης του Ελσι΄νκι, ο΄φειλε να αποτελε΄σει
΄ενα φο΄ρουµ για την ανταλλαγη΄ απο΄ψεων, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄
τους στο΄χους και τα µε΄σα της συνεργασι΄ας Ανατολη΄ς-∆υ΄σης, τη
δηµιουργι΄α ενο΄ς ολοκληρωµε΄νου συστη΄µατος µεταφορω΄ν και τις
δυνατο΄τητες χρηµατοδο΄τησης των ∆ιευρωπαϊκω΄ν ∆ικτυ΄ων. Ει΄χε
προσκληθει΄ και η ΟΚΕ για να παρουσια΄σει τις εργασι΄ες της.
3.2.1. Εν τω µεταξυ΄, εκδο΄θηκε και µι΄α ΄εκθεση της επιτροπη΄ς
µεταφορω΄ν του ΕΚ µε θε΄µα «Με΄τρα σε συνε΄χεια της ∆ια΄σκεψης
του Ελσι΄νκι για την πανευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ µεταφορω΄ν» και
εισηγητη΄ τον κ. Lattge. Η ΄εκθεση επικεντρω΄νεται στο θε΄µα της
εφαρµογη΄ς των µε΄τρων της πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν της ∆η΄λωσης
του Ελσι΄νκι και ζητει΄, µεταξυ΄ α΄λλων, µια πιο συντονισµε΄νη
προσε΄γγιση. Επιβεβαιω΄νει την ανα΄γκη για την υ΄παρξη ενο΄ς ευρυ΄τερου κοινωνικου΄ διαλο΄γου, ο΄πως συνε΄βη στις τρεις πανευρωπαϊκε΄ς διασκε΄ψεις για τις µεταφορε΄ς, καθω΄ς και τη συµµετοχη΄
σ' αυτο΄ν κυρι΄ως των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και των ΜΚΟ. Επι΄σης,
υποστηρι΄ζονται οι προτα΄σεις της ΟΚΕ για τη συµµετοχη΄ και το
διαρθρωµε΄νο δια΄λογο των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων στο
πλαι΄σιο της πανευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν.
3.3.
Στις 18 και 19 Μαι΅ου 1999, πραγµατοποιη΄θηκε ακρο΄αση
για την ΄εκθεση TINA (Transport Infrastructure Needs
Assessment — Εκτι΄µηση των αναγκω΄ν για µεταφορικε΄ς υποδοµε΄ς),
η οποι΄α εκπονη΄θηκε µε εντολη΄ της Επιτροπη΄ς και εξετα΄ζει τις
πρωταρχικε΄ς ανα΄γκες υποδοµω΄ν των υποψη΄φιων χωρω΄ν.

3.3.1. Την ακρο΄αση διοργα΄νωσαν απο΄ κοινου΄ η ΟΚΕ και η Γ∆
VII της Επιτροπη΄ς, και υποστη΄ριξε η δηµιουργηθει΄σα για το σκοπο΄
αυτο΄ στη Βιε΄ννη Γραµµατει΄α-TINA. Ει΄χε ως στο΄χο την καταγραφη΄
των απο΄ψεων και των εµπειριω΄ν των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων
των ενδιαφερο΄µενων χωρω΄ν και την πραγµατοποι΄ηση γενικη΄ς
συζη΄τησης σχετικα΄ µε τις προτα΄σεις και τα συµπερα΄σµατα της
΄εκθεσης, πριν απο΄ την τελικη΄ ΄εκδοση΄ της. Στην εν λο΄γω ακρο΄αση
΄ελαβαν µε΄ρος περι΄ τα 40 α΄τοµα.

3.3.2. Ανεξα΄ρτητα απο΄ τα λεπτοµερε΄στερα συµπερα΄σµατα των
οµιλητω΄ν και των συζητη΄σεων, τα οποι΄α αποτελου΄ν αντικει΄µενο
µιας ανεξα΄ρτητης ΄εκθεσης, η σηµασι΄α αυτη΄ς της ακρο΄ασης
εντοπι΄ζεται στο γεγονο΄ς ο΄τι µπορει΄ να θεωρηθει΄ ως ΄ενα πρω΄το
συγκεκριµε΄νο βη΄µα υλοποι΄ησης της ∆η΄λωσης του Ελσι΄νκι, στο
οποι΄ο θα µπορου΄σαν να προστεθου΄ν η δε΄σµευση της ΟΚΕ και οι
εργασι΄ες της Επιτροπη΄ς. Η εξε΄λιξη της ακρο΄ασης κατε΄δειξε δυ΄ο
τινα΄. Πρω΄τον, ο΄τι η ανα΄γκη ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν και απο΄ψεων
— το΄σο µεταξυ΄ των ΄διων
ι
των οργανω
΄ σεων ο΄σο και µε τους φορει΄ς
λη΄ψης πολιτικω΄ν αποφα΄σεων της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης — ει΄ναι
µεγα΄λης σηµασι΄ας. ∆ευ΄τερον, ο΄τι οι γνω΄σεις και οι πρακτικε΄ς
εµπειρι΄ες των τοπικω΄ν οργανω΄σεων αποτελου΄ν ΄ενα σηµαντικο΄ και
αναγκαι΄ο συστατικο΄ στοιχει΄ο για την ανα΄πτυξη µιας κοινη΄ς
πανευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν, στο οποι΄ο µε΄χρι στιγµη΄ς
δο΄θηκε περιορισµε΄νη προσοχη΄.
Συνεπω΄ς, ο δια΄λογος αυτο΄ς ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ς διο΄τι στην
΄εκθεση ΤΙΝΑ, η συνολικη΄ ανα΄γκη υποδοµω΄ν που εκφρα΄στηκε απο΄
τους πολυα΄ριθµους συνε΄δρους της ακρο΄ασης ερµηνευ΄θηκε µα΄λλον
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ως κατα΄λογος επιθυµιω΄ν παρα΄ ως βα΄ση σχεδιασµου΄. Ακο΄µη
εκφρα΄σθηκαν σηµαντικε΄ς αµφιβολι΄ες ο΄σον αφορα΄ τις διατυπω΄σεις
χρηµατοδο΄τησης.
3.3.3. Μετα΄ την ολοκλη΄ρωση των εργασιω΄ν σχετικα΄ µε την
΄εκθεση TINA, ΄εχει προγραµµατισθει΄ η πραγµατοποι΄ηση µιας
ακο΄µη ακρο΄ασης. Η τελικη΄ ΄εκθεση ολοκληρω΄θηκε το φθινο΄πωρο
του 1999. Το ΄εργο της γραµµατει΄ας ΤΙΝΑ θα συνεχιστει΄ και στο
µε΄λλον, για να υποστηριχθου΄ν η ολοκλη΄ρωση του σχεδιασµου΄ των
υποδοµω΄ν στις υποψη΄φιες χω΄ρες καθω
΄ ς και οι εργασι΄ες στους
διαδρο΄µους.
4. Προ΄τυπο ΄εργο: ∆ια΄δροµος IV
4.1.
Ο ∆ια΄δροµος IV ει΄ναι ΄ενας α΄ξονας συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν ο οποι΄ος διασυνδε΄ει τη Βορειοδυτικη΄ µε τη Νοτιοανατολικη΄
Ευρω΄πη. Ξεκινα΄ δε απο΄ τη ∆ρε΄σδη και τη Νυρεµβε΄ργη, διε΄ρχεται
απο΄ την Πρα΄γα, τη Βιε΄ννη/Μπρατισλα΄βα και τη Βουδαπε΄στη για να
καταλη΄ξει στη Ρουµανι΄α. Εκει΄ χωρι΄ζεται σε ΄ενα βο΄ρειο δια΄δροµο
που καταλη΄γει στην Κοστα΄νζα και ΄ενα νο΄τιο απο΄ το Αρα΄τ στη
Σο΄φια, ο οποι΄ος ΄εχει µια περαιτε΄ρω διακλα΄δωση για τη Θεσσαλονι΄κη και µια για την Κωνσταντινου΄πολη (λεπτοµερει΄ς πληροφορι΄ες
για το δια΄δροµο περιλαµβα΄νονται στην ΄εκθεση προο΄δου των
G-24) (1)
4.1.1. Ο ∆ια΄δροµος IV αποτελει΄ται απο΄ 4 440 χλµ. σιδηροδροµικω΄ν γραµµω΄ν, 3 740 χλµ. δρο΄µων, 14 αεροδρο΄µια και 10
θαλα΄σσιους και εσωτερικου΄ς λιµε΄νες. Μο΄νο στην περιοχη΄ των
υποψη΄φιων κρατω΄ν µελω΄ν προβλε΄πονται επενδυ΄σεις υ΄ψους
16 620 MECU ΄εως το 2015. Στο ποσο΄ αυτο΄ δεν συνυπολογι΄ζονται οι επενδυ΄σεις στη Γερµανι΄α, την Αυστρι΄α, την Ελλα΄δα και
την Τουρκι΄α.
4.1.2. Η Επιτροπη΄ Προσανατολισµου΄ υπα΄ρχει απο΄ τις αρχε΄ς
του 1998. Στο µεσοδια΄στηµα ΄εχει υπογραφει΄ µνηµο΄νιο συνεννο΄ησης (ΜΣ). Οι ενδιαφερο΄µενοι οργανισµοι΄ σιδηροδρο΄µων συσφι΄γγουν διαρκω΄ς τη συνεργασι΄α τους και, παρα΄λληλα µε το µνηµο΄νιο
συνεννο΄ησης, ο΄ρισαν στις αρχε΄ς του 1997 και ΄ενα κοινο΄ προ΄γραµµα εργασιω΄ν.
4.2.
Απο΄ τις 30 Ιουνι΄ου ΄εως τις 1 Ιουλι΄ου 1999 πραγµατοποιη΄θηκε η τρι΄τη συνεδρι΄αση της Επιτροπη΄ς Προσανατολισµου΄
του ∆ιαδρο΄µου IV στην Πρα΄γα. Στη συνεδρι΄αση αυτη΄ συµµετει΄χε
και ο εισηγητη΄ς, ο΄που και µπο΄ρεσε να προβα΄λει τις απο΄ψεις της
ΟΚΕ.
4.2.1. Στη συνεδρι΄αση κατε΄στη σαφε΄ς ο΄τι ΄ενας διαρθρωτικο΄ς
δια΄λογος µε τους ενδιαφερο΄µενους εκπρο΄σωπους επιχειρη΄σεων,
εργατικω΄ν συνδικα΄των καθω΄ς και α΄λλων οµα΄δων συµφερο΄ντων θα
µπορου΄σε να υποστηρι΄ξει σηµαντικα΄ τις εργασι΄ες της Επιτροπη΄ς
Προσανατολισµου΄. Στο προσκη΄νιο βρι΄σκεται η ανα΄πτυξη µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν υψηλη΄ς ποιο΄τητας και η δηµιουργι΄α ενο΄ς
ευνοϊκου΄ κλι΄µατος για την πραγµατοποι΄ηση επενδυ΄σεων και τη
δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης. Ωστο΄σο, µια ουσιαστικη΄ πτυχη΄
του διαρθρωτικου΄ διαλο΄γου αφορα΄ την αποκατα΄σταση της διαφα΄νειας και τη δια΄δοση πρακτικω΄ν εµπειριω
΄ ν σε µια ο΄σο το δυνατο΄ν
ευρυ΄τερη βα΄ση, προκειµε΄νου να αρθου΄ν τα εµπο΄δια στα οποι΄α
προσκρου΄ει η απρο΄σκοπτη πορει΄α των πραγµα΄των µε τρο΄πο που
να ικανοποιει΄ ο΄λες τις πλευρε΄ς. Οι σχετικε΄ς απο΄ψεις της ΟΚΕ
συµπεριλη΄φθηκαν ως τµη΄µα των πρακτικω΄ν της συνεδρι΄ασης (βλ.
Παρα΄ρτηµα Ι).
(1) Η κατα΄σταση των πανευρωπαϊκω΄ν διαδρο΄µων και περιοχω΄ν. Γραφει΄ο
Tina, Βιε΄ννη, ∆εκε΄µβριος 1998.
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4.2.2. Εκτο΄ς απο΄ τα πολυ΄πλευρα ερωτη΄µατα τα οποι΄α προκυ΄πτουν ενο΄ψει µιας παρο΄µοιας διασυ΄νδεσης, υπα΄ρχουν επι΄ του
παρο΄ντος ορισµε΄να ιδιαι΄τερα προβλη΄µατα. Η συζη΄τηση περιστρα΄φηκε κυρι΄ως γυ΄ρω απο΄ δυ΄ο µεγα΄λα ΄εργα, την ση΄ραγγα που
προβλε΄πεται να κατασκευαστει΄ στο Βο΄σπορο, µε την οποι΄α θα
επιτευχθει΄ η οδικη΄ αλλα΄ και η σιδηροδροµικη΄ διασυ΄νδεση µε την
Ασι΄α, και µια δευ΄τερη γε΄φυρα στο ∆ου΄ναβη µεταξυ΄ Βιντι΄ν
(Βουλγαρι΄α) και Καλαφα΄ (Ρουµανι΄α). Της τελευται΄ας ΄εχει προηγηθει΄ µακρα΄ και ΄εντονη συζη΄τηση. Αποφασιστικη΄ σηµασι΄α για το
∆ια΄δροµο IV ΄εχει το γεγονο΄ς ο΄τι, µετα΄ τον πο΄λεµο στα Βαλκα΄νια,
πρε΄πει να εξυπηρετη΄σει νε΄ες µεταφορικε΄ς ροε΄ς. Πω΄ς θα επιτευχθει΄
αυτο΄ ει΄ναι ΄ενα απο΄ τα ερωτη΄µατα που θα απασχολη΄σουν στο
µε΄λλον τους σιδηροδρο΄µους. Η εξαιρετικα΄ περιορισµε΄νη πλοϊµο΄τητα του ∆ου΄ναβη, η οποι΄α βραχυπρο΄θεσµα ει΄ναι σχεδο΄ν αδυ΄νατον
να βελτιωθει΄ λο΄γω της επικρατου΄σας πολιτικη΄ς κατα΄στασης,
επιβα΄λλει την ανευ΄ρεση εναλλακτικω΄ν και φθηνω΄ν τρο΄πων µαζικη΄ς
µεταφορα΄ς. Τε΄λος, στο δια΄δροµο αυτο΄ υπα΄ρχει και το προ΄βληµα
των καθυστερη΄σεων στις συνοριακε΄ς διαβα΄σεις.
4.2.3. Τα µε΄λη της Επιτροπη΄ς Προσανατολισµου΄ υποδε΄χθηκαν
ευνοϊκα΄ την προσφορα΄ της ΟΚΕ για συνεργασι΄α. Συµφωνη΄θηκε να
υποστηριχθου΄ν οι δρα΄σεις της ΟΚΕ που αφορου΄ν το ∆ια΄δροµο και
να υποβληθει΄ σχετικη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα στην
προσεχη΄ συνεδρι΄αση της Επιτροπη΄ς Προσανατολισµου΄, η οποι΄α θα
πραγµατοποιηθει΄ περι΄ το τε΄λος του ΄ετους. Σχετικα΄ χρεια΄ζεται να
διασφαλισθει΄ η στενη΄ συνεργασι΄α µε τη νεοσυσταθει΄σα γραµµατει΄α
για το ∆ια΄δροµο IV, η οποι΄α εδρευ΄ει στη ∆ρε΄σδη.
4.3.
Κατο΄πιν πρωτοβουλι΄ας της ΟΚΕ, πραγµατοποιη΄θηκε στη
Βουδαπε΄στη, στις 26 και 27 Οκτωβρι΄ου 1999, η πρω΄τη
συνεδρι΄αση στα πλαι΄σια του διαρθρωµε΄νου διαλο΄γου για το
∆ια΄δροµο IV. Στις οργανωτικε΄ς και εκτελεστικε΄ς δρα΄σεις συµµετει΄χαν αναλο΄γως το Ουγγρικο΄ Υπουργει΄ο Μεταφορω΄ν και ο MAV, ο
Ουγγρικο΄ς Οργανισµο΄ς Σιδηροδρο΄µων.
4.3.1. Στην προ΄σκληση της ΟΚΕ ανταποκρι΄θηκαν 40 περι΄που
εκπρο΄σωποι κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων απο΄ τις χω΄ρες και την
επιτροπη΄ προσανατολισµου΄ του ∆ιαδρο΄µου IV και της Γραµµατει΄ας ΤΙΝΑ καθω΄ς και ενδιαφερο΄µενοι παρατηρητε΄ς απο΄ δια΄φορα
κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ. Η συζη΄τηση κα΄λυψε ΄ενα ευρυ΄ φα΄σµα θεµα΄των.
Κατ' αρχα΄ς, το ενδιαφε΄ρον συγκεντρω΄θηκε σε βασικε΄ς πληροφορι΄ες
για το δια΄δροµο. Επιπλε΄ον, η συζη΄τηση επικεντρω΄θηκε στα εξη΄ς
σηµει΄α:
— τη σχε΄ση της ανα΄πτυξης υποδοµω΄ν και της ιδιωτικη΄ς χρηµατοδο΄τησης, υπο΄ το φως της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης και κοινω΄ν
οικονοµικω΄ν συµφερο΄ντων,
— θε΄µατα τεχνικη΄ς/οργανωτικη΄ς φυ΄σης για τη βελτιστοποι΄ηση
της προσφορα΄ς υπηρεσιω΄ν στο ∆ια΄δροµο, σε διασυ΄νδεση µε
τη διερευ΄νηση των κοινωνικω΄ν πτυχω΄ν και των προσδοκιω΄ν για
µια ενδεχο΄µενη συνεργασι΄α,
— τις διασυνδε΄σεις του ∆ιαδρο΄µου µε θε΄µατα που αφορου΄ν την
περιφερειακη΄ ανα΄πτυξη και το περιβα΄λλον.
4.3.2. Απο΄ τη συνεδρι΄αση προε΄κυψε ΄ενα ευρυ΄ φα΄σµα απο΄ψεων
το οποι΄ο αφη΄νει να διακριθει΄ µια προδια΄θεση για την ενι΄σχυση της
συνεργασι΄ας στο ∆ια΄δροµο. Οι συζητη΄σεις κατε΄ληξαν στην ΄εκδοση
κοινου΄ ψηφι΄σµατος, στο οποι΄ο τονι΄ζονται το ενδιαφε΄ρον για τη
διεξαγωγη΄ διαρθρωµε΄νου διαλο΄γου, πρακτικα΄ βη΄µατα για την
υλοποι΄ηση των στο΄χων καθω΄ς και α΄λλα συγκεκριµε΄να θε΄µατα. Το
κει΄µενο του ψηφι΄σµατος επισυνα΄πτεται στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση ως παρα΄ρτηµα 2.
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4.3.3. Η συζη΄τηση στη Βουδαπε΄στη οδη΄γησε τελικα΄ σε µια
πρωτοβουλι΄α για διµερη΄ συνα΄ντηση των εκπροσω΄πων των οικονοµικω΄ν και συνδικαλιστικω΄ν κυ΄κλων της Βουλγαρι΄ας και της
Ρουµανι΄ας, το επι΄κεντρο της οποι΄ας θα ει΄ναι η ανταλλαγη΄ απο΄ψεων
για τη δηµιουργι΄α µιας α΄λλης δια΄βασης του ∆ου΄ναβη µεταξυ΄ των
δυ΄ο χωρω΄ν. Οι συµµετε΄χοντες κα΄λεσαν επιµο΄νως την ΟΚΕ να
συµµετα΄σχει στη συνα΄ντηση αυτη΄, η οποι΄α θα πραγµατοποιηθει΄
τον Φεβρουα΄ριο του 2000 στις πο΄λεις Βιντι΄ν (Βουλγαρι΄α) και στο
Καλαφα΄ (Ρουµανι΄α).

5. Πρακτικε΄ς συνε΄πειες για τις µελλοντικε΄ς εργασι΄ες της
ΟΚΕ
5.1.
Η πρω΄τη συνεδρι΄αση για το ∆ια΄δροµο στα πλαι΄σια του
διαρθρωτικου΄ διαλο΄γου η΄ταν επιτυχη΄ς και επιβεβαι΄ωσε κατ' αυτο΄ν
τον τρο΄πο τις απο΄ψεις της ΟΚΕ. Το ουσιαστικο΄ ερω΄τηµα ει΄ναι
πλε΄ον µε ποιο τρο΄πο µπορει΄ να εξασφαλισθου΄ν στο µε΄λλον η
οργα΄νωση, η συνοδει΄α και ο συντονισµο΄ς του διαρθρωµε΄νου
διαλο΄γου στους διαδρο΄µους και τις µεταφορικε΄ς περιοχε΄ς —
τουλα΄χιστον για ΄ενα ορισµε΄νο δια΄στηµα. Απο΄ αυτο΄ προκυ΄πτουν
τρι΄α επι΄πεδα δρα΄σης:
α) η ανα΄ληψη των συντονιστικω΄ν εργασιω΄ν απο΄ την ΟΚΕ (βλ.
επι΄σης τις κοινε΄ς συµβουλευτικε΄ς επτροπε΄ς),
β) η διεξαγωγη΄ και η οικονοµικη΄ εξασφα΄λιση των συνεδρια΄σεων
για το δια΄δροµο και
γ) η συ΄ναψη επαφω΄ν και η δηµιουργι΄α οµαδικω΄ν διαρθρω΄σεων
στις εµπλεκο΄µενες χω΄ρες.
5.2.
Το πρω΄το βη΄µα για τη µεταφορα΄ των εργασιω΄ν στην
ΟΚΕ ει΄ναι η συ΄σταση µιας µο΄νιµης οµα΄δας µελε΄της. Μετα΄ την
ολοκλη΄ρωση των εργασιω΄ν της οµα΄δας µελε΄της, αναµε΄νεται να
εκδοθει΄ σχετικη΄ απο΄φαση. Συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις για τον
προσανατολισµο΄ των εργασιω΄ν της µο΄νιµης οµα΄δας µελε΄της το
προσεχε΄ς ΄ετος περιλαµβα΄νονται στο κεφα΄λαιο 6.
5.3.
Η πραγµατοποι΄ηση και η οικονοµικη΄ κα΄λυψη των
συναντη΄σεων για το ∆ια΄δροµο προϋποθε΄τει µια επαγγελµατικη΄
οργα΄νωση. Εα΄ν χρειαστει΄, πρε΄πει να διατεθου΄ν κονδυ΄λια για την
κα΄λυψη των εξο΄δων ταξιδι΄ου, προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ µια
ισο΄ρροπη συµµετοχη΄. Οι συναντη΄σεις πρε΄πει να προετοιµα΄ζονται
ως προς το περιεχο΄µενο΄ τους και τα αποτελε΄σµατα΄ τους πρε΄πει να
καταγρα΄φονται. Η επικοινωνι΄α των συµµετεχο΄ντων και για τα
διαστη΄µατα µεταξυ΄ των συναντη΄σεων πρε΄πει να εξασφαλι΄ζεται απο΄
΄εναν κεντρικο΄ µεσολαβητη΄. Η ΟΚΕ δεν µπορει΄ να διασφαλι΄σει την
εκτε΄λεση των πρακτικω΄ν αυτω΄ν εργασιω΄ν καθο΄λη τη δια΄ρκεια΄ τους
λο΄γω των ανειληµµε΄νων υποχρεω΄σεω΄ν της.
Προκειµε΄νου να συγκεντρωθου΄ν οι απαραι΄τητες πρακτικε΄ς
ενισχυ΄σεις, ει΄ναι χρη΄σιµο να καταστρωθει΄ ΄ενα σχε΄διο προσαρµοσµε΄νο τις δεδοµε΄νες δυνατο΄τητες στη΄ριξης που να περιλαµβα΄νει
ο΄λα τα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα. Εξα΄λλου, η διαδικασι΄α αυτη΄
επιβαρυ΄νεται απο΄ την υφιστα΄µενη δια΄κριση των χωρω΄ν στα
προγρα΄µµατα Phare και Tacis, τα οποι΄α δεν ΄εχουν πολυµερη΄
χαρακτη΄ρα.
'Ενα σηµαντικο΄ θε΄µα, ο΄χι µο΄νο απο΄ οικονοµικη΄ α΄ποψη, αλλα΄ και
σε σχε΄ση µε το πολιτικο΄ βα΄ρος που θα δοθει΄ σε µια παρο΄µοια
πρωτοβουλι΄α, ει΄ναι απο΄ την α΄ποψη αυτη΄ η δηµιουργι΄α ενο΄ς
δικτυ΄ου υποστη΄ριξης. Απο΄ τις προκαταρκτικε΄ς συνοµιλι΄ες µε
µεµονωµε΄να προ΄σωπα προκυ΄πτει µια απο΄λυτη συγκατα΄βαση.
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5.4.
Η δηµιουργι΄α συνεργατικω΄ν διαρθρω΄σεων των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων στους διαδρο΄µους και τις µεταφορικε΄ς
περιοχε΄ς εξαρτα΄ται ουσιαστικα΄ απο΄ το ενδιαφε΄ρον των συµµετεχο΄ντων. Ταυτο΄χρονα ο΄µως, οι διαρθρω΄σεις αυτε΄ς αποτελου΄ν
προϋπο΄θεση µιας ορθολογικη΄ς οργα΄νωσης των εργασιω΄ν και η
δηµιουργι΄α τους ΄εχει προταθει΄ σε πολλε΄ς µεµονωµε΄νες
περιπτω΄σεις. Υπενθυµι΄ζεται ο΄τι απο΄ το ερωτηµατολο΄γιο της ΟΚΕ
το 1998 προε΄κυψε σαφη΄ς προτι΄µηση για τον ορισµο΄ συντονιστω΄ν
απο΄ τους κο΄λπους των ενδιαφεροµε΄νων.΄ Ετσι, τα συνδικα΄τα του
κλα΄δου των µεταφορω΄ν α΄ρχισαν εν µε΄ρει να συγκροτου΄ν οµα΄δες
για τους διαδρο΄µους. Οι συγκεκριµε΄νες ενε΄ργειες και ιδε΄ες θα
γνωστοποιηθου΄ν περαιτε΄ρω στις ενδιαφερο΄µενες πλευρε΄ς.

6. Προοπτικε΄ς
6.1.
Οι διαβουλευ΄σεις για τους πανευρωπαϊκου΄ς διαδρο΄µους
και τις περιοχε΄ς µεταφορω΄ν θα πρε΄πει να προαγα΄γουν την
οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ εξε΄λιξη και τη συνεργασι΄α στην Ευρω΄πη.
Οι µε΄χρι του΄δε εµπειρι΄ες καταδεικνυ΄ουν ο΄τι η πρωτοβουλι΄α της
ΟΚΕ καλυ΄πτει ΄ενα σηµαντικο΄ κενο΄ και µπορει΄ να συµβα΄λει
αποφασιστικα΄ στη συµµετοχη΄ των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων.
Κατ΄ αυτη΄ν την ΄εννοια, πρε΄πει να δοθει΄ συνε΄χεια στις εµπειρι΄ες της
Βουδαπε΄στης και τα συµπερα΄σµατα για το ∆ια΄δροµο IV. Η ΟΚΕ
θα πρε΄πει να ΄εχει τη δυνατο΄τητα να διοργανω΄σει το προσεχε΄ς ΄ετος
και α΄λλες συναντη΄σεις για τους διαδρο΄µους και να ενισχυ΄σει
περαιτε΄ρω το δι΄κτυο των κοινωνικοοικονοµικω΄ν παραγο΄ντων.
Βεβαι΄ως, υπα΄ρχει πα΄ντα η δυνατο΄τητα να διοργανωθει΄ σε συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄ κοινη΄ ακρο΄αση για την τελικη΄ ΄εκθεση ΤΙΝΑ.
Στα πλαι΄σια των εργασιω΄ν αυτω΄ν θα συνεκτιµηθου΄ν και οι
προτα΄σεις που θα επακολουθη΄σουν.
6.2.
Η προβληµατικη΄ της ανα΄πτυξης πε΄ραν των συνο΄ρων
µι΄ας διευρυµε΄νης Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης ει΄ναι ΄ενα θε΄µα που ΄εχει
επισηµανθει΄ επανειληµµε΄να. Κατα΄ τρο΄πο ανα΄λογο µε την
περιγραφη΄ των καθηκο΄ντων της γραµµατει΄ας TΙΝΑ, η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ο΄τι πρε΄πει να αναληφθει΄δρα΄ση στο χω΄ρο της τεχνικη΄ς και πολιτικη΄ς
υποστη΄ριξης της διαµο΄ρφωσης των διαδρο΄µων, ιδιαιτε΄ρως στην
περιοχη΄ της ΚΑΚ (Κοινοπολιτει΄α Ανεξαρτη΄των Κρατω΄ν). 'Οσον
αφορα΄ τα προσεχη΄ βη΄µατα που θα γι΄νουν σχετικα΄ µε τις διαβουλευ΄σεις µε τις κοινωνικοοικονοµικε΄ς οµα΄δες για ΄εναν α΄λλο δια΄δροµο
η΄ µια α΄λλη περιοχη΄ µεταφορω΄ν, πρε΄πει να εξασφαλισθει΄ η
συµµετοχη΄ της ΚΑΚ.
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6.3.
Για την υποστη΄ριξη της συνεργασι΄ας στους διαδρο΄µους
θα η΄ταν σκο΄πιµο να δηµιουργηθου΄ν γραµµατει΄ες, ο΄πως συνε΄βη
στην περι΄πτωση του ∆ιαδρο΄µου IV µε προσωπικη΄ πρωτοβουλι΄α. Η
ΟΚΕ συνιστα΄ να θεσπιστει΄ µια γενικη΄ ρυ΄θµιση για τις περιπτω΄σεις
αυτε΄ς.
6.4.
Η βασικη΄ αρχη΄ που διε΄πει τους διαδρο΄µους και τις
περιοχε΄ς µεταφορα΄ς στηρι΄ζεται στις συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς.
Ωστο΄σο, στην πρα΄ξη παρατηρου΄νται ορισµε΄να συστηµατικα΄ κενα΄.
Στο µε΄λλον πρε΄πει να συνεκτιµηθου΄ν µε καλυ΄τερο τρο΄πο στη
συζη΄τηση και οι αερολιµε΄νες, η εσωτερικη΄ ναυσιπλοι΅α και οι
θαλα΄σσιοι λιµε΄νες καθω΄ς και οι δηµο΄σιες συγκοινωνι΄ες στις
σχετικε΄ς αστικε΄ς περιοχε΄ς.
6.5.
Η αρχη΄ της συνεργασι΄ας στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν και
της περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς στην περι΄πτωση ενο΄ς διαδρο΄µου
προσκρου΄ει και στα συµφε΄ροντα κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων
στους κο΄λπους της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Μια παρο΄µοια πρωτοβουλι΄α ΄εχει αναληφθει΄, για παρα΄δειγµα, στο ∆ια΄δροµο V και την
επε΄κταση΄ του ΄εως την Ισπανι΄α στα πλαι΄σια των διευρωπαϊκω΄ν
δικτυ΄ων. Οι δρα΄σεις αυτε΄ς θα πρε΄πει να συνεκτιµηθου΄ν ο΄που αυτο΄
ενδει΄κνυται.
6.6.
Στις προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις (βλ. υποσηµει΄ωση 2,
σ. 12), η ΟΚΕ απε΄δωσε ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στην υποστη΄ριξη της
συνεργασι΄ας στην περι΄πτωση δυ΄ο διαδρο΄µων: του ∆ιαδρο΄µου VII
(∆ου΄ναβης) και του ∆ιαδρο΄µου X (στην περιοχη΄ της Πρω΄ην
Γιουγκοσλαβι΄ας). Το ενδιαφε΄ρον αυτο΄ εκδηλω΄θηκε µε σαφη΄νεια
εκ µε΄ρους των ενδιαφερο΄µενων κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων.
Τονι΄ζεται για α΄λλη µια φορα΄ ο΄τι, ο΄ταν το επιτρε΄ψει η πολιτικη΄
κατα΄σταση, το ενδιαφε΄ρον αυτο΄ ει΄ναι σκο΄πιµο να προσλα΄βει τη
µορφη΄ πρακτικη΄ς συνεργασι΄ας.
6.7.
Τε΄λος, επισηµαι΄νεται ο΄τι πολυ΄ λι΄γα πρα΄γµατα ει΄ναι γνωστα΄
σχετικα΄ µε τις εργασι΄ες στις περιοχε΄ς µεταφορω΄ν. Σε συ΄γκριση µε
την ανα΄πτυξη των διαδρο΄µων φαι΄νεται ο΄τι το κενο΄ αυτο΄ θα πρε΄πει
να καλυφθει΄.
6.8.
Οι απο΄ψεις και οι δραστηριο΄τητες της ΟΚΕ πρε΄πει
να προβα΄λλονται διαρκω΄ς στην Επιτροπη΄ και το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο, ιδιαι΄τερα µε χρησιµοποι΄ηση των πολιτικω΄ν επαφω΄ν
του ΕΚ µε τα κοινοβου΄λια των ενδιαφεροµε΄νων κρατιδι΄ων και
περιφερειω΄ν, ΄ετσι ω΄στε, ως βη΄µα εκπροσω΄πησης των οργανωµε΄νων
κοινωνικω΄ν οµα΄δων συµφε΄ροντος στην Ευρω΄πη, να µπορε΄σει να
εκπληρω΄σει το ρο΄λο της για την δηµιουργι΄α ενο΄ς πανευρωπαϊκου΄
συστη΄µατος µεταφορω΄ν, στο πλαι΄σιο της λεγο΄µενης διαδικασι΄ας
για την παρακολου΄θηση της υλοποι΄ησης της δη΄λωσης του Ελσι΄νκι.

Βρυξε΄λλες, 1η Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Παρα΄ρτηµα στα πρακτικα΄ της συνεδρι΄ασης της Επιτροπη΄ς Προσανατολισµου΄ για το ∆ια΄δροµο IV
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης (ΟΚΕ) ει΄ναι ΄ενα συµβουλευτικο΄ ο΄ργανο το οποι΄ο εκπροσωπει΄
οργανω΄σεις των εργοδοτω΄ν, εργατικα΄ συνδικα΄τα και ιδιαι΄τερες οµα΄δες συµφερο΄ντων στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Η ΟΚΕ ΄εχει
δραστηριοποιηθει΄ ιδιαιτε΄ρως για να προωθη΄σει τη συµµετοχη΄ των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων συµφερο΄ντων των
ενδιαφερο΄µενων χωρω΄ν στις διεργασι΄ες για τη διευ΄ρυνση. Στο΄χος ει΄ναι η προαγωγη΄ µιας ταχει΄ας και σταθερη΄ς ανα΄πτυξης µε
στο΄χο την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ προ΄οδο. Βα΄σει των υφιστα΄µενων ευρωπαϊκω΄ν συµφωνιω΄ν ΄εχουν συσταθει΄συµβουλευτικε΄ς
επιτροπε΄ς, για παρα΄δειγµα, µε τη Βουλγαρι΄α και την Τουρκι΄α.
Στα πλαι΄σια της πανευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν, η ΟΚΕ συµµετει΄χε ενεργα΄ απο΄ την πρω΄τη δια΄σκεψη που
πραγµατοποιη΄θηκε στην Πρα΄γα το 1991 µε κυ΄ριο στο΄χο τη διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων µε οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς
οµα΄δες συµφερο΄ντων, προωθω΄ντας µια απο΄ τις 10 βασικε΄ς αρχε΄ς που συµπεριλη΄φθηκαν τελικα΄ στη ∆η΄λωση του Ελσι΄νκι
προκειµε΄νου να καθορισθει΄ το µελλοντικο΄ πανευρωπαϊκο΄ συ΄στηµα µεταφορω΄ν.
Απο΄ την α΄ποψη αυτη΄, οι εργασι΄ες στους διαδρο΄µους ΄εχουν καθοριστικη΄ σηµασι΄α επειδη΄ βοηθου΄ν στη δηµιουργι΄α µιας
αποτελεσµατικη΄ς υποδοµη΄ς µεταφορω΄ν, η οποι΄α αποτελει΄ τη σπονδυλικη΄ στη΄λη της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης.
Η ΟΚΕ προσφε΄ρει την υποστη΄ριξη΄ της στην Επιτροπη΄ Προσανατολισµου΄ για το ∆ια΄δροµο IV συνεισφε΄ροντας την
εµπειρογνωµοσυ΄νη και τις επαφε΄ς της, για να επιτραπει΄ στα µε΄λη να διεξαγα΄γουν διαβουλευ΄σεις µε εκπροσω΄πους της
βιοµηχανι΄ας και των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων του κλα΄δου των µεταφορω΄ν, ω΄στε να επιλυθου΄ν λειτουργικα΄ προβλη΄µατα
και να συζητηθου΄ν θε΄µατα που περιλαµβα΄νονται στην ηµερη΄σια δια΄ταξη οποτεδη΄ποτε αυτο΄ ενδει΄κνυται. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ακρα΄δαντα ο΄τι τα τερα΄στια ποσα΄ που ΄εχουν επενδυθει΄ στις υποδοµε΄ς πρε΄πει να συνοδευτου΄ν απο΄ προσπα΄θειες για την
ανα΄πτυξη της ποιο΄τητας των µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν. Η προσπα΄θεια αυτη΄ µπορει΄ να αποβει΄ επιτυχη΄ς µο΄νο εφο΄σον οι
ενδιαφερο΄µενες πλευρε΄ς συµµετα΄σχουν στις σχετικε΄ς εργασι΄ες σε πρω΄ιµο στα΄διο.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να υποστηρι΄ξει τις εργασι΄ες της Επιτροπη΄ς προσανατολισµου΄ για το ∆ια΄δροµο IV σε στενη΄ επαφη΄ µε τη
γραµµατει΄α που ιδρυ΄εται ση΄µερα στη ∆ρε΄σδη, ακολουθω΄ντας τα κυριο΄τερα µελλοντικα΄ θε΄µατα που θα συζητηθου΄ν στην
ηµερη΄σια δια΄ταξη του προγρα΄µµατος εργασιω΄ν, ο΄πως π.χ. οι συνοριακε΄ς διαβα΄σεις και η κατασκευη΄ γε΄φυρας/φρα΄γµατος
στο ∆ου΄ναβη. Επι΄σης, προτει΄νει την ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν και εµπειριω
΄ ν που συνα΄γει η οµα΄δα µελε΄της της συνεργαζο΄µενη
µε τις κοινωνικοοικονοµικε΄ς οµα΄δες στα πλαι΄σια του διαδρο΄µου.
Προτει΄νεται να αρχι΄σουν οι δραστηριο΄τητες αυτε΄ς τους προσεχει΄ς µη΄νες και να υποβληθει΄ ΄εκθεση για τα αποτελε΄σµατα στην
αµε΄σως επο΄µενη συνεδρι΄αση της Επιτροπη΄ς Προσανατολισµου΄. Αναλο΄γως µε την ηµερη΄σια δια΄ταξη, ΄σως
ι
να ενδει΄κνυται να
προσκληθου΄ν ορισµε΄νοι εµπειρογνω΄µονες οι οποι΄οι θα ΄εχουν συµµετα΄σχει στις µε΄χρι το΄τε εργασι΄ες για να προσε΄λθουν και
να συζητη΄σουν µε τα µε΄λη της Επιτροπη΄ς Προσανατολισµου΄.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Ψη΄φισµα
Οι εκπρο΄σωποι κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων απο΄ τις χω΄ρες που συµµετει΄χαν στη συνεδρι΄αση για το ∆ια΄δροµο IV που
πραγµατοποιη΄θηκε στη Βουδαπε΄στη στις 26 και 27 Οκτωβρι΄ου 1999 κατο΄πιν προσκλη΄σεως της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης µε την υποστη΄ριξη του Ουγγρικου΄ Υπουργει΄ου Μεταφορω΄ν και των Ουγγρικω΄ν
Σιδηροδρο΄µων (MAV),
A. Ακολουθω΄ντας τις αρχε΄ς και τα µε΄σα της ∆η΄λωσης του Ελσι΄νκι, ο στο΄χος των οποι΄ων ει΄ναι να διασφαλιστει΄ η βιω΄σιµη
κινητικο΄τητα προσω΄πων και εµπορευµα΄των κα΄τω απο΄ τις καλυ΄τερες δυνατε΄ς κοινωνικε΄ς συνθη΄κες και συνθη΄κες
ασφα΄λειας, µε παρα΄λληλη προστασι΄α του ανταγωνισµου΄ και του περιβα΄λλοντος.
B. Τονι΄ζοντας ιδιαιτε΄ρως τη δε΄κατη αρχη΄ της ∆η΄λωσης του Ελσι΄νκι, στην οποι΄α απευθυ΄νεται ΄εκκληση για τη διενε΄ργεια
διαβουλευ΄σεων των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων στα πλαι΄σια της πανευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν.
Γ.

'Εχοντας υπο΄ψη το ΄εργο που ΄εχει επιτελεσθει΄ απο΄ τις ενδιαφερο΄µενες πλευρε΄ς, και συγκεκριµε΄να απο΄ την Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄, τους Υπουργου΄ς Μεταφορω΄ν, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, την
Ευρωπαϊκη΄ ∆ια΄σκεψη των Υπουργω΄ν Μεταφορω΄ν (Ε∆ΥΜ), την Οικονοµικη΄ Επιτροπη΄ για την Ευρω΄πη του Οργανισµου΄
Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν (ΟΗΕ-ΟΕΕ) και των Επιτροπω΄ν Προσανατολισµου΄ του Σιδηροδροµικου΄ ∆ιαδρο΄µου.

1. εκφρα΄ζουν την επιθυµι΄α να προωθηθει΄ µια στενο΄τερη συνεργασι΄α στο ∆ια΄δροµο IV, προκειµε΄νου οι πανευρωπαϊκοι΄
δια΄δροµοι να καταστου΄ν το µε΄σο για την παραγωγη΄ της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς σε ο΄λη την Ευρω΄πη·
2. ζητου΄ν να αποτελε΄σει η διαβου΄λευση µε τις κοινωνικοοικονοµικε΄ς οµα΄δες αναπο΄σπαστο στοιχει΄ο της συνεργασι΄ας στα
πλαι΄σια του ∆ιαδρο΄µου και να βρεθου΄ν οι οικονοµικοι΄ πο΄ροι που απαιτου΄νται για την υλοποι΄ηση του στο΄χου αυτου΄·
3. τονι΄ζουν την ανα΄γκη περισσο΄τερης διαφα΄νειας και πληροφο΄ρησης, και ο΄σον αφορα΄ τις θεσµικε΄ς διαρθρω΄σεις·
4. συνιστου΄ν να πραγµατοποιου΄νται τακτικα΄ συνεδρια΄σεις σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τις Επιτροπε΄ς Προσανατολισµου΄ των
διαδρο΄µων οι οποι΄ες θα επικεντρω΄νονται στα βασικα΄ θε΄µατα σε περι΄πτωση που πρε΄πει να αναζητηθου΄ν πρακτικε΄ς λυ΄σεις·
5. ζητου΄ν την βοη΄θεια των α΄λλων πλευρω΄ν και υποστη΄ριξη για τη χρηµατοδο΄τηση των δραστηριοτη΄των αυτω΄ν. Παρα΄λληλα,
θεωρου΄ν σκο΄πιµο να ανατεθει΄ συντονιστικο΄ς ρο΄λος στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄·
6. τονι΄ζουν ιδιαιτε΄ρως τα ακο΄λουθα θε΄µατα ο΄σον αφορα΄ το ∆ια΄δροµο IV:
— την πραγµατοποι΄ηση ακρο΄ασης µε αντικει΄µενο την ΄εκθεση της αξιολο΄γησης των αναγκω΄ν σε µεταφορικε΄ς υποδοµε΄ς
(TINA),
— την αναζη΄τηση λυ΄σης για το προ΄βληµα της κατασκευη΄ς νε΄ας γε΄φυρας πα΄νω απο΄ το ∆ου΄ναβη, µε τη χρη΄ση του
µε΄τρου για τις διαρθρωτικε΄ς προενταξιακε΄ς πολιτικε΄ς (ISPA), προκειµε΄νου να αξιολογηθει΄ ο κοινωνικοοικονοµικο΄ς
αντι΄κτυπος του ΄εργου αυτου΄ς, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη και των συµφερο΄ντων της Ρουµανι΄ας ο΄σο αφορα΄ τη βο΄ρεια
διασυ΄νδεση του ∆ιαδρο΄µου IV, µε την πιθανο΄τητα συµµετοχη΄ς ο΄λων των ενδιαφερο΄µενων πλευρω΄ν· η Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ προσφε΄ρεται να διευθυ΄νει τη συζη΄τηση εφο΄σον κληθει΄ να πρα΄ξει αναλο΄γως,
— την ΄εκθεση του ∆ιαδρο΄µου για το περιβα΄λλον και τις µεταφορε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων πτυχω΄ν που ΄εχουν σχε΄ση
µε το κοινωνικο΄ κο΄στος και την αποτελεσµατικο΄τητα,
— τις κοινε΄ς προσπα΄θειες για τη βελτι΄ωση της διαλειτουργικο΄τητας και της δια΄βασης των συνο΄ρων.
Βουδαπε΄στη, Οκτω΄βριος 1999
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C 117/19

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για το «Προσχε΄διο κανονισµου΄ της Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 81, παρα΄ρτηµα 3 της Συνθη΄κης σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες
΄ ν, αποφα΄σεων και εναρµονισµε΄νων πρακτικω
΄ ν µεταξυ΄ ναυτιλιακω
΄ ν εταιριω
΄ ν τακτικω
΄ ν γραµµω
΄ν
συµφωνιω
(κοινοπραξι΄ες) δυνα΄µει του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 479/92 του Συµβουλι΄ου» (1)
(2000/C 117/04)
Στις 20 ∆εκεµβρι΄ου 1999, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ απεφα΄σισε, βα΄σει των α΄ρθρων 23 (2) και 25
του Εσωτερικου΄ της Κανονισµου΄, να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το ανωτε΄ρω προσχε΄διο κανονισµου΄.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, και 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 3 Φεβρουαρι΄ου 2000 µε βα΄ση την
εισηγητικη΄ ΄εκθεση της ∆ρος Μπρεδη΄µα-Σαββοπου΄λου.
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 1ης Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 121 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και 1 αποχη΄ την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

1.1.
Κατα΄ την υιοθε΄τηση των τεσσα΄ρων κανονισµω΄ν για τις
θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς το 1986, που αποτελου΄ν το πρω΄το στα΄διο
της κοινη΄ς ναυτιλιακη΄ς πολιτικη΄ς της ΕΕ, το Συµβου΄λιο ει΄χε
καλε΄σει την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει κατα΄ πο΄σο ει΄ναι αναγκαι΄ο να
υποβληθου΄ν νε΄ες προτα΄σεις σχετικα΄ µε τον ανταγωνισµο΄, µεταξυ΄
α΄λλων, στις κοινοπραξι΄ες ναυτιλιακω΄ν εταιριω΄ν τακτικω΄ν γραµµω΄ν.
Η Επιτροπη΄ ει΄χε αναλα΄βει την υποχρε΄ωση να υποβα΄λει εντο΄ς ενο΄ς
΄ετους στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε το κατα΄ πο΄σο ει΄ναι
αναγκαι΄ο να χορηγηθει΄ απαλλαγη΄ ανα΄ κατηγορι΄ες στις κοινοπραξι΄ες ναυτιλιακω΄ν εταιριω΄ν τακτικω΄ν γραµµω΄ν. Το Συµβου΄λιο
παρατηρου΄σε το΄τε ο΄τι «'Οταν αντικει΄µενο και αποτε΄λεσµα των
κοινω΄ν επιχειρη΄σεων και κοινοπραξιω΄ν ει΄ναι η επι΄τευξη τεχνικω΄ν
βελτιω΄σεων η΄ η συνεργασι΄α, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2, η΄ ο΄ταν
συµπαγει΄ς κοινοπραξι΄ες καλυ΄πτουν ελα΄σσον µο΄νο µερι΄διο της
αγορα΄ς, η απαγο΄ρευση που θεσπι΄ζεται στο α΄ρθρο 85,
παρα΄ρτηµα 1, της Συνθη΄κης δεν ισχυ΄ει».

1.2.
Σε ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Το µε΄λλον της
κοινοτικη΄ς ναυτιλι΄ας — Με΄τρα για τη βελτι΄ωση των συνθηκω΄ν
λειτουργι΄ας της κοινοτικη΄ς ναυτιλι΄ας» (2) αναγνωριζο΄ταν η ανα΄γκη
΄ ν απε΄ναντι στους
να καταστει΄ σαφη΄ς η θε΄ση των κοινοπραξιω
κανο΄νες του ανταγωνισµου΄, σαν ΄ενα απο΄ τα θετικα΄ µε΄τρα για να
αυξηθει΄ η ανταγωνιστικο΄τητα του κοινοτικου΄ στο΄λου. Η ΟΚΕ στη
γνωµοδο΄τηση΄ της για τα ως α΄νω µε΄τρα το΄νιζε «τη σηµασι΄α να
εξευρεθει΄ εγκαι΄ρως µι΄α αποδεκτη΄ λυ΄ση του ζητη΄µατος αυτου΄ (των
κοινοπραξιω΄ν), ανα΄λογη εκει΄νης που βρε΄θηκε για τις συνδιασκε΄ψεις
πλοι΄ων γραµµω΄ν στο πρω΄το στα΄διο της ναυτιλιακη΄ς πολιτικη΄ς» (3).

1.3.
Μετα΄ απο΄ προσεκτικη΄ εξε΄ταση των προ΄σθετων στοιχει΄ων
που της ει΄χαν παρασχεθει΄ σχετικα΄ µε τις κοινοπραξι΄ες, η Επιτροπη΄
υπε΄βαλε τον Ιου΄νιο του 1990 «'Εκθεση σχετικα΄ µε τη δυνατο΄τητα
εξαι΄ρεσης κατα΄ κατηγορι΄ες, των συµφωνιω΄ν που συνα΄πτουν κοι-

(1) ΕΕ C 379 της 31.12.1999, σ. 13.
(2) COM(89) 266 τελικο΄ της 3ης Αυγου΄στου 1989.
(3) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ — ΕΕ C 56 της 7.3.1990, σ. 70.

νοπραξι΄ες στις τακτικε΄ς θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς» (4), µαζι΄ µε µι΄α
προ΄ταση για «Κανονισµο΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄
των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 85, παρα΄ρτηµα 3 της Συνθη΄κης επι΄
ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν συµφωνιω΄ν, αποφα΄σεων και εναρµονισµε΄νων πρακτικω΄ν µεταξυ΄ ναυτιλιακω΄ν εταιριω΄ν».

1.4.
Στις 25 Φεβρουαρι΄ου 1992, το Συµβου΄λιο υιοθε΄τησε τον
εκτελεστικο΄ κανονισµο΄ 479/92 (5) ο οποι΄ος εξουσιοδοτου΄σε την
Επιτροπη΄ να εφαρµο΄σει, µε κανονισµο΄, το α΄ρθρο 85, παρα΄ρτηµα 3
της Συνθη΄κης, προκειµε΄νου να εξαιρεθου΄ν οι κοινε΄ς δραστηριο΄τητες των κοινοπραξιω΄ν τακτικω΄ν γραµµω΄ν απο΄ την απαγο΄ρευση περι΄
ασυµβι΄βαστου µε τον ανταγωνισµο΄ του α΄ρθρου 85, παρα΄ρτηµα 1.

1.5.
Η ΟΚΕ υιοθε΄τησε γνωµοδο΄τηση(6) για τον εν λο΄γω
εκτελεστικο΄ κανονισµο΄, στην οποι΄α επικροτου΄σε τη θετικη΄ αξιολο΄γηση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ τις κοινοπραξι΄ες τακτικω΄ν
γραµµω΄ν και το΄νιζε την ανα΄γκη να αποφευχθει΄ η γραφειοκρατι΄α.
Η ΟΚΕ ΄εκρινε ο΄τι οι κοινοπραξι΄ες τακτικω΄ν γραµµω
΄ ν µπορου΄ν να
ορισθου΄ν γενικα΄ ως «συνεταιριστικε΄ς επιχειρη΄σεις του ναυτιλιακου΄
τοµε΄α στα πλαι΄σια των οποι΄ων οι τακτικε΄ς ναυτιλιακε΄ς γραµµε΄ς
διεκπεραιω΄νουν ποικιλι΄α δραστηριοτη΄των σε κοινη΄ βα΄ση, µε σκοπο΄
να επιτυ΄χουν τα απαραι΄τητα πλεονεκτη΄µατα οικονοµιω΄ν κλι΄µακας
και ορθολογικη΄ς παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν σε συγκεκριµε΄νο κλα΄δο».
Ανε΄φερε ο΄τι η σηµασι΄α και η χρησιµο΄τητα των κοινοπραξιω
΄ ν ως
µε΄σο ορθολογικη΄ς οργα΄νωσης της µεταφορα΄ς εµπορευµατοκιβωτι΄ων τυγχα΄νει ευρει΄ας αναγνω΄ρισης, και επικροτου΄σε το
συµπε΄ρασµα της Επιτροπη΄ς ο΄τι «Η ναυτιλιακη΄ βιοµηχανι΄α της
Κοινο΄τητας πρε΄πει να επιτυ΄χει τις αναγκαι΄ες οικονοµι΄ες κλι΄µακας
για να ει΄ναι σε ανταγωνιστικη΄ θε΄ση στην παγκο΄σµια αγορα΄
τακτικω΄ν θαλα΄σσιων µεταφορω΄ν» και ο΄τι «Οι κοινοπραξι΄ες µπορου΄ν
να βοηθη΄σουν ω΄στε να εξευρεθου΄ν τα απαραι΄τητα µε΄σα για τη
βελτι΄ωση της παραγωγικο΄τητας των δροµολογι΄ων που εξυπηρετου΄νται απο΄ τις τακτικε΄ς θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς, και για την προω΄θηση
της τεχνικη΄ς και οικονοµικη΄ς προο΄δου».

(4) COM(90) 260 τελικο΄.
(5) ΕΕ L 55 της 29.2.1992, σ. 3.
(6) EE C 69 της 18.3.1991, σ. 16.
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1.6.
Αφου΄ παρατηρου΄σε ο΄τι ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ.
4056/86 του Συµβουλι΄ου (1) ει΄χε παραχωρη΄σει στις διασκε΄ψεις
τακτικω΄ν γραµµω΄ν απαλλαγη΄ ανα΄ κατηγορι΄ες απο΄ τους κανο΄νες
περι΄ ανταγωνισµου΄, η ΟΚΕ κατε΄ληγε στο συµπε΄ρασµα ο΄τι ει΄ναι
απαραι΄τητο ΄ενα κανονιστικο΄ καθεστω΄ς για τις κοινοπραξι΄ες τακτικω΄ν γραµµω΄ν και ο΄τι χρειαζο΄ταν ΄ενας νε΄ος χωριστο΄ς κανονισµο΄ς
που να χορηγει΄ απαλλαγη΄ ανα΄ κατηγορι΄ες επειδη΄ οι κοινοπραξι΄ες
διαφε΄ρουν ριζικα΄ απο΄ τις διασκε΄ψεις, το΄σο απο΄ α΄ποψη δια΄ρθρωσης
ο΄σο και λειτουργι΄ας. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ εξε΄φραζε την α΄ποψη ο΄τι η
Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να γι΄νει σαφε΄στερη σε ο΄τι αφορα΄ τις προθε΄σεις
της σχετικα΄ µε τους ο΄ρους και προϋποθε΄σεις απαλλαγη΄ς ανα΄
κατηγορι΄ες. Οι προϋποθε΄σεις αυτε΄ς θα πρε΄πει να προστατευ΄ουν
τον ελευ΄θερο ανταγωνισµο΄ σε τρι΄α επι΄πεδα: στο εσωτερικο΄ της
κονοπραξι΄ας, στο εσωτερικο΄ της δια΄σκεψης και στα πλαι΄σια της
συγκεκριµε΄νης µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας. Η ΟΚΕ τασσο΄ταν υπε΄ρ
µι΄ας νοµικη΄ς µεταχει΄ρισης των κοινοπραξιω΄ν που θα υπο΄κειται σε
ελε΄γχους και ισορροπι΄ες και δεν θα εξουσιοδοτει΄ εν λευκω΄ ου΄τε
την Επιτροπη΄ ου΄τε τις κοινοπραξι΄ες. Η βασικη΄ αντι΄ρρηση της ΟΚΕ
αφορου΄σε τη συµπερι΄ληψη των συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν στο
πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ για τις κοινοπραξι΄ες. Κατα΄ την
α΄ποψη΄ της, ο περι΄πλοκος αυτο΄ς τοµε΄ας απαιτου΄σε χωριστο΄
κανονισµο΄. Ο εκτελεστικο΄ς κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 479/92
συµφω΄νησε µε τα συµπερα΄σµατα της ως α΄νω γνωµοδο΄τησης της
ΟΚΕ.
1.7.
Στις 20 Απριλι΄ου 1995, η Επιτροπη΄ ενε΄κρινε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95 (2) σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του
α΄ρθρου 85, παρα΄ρτηµα 3 της Συνθη΄κης για τις κοινοπραξι΄ες
τακτικω΄ν γραµµω΄ν. Ο κανονισµο΄ς αυτο΄ς εξαιρου΄σε ο΄λες τις
συµφωνι΄ες των οποι΄ων στο΄χος η΄ταν η συνεκµετα΄λλευση τακτικω΄ν
γραµµω΄ν, υπο΄ την προϋπο΄θεση να πληρου΄ν τους ο΄ρους και τις
υποχρεω΄σεις που αναφε΄ρονται στον κανονισµο΄. Επι΄σης, προε΄βλεπε
ο΄τι για να τυ΄χει µι΄α κοινοπραξι΄α απαλλαγη΄ς ανα΄ κατηγορι΄ες θα
΄επρεπε να ΄εχει µερι΄διο µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας που να µην
υπερβαι΄νει ορισµε΄νο επι΄πεδο. Συγκεκριµε΄να, αναφε΄ρονταν τρι΄α
επι΄πεδα µεριδι΄ου µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας:
— µερι΄διο µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας 30-35 % που ση΄µαινε την
αυτο΄µατη απαλλαγη΄ µι΄ας κοινοπραξι΄ας·
— µερι΄διο µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας µεταξυ΄ 30-35 % και 50 %,
που επε΄τρεπε σε µι΄α κοινοπραξι΄α να υποβα΄λει αι΄τηση απαλλαγη΄ς βα΄σει µι΄ας απλουστευµε΄νης διαδικασι΄ας αντιρρη΄σεων·
— µερι΄διο µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας α΄νω του 50 %, που απαιτου΄σε
την υποβολη΄ αι΄τησης απο΄ την κοινοπραξι΄α για µεµονωµε΄νη
απαλλαγη΄.
1.8.
Ο κανονισµο΄ς περιει΄χε συµπληρωµατικου΄ς ο΄ρους και
υποχρεω΄σεις, ο΄πως π.χ. τη µη εισαγωγη΄ διακρι΄σεων µεταξυ΄ λιµε΄νων
στην ΕΕ και την πραγµατοποι΄ηση διαβουλευ΄σεων µε τους χρη΄στες
µεταφορω΄ν. Τε΄λος, περιει΄χε ορισµε΄νες διατα΄ξεις περι΄ διατη΄ρησης
των υφισταµε΄νων συνθηκω΄ν για τις συµφωνι΄ες µεταξυ΄ κοινοπραξιω΄ν που ΄σχυαν
ι
κατα΄ την ηµεροµηνι΄α θε΄σης σε εφαρµογη΄ του
κανονισµου΄.

(1) ΕΕ L 378 της 31.12.1986, σ. 4.
(2) ΕΕ L 80 της 21.4.1995, σ. 7.
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1.9.
Η ΟΚΕ υιοθε΄τησε γνωµοδο΄τηση (3) σχετικα΄ µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95 στην οποι΄α συναγο΄ταν το συµπε΄ρασµα
ο΄τι πρε΄πει να επιτευχθει΄ ισορροπι΄α µεταξυ΄ των συµφερο΄ντων των
χρηστω΄ν και των κοινοπραξιω΄ν, και ο΄τι πρε΄πει να διαφυλαχθει΄ η
ανταγωνιστικη΄ θε΄ση των ναυτιλιακω΄ν εταιριω΄ν που δεν ει΄ναι µε΄λη
κοινοπραξιω΄ν. Επι΄σης, πρε΄πει να διατηρηθει΄ ευελιξι΄α για τις
κοινοπραξι΄ες προκειµε΄νου να ανταποκρι΄νονται στις ανα΄γκες των
χρηστω΄ν. Τε΄λος, η ΟΚΕ υπεστη΄ριζε ο΄τι ορισµε΄να σηµει΄α του
σχεδι΄ου κανονισµου΄ ΄επρεπε να διασαφηνισθου΄ν και να επανεξετασθου΄ν.

2. Ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς
2.1.
Στην ΄εκθεση΄ της για την εφαρµογη΄ του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 870/95 (4), η Επιτροπη΄ ΄εκρινε ο΄τι ο κανονισµο΄ς ει΄χε
εφαρµοθει΄ αποτελεσµατικα΄, και εξε΄ταζε δια΄φορες επιλογε΄ς πολιτικη΄ς για το νοµικο΄ καθεστω΄ς που θα ΄σχυε
ι
µετα΄ τη λη΄ξη του
κανονισµου΄ στις 21 Απριλι΄ου 2000. Η Επιτροπη΄ συµπε΄ραινε ο΄τι,
΄εχοντας υπο΄ψη την κτηθει΄σα εµπειρι΄α και για λο΄γους νοµικη΄ς
ασφα΄λειας, η πλε΄ον ενδεικνυο΄µενη ενε΄ργεια θα η΄ταν η παρα΄ταση
της ισχυ΄ος του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95 µε τροποποιη΄σεις
µε΄χρι την 21η Απριλι΄ου 2005.
2.2.
Οι βασικε΄ς αλλαγε΄ς που προβλε΄πονται στον προτεινο΄µενο
κανονισµο΄ ει΄ναι οι εξη΄ς:
— µεταστροφη΄ απο΄ το µερι΄διο µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας στο
µερι΄διο αγορα΄ς (κα΄θε αγορα΄ς στην οποι΄α δρα η κοινοπραξι΄α)·
— εξαιρου΄νται οι ρη΄τρες αποκλειστικο΄τητας για τη ναυ΄λωση
χω΄ρου·
— δε΄κα κονοπραξι΄ες που ΄εχουν απαλλαγει΄ βα΄σει της διαδικασι΄ας
αντιρρη΄σεων εξακολουθου΄ν να τυγχα΄νουν απαλλαγη΄ς·
— οι κοινοποιη΄σεις που υποβα΄λλονται βα΄σει του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 870/95 εξετα΄ζονται αυτοµα΄τως βα΄σει του νε΄ου
κανονισµου΄·
— οι προηγου΄µενες διατα΄ξεις περι΄ διατη΄ρησης των υφιστα΄µενων
συνθηκω΄ν προφανω΄ς διαγρα΄φονται·
— η διατυ΄πωση απλουστευ΄εται, ο΄που αυτο΄ ενδει΄κνυται.

3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
Οκτω΄ χρο΄νια µετα΄ την ΄εγκριση του πρω΄του κανονισµου΄
για τις κοινοπραξι΄ες (5) η ΟΚΕ σηµειω΄νει τις ευρει΄ες και ραγδαι΄ες
αλλαγε΄ς που συντελου΄νται στη διεθνη΄ αγορα΄ τακτικω΄ν ναυτιλιακω΄ν
γραµµω΄ν. Οι κανονισµοι΄ για τις κοινοπραξι΄ες ισχυ΄ουν για τις
κοινοπραξι΄ες που «εκτελου΄ν τακτικα΄ δροµολο΄για διεθνω΄ν θαλα΄σσιων µεταφορω΄ν εµπορευµα΄των, κυρι΄ως µε΄σω εµπορευµατοκιβωτι΄ων». Η χρησιµοποι΄ηση εµπορευµατοκιβωτι΄ων αυξα΄νεται ο΄λο
(3) EE C 195 της 18.7.1994, σ. 20.
(4) 20 Ιανουαρι΄ου 1999.
(5) H. Kreis: «Πολιτικη΄ ανταγωνισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και
διεθνη΄ς ναυτιλι΄α» Fordham International Law Journal (1989-90),
411· J. Temple Lang: Ανασκο΄πηση της ευρωπαϊκη΄ς νοµοθεσι΄ας για
τις µεταφορε΄ς (1993), 405· P. Ruttley: Ανασκο΄πηση της ευρωπαϊκη΄ς
νοµοθεσι΄ας (1991), 9· EMLO 'Εκθεση 1993.
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και περισσο΄τερο στις τακτικε΄ς ναυτιλιακε΄ς γραµµε΄ς. Οι θαλα΄σσιες
µεταφορε΄ς εµπορευµατοκιβωτι΄ων διπλασια΄σθηκαν κατα΄ την
περι΄οδο 1989-1998 και αυξη΄θηκαν απο΄ 249 σε 509 εκατοµµυ΄ρια
το΄νους. Προ΄κειται για ετη΄σια αυ΄ξηση κατα΄ 11 %. Συ΄µφωνα µε
προ΄σφατες κατα΄ προσε΄γγιση εκτιµη΄σεις, υπα΄ρχουν προοπτικε΄ς
ακο΄µη ταχυ΄τερης επε΄κτασης του τοµε΄α των εµπορευµατοκιβωτι΄ων.
Του΄το οφει΄λεται κυρι΄ως στην αυ΄ξηση των µεταφορω΄ν µεταποιηµε΄νων η΄ ηµι-µεταποιηµε΄νων προϊο΄ντων. Αναµε΄νεται, κατα΄ τα κατα΄ τα
προσεχη΄ ΄ετη να υπα΄ρξει µεταστροφη΄ των µεταφορω΄ν ορισµε΄νων
χυ΄δην φορτι΄ων (π.χ. σιτηρα΄, λιπα΄σµατα, ζα΄χαρη) προς τις µεταφορε΄ς δια εµπορευµατοκιβωτι΄ων. Μι΄α αναστροφη΄ της παραπα΄νω
τα΄σης δεν ει΄ναι καθο΄λου πιθανη΄. Ειδικο΄τερα, µετα΄ την ΄εγκριση του
πρω΄του κανονισµου΄ για τις κοινοπραξι΄ες κατα΄ την περι΄οδο
1993-1997, η αυ΄ξηση των θαλα΄σσιων µεταφορω΄ν µε εµπορευµατοκιβω΄τια η΄ταν τερα΄στια και ανη΄λθε σε 44 % (1) (σε το΄νους). Οι εν
λο΄γω αλλαγε΄ς «οδη΄γησαν στη µετατροπη΄ ενο΄ς τοµε΄α εντα΄σεως
εργασι΄ας σε ΄εναν τοµε΄α που ΄εχει τω΄ρα υψηλη΄ ΄ενταση κεφαλαι΄ου» (2). Οι αλλαγε΄ς αυτε΄ς, αφενο΄ς µεν, απε΄φεραν οφε΄λη ο΄σον
αφορα΄ το επι΄πεδο των υπηρεσιω΄ν στους ναυλωτε΄ς, αφετε΄ρου δε,
ει΄χαν ως αποτε΄λεσµα την αναδιοργα΄νωση της απασχο΄λησης στη
θα΄λασσα και στην ξηρα΄. Πρα΄γµατι, τα εµπορευµατοκιβω΄τια ΄εχουν
καταστει΄ σηµαντικο΄ς παρα΄γοντας στη διαδικασι΄α παγκοσµιοποι΄ησης, που επιφε΄ρει γενικε΄ς οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς αλλαγε΄ς
το΄σο στις αναπτυσσο΄µενες ο΄σο και στις αναπτυγµε΄νες χω΄ρες (3).

3.2.
Η παραπα΄νω τα΄ση της αγορα΄ς συνε΄πεσε χρονικα΄ µε α΄λλες
αλλαγε΄ς στον τοµε΄α των τακτικω΄ν ναυτιλιακω΄ν γραµµω΄ν που ει΄χαν
επιπτω΄σεις στη νοµοθεσι΄α περι΄ ανταγωνισµου΄ και συγκεκριµε΄να: η
µει΄ωση του ρο΄λου των διασκε΄ψεων, η αυ΄ξηση της σηµασι΄ας των
κοινοπραξιω΄ν, και η συγκε΄ντρωση/ενοποι΄ηση σε µεγα΄λες µονα΄δες.
Ο τοµε΄ας των τακτικω΄ν ναυτιλιακω΄ν γραµµω΄ν χαρακτηρι΄ζεται
προ΄σφατα απο΄ συνεχει΄ς συγχωνευ΄σεις και εξαγορε΄ς επιχειρη΄σεων
µε αποτε΄λεσµα τη δηµιουργι΄α ναυτιλιακω΄ν «κολοσσω΄ν» που
εκµεταλλευ΄ονται εκατοντα΄δες πλοι΄α καθε΄νας και ΄εχουν δι΄κτυα
διανοµη΄ς σε παγκο΄σµια κλι΄µακα. Η εξε΄λιξη αυτη΄ των εν λο΄γω
«κολοσσω΄ν» ΄ερχεται σε αντι΄θεση µε την κατα΄σταση που επικρατει΄
στην αγορα΄ της µεταφορα΄ς φορτι΄ων χυ΄δην, ο΄που το µικρο΄ µε΄γεθος
της εταιρι΄ας δεν αποτελει΄ εξαι΄ρεση, αλλα΄ τον κανο΄να. Ενω΄ οι
κοινοπραξι΄ες αποτελου΄ν ευπρο΄σδεκτο φαινο΄µενο που διευκολυ΄νει
την επιβι΄ωση των επιχειρη΄σεων µικρου΄ και µεσαι΄ου µεγε΄θους, ει΄ναι
προφανε΄ς ο΄τι πρε΄πει να διαφυλαχθου΄ν τα συµφε΄ροντα των µικρω΄ν
και µεσαι΄ου µεγε΄θους µελω΄ν ΄εναντι των «κολοσσω΄ν» µελω΄ν
µι΄ας κοινοπραξι΄ας. ∆ιαφορετικα΄, οι κοινοπραξι΄ες ενδε΄χεται να
καταστου΄ν ΄ενα απο΄ τα οχη΄µατα αυ΄ξησης της τα΄σης προς συγκε΄ντρωση.

3.3.
'Οσον αφορα΄ τη µελλοντικη΄ χα΄ραξη πολιτικη΄ς και θε΄σπιση
κανο΄νων, οι παραπα΄νω εξελι΄ξεις θα πρε΄πει να παρακολουθου΄νται
και να αξιολογου΄νται ανα΄λογα µε τις επιπτω΄σεις τους στους
πλοιοκτη΄τες, τους χρη΄στες (ναυλωτε΄ς/παραλη΄πτες) και τους λιµε΄νες. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη «τη µεταβαλλο΄µενη
΄ ν» (2) κατα΄ τη µελλοντικη΄
και δυναµικη΄ φυ΄ση των κοινοπραξιω
χα΄ραξη πολιτικη΄ς ο΄σον αφορα΄ το φαινο΄µενο των κοινοπραξιω΄ν.

(1) Τα στοιχει΄α προε΄ρχονται απο΄ το Howe Robinson Research Paper
Nr 9, January 1999, «Containerization and Dry Bulk Trades».
(2) EE C 195 της 18.7.1994, σ. 20.
(3) «Επισκο΄πηση της αγορα΄ς εµπορευµατοκιβωτι΄ων», Drewry, Οκτω΄βριος
1999.
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3.4.
Για τους προαναφερο΄µενους λο΄γους, ενω΄ αναγνωρι΄ζει «τη
χρησιµο΄τητα των κοινοπραξιω΄ν για την οικονοµικη΄ και τεχνικη΄
προ΄οδο της ναυτιλι΄ας» (4), η ΟΚΕ, συ΄µφωνα µε προηγου΄µενες
γνωµοδοτη΄σεις της, επαναλαµβα΄νει την ανα΄γκη να διασφαλισθου΄ν
η διαφα΄νεια και ο ανταγωνισµο΄ς ΄εναντι α΄λλων µελω΄ν κοινοπραξιω΄ν,
καθω΄ς επι΄σης και ΄εναντι µη µελω΄ν κοινοπραξιω΄ν (αουτσα΄ϊντερ)
που ΄εχουν δραστηριο΄τητες στον εν λο΄γω τοµε΄α των τακτικω΄ν
ναυτιλιακω΄ν γραµµω΄ν, ο΄πως προβλε΄πεται στα α΄ρθρα 5 και 8 του
προσχεδι΄ου κανονισµου΄. Επι΄σης, η προα΄σπιση των συµφερο΄ντων
των χρηστω΄ν και των λιµε΄νων θα πρε΄πει επι΄σης να συµπεριληφθει΄
στο «οπλοστα΄σιο» των νοµικω΄ν µε΄τρων. Οι παραπα΄νω υποδει΄ξεις
θα πρε΄πει να µετατραπου΄ν στο µε΄λλον σε νοµικε΄ς παραµε΄τρους στα
πλαι΄σια των κανο΄νων ανταγωνισµου΄ της ΕΕ για τις κοινοπραξι΄ες.
3.5.
'Εχοντας υπο΄ψη τις παραπα΄νω εκτιµη΄σεις η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει, προς το παρο΄ν, ο΄τι η παρα΄ταση της ισχυ΄ος του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 870/95 µε΄χρι το ΄ετος 2005, υπο΄ την επιφυ΄λαξη των
προτεινο΄µενων τροποποιη΄σεων, ει΄ναι η καλυ΄τερη δυνατη΄ επιλογη΄.
Συνεπω΄ς, επικροτει΄ πλη΄ρως την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.

4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1. Ορισµοι΄ ('Αρθρο 1)
4.1.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ σε γενικε΄ς γραµµε΄ς να αναφε΄ρεται
στον ορισµο΄ των κοινοπραξιω΄ν ο ο΄ρος «κοινοπραξι΄ες παροχη΄ς
πολλαπλω΄ν µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν», ω΄στε να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι
προ΄σφατες τα΄σεις της αγορα΄ς ο΄που οι κοινοπραξι΄ες παρε΄χουν
υπηρεσι΄ες σε περισσο΄τερους του ενο΄ς τοµει΄ς. Προ΄κειται για
ευπρο΄σδεκτη διασαφη΄νιση του κειµε΄νου.

4.2. Απαλλασσο΄µενες συµφωνι΄ες ('Αρθρο 3)
4.2.1. Ο κανονισµο΄ς αναφε΄ρει µεταξυ΄ των απαλλασσο΄µενων
δραστηριοτη΄των (α΄ρθρο 3ζ) τις συναφει΄ς δραστηριο΄τητες των
κοινοπραξιω΄ν. ∆ιασαφηνι΄ζεται η δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς της ανα΄
κατηγορι΄ες απαλλαγη΄ς σε ρη΄τρες αποκλειστικο΄τητας (υποχρε΄ωση
των µελω΄ν της κοινοπραξι΄ας να χρησιµοποιου΄ν πλοι΄α που ανη΄κουν
΄ νουν χω΄ρο σε πλοι΄α που ανη΄κουν
στην κοινοπραξι΄α και να µη µισθω
σε τρι΄τους) και σε ρη΄τρες για τρι΄τους (υποχρε΄ωση των µελω΄ν της
κοινοπραξι΄ας να µην παραχωρου΄ν ου΄τε να µισθω΄νουν χω΄ρο σε
α΄λλους µεταφορει΄ς στην τακτικη΄ µεταφορικη΄ υπηρεσι΄α χωρι΄ς
΄ ν της κοινοπραξι΄ας).
την προηγου΄µενη συγκατα΄θεση των µελω
Προ΄κειται για χρη΄σιµη διασαφη΄νιση βα΄σει της εµπειρι΄ας που
αποκτη΄θηκε απο΄ την εφαρµογη΄ του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95.
Η νοµικη΄ ασφα΄λεια αναµε΄νεται να αυξηθει΄.

4.3. Μερι΄διο αγορα΄ς ('Αρθρο 6)
4.3.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι ΄ενας απο΄ τους ο΄ρους που πρε΄πει
να πληρου΄νται, για να εφαρµοσθει΄ µι΄α απαλλαγη΄, αφορα΄ συγκεκριµε΄νους περιορισµου΄ς του µεριδι΄ου αγορα΄ς, ανα΄λογα µε τη
συγκεκριµε΄νη φυ΄ση της κοινοπραξι΄ας, στο 30-35 % η΄ 50 %, µε
(4) EE C 69 της 18.3.1991, σ. 16.

C 117/22

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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βα΄ση τον ο΄γκο των µεταφερο΄µενων εµπορευµα΄των. Προ΄κειται
για την πλε΄ον ευπρο΄σδεκτη και ουσιαστικη΄ τροποποι΄ηση του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95 που αναφερο΄ταν στο «µερι΄διο που
κατε΄χει η κοινοπραξι΄α στην απευθει΄ας µεταφορα΄ µεταξυ΄ των
σειρω΄ν λιµε΄νων που εξυπηρετει΄». Το «µερι΄διο στη µεταφορα΄»
απεδει΄χθη δυ΄σκολο να υπολογισθει΄ στην πρα΄ξη. Σε γενικε΄ς
γραµµε΄ς, το κριτη΄ριο του µεριδι΄ου αγορα΄ς προσφε΄ρεται περισσο΄τερο, αν και ενδε΄χεται να εξακολουθη΄σουν να υπα΄ρχουν ορισµε΄νες
δυσκολι΄ες κατα΄ την εφαρµογη΄ του. Θα πρε΄πει να επιδιωχθει΄ η
διασαφη΄νιση της περιγραφη΄ς της συγκεκριµε΄νης αγορα΄ς.

που τυγχα΄νουν απαλλαγη΄ς, βα΄σει της διαδικασι΄ας αντιρρη΄σεων
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95 συνεχι΄ζουν να απαλλα΄σσονται.
Επι΄σης, οι κοινοποιη΄σεις που ΄εχουν υποβληθει΄ βα΄σει του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95 θα εξετα΄ζονται αυτοµα΄τως βα΄σει του
προτεινο΄µενου κανονισµου΄. Ωστο΄σο, θα πρε΄πει να ελε΄γχεται απο΄
καιρου΄ εις καιρο΄ν η συµµο΄ρφωση των κοινοπραξιω΄ν µε το επι΄πεδο
των ορι΄ων.

4.3.2. Η εµπειρι΄α που αποκτη΄θηκε µε την εφαρµογη΄ του
κανονισµου΄ του 1995 ΄εδειξε ο΄τι η προσε΄γγιση του µεριδι΄ου στη
µεταφορα΄ βα΄σει ζευγω΄ν λιµε΄νων δεν ει΄ναι αποτελεσµατικη΄. ∆εν
υπη΄ρχαν συχνα΄ στατιστικα΄ στοιχει΄α βα΄σει ζευγω΄ν λιµε΄νων η΄
εα΄ν υπη΄ρχαν, η΄ταν λανθασµε΄να η΄/και παρωχηµε΄να. Επιπλε΄ον, οι
περισσο΄τερες στατιστικε΄ς βασι΄ζονται στις εισαγωγε΄ς/εξαγωγε΄ς απο΄
΄ενα λιµε΄να/χω΄ρα σε µια χω
΄ ρα προορισµου΄ και ο΄χι σε ΄ενα λιµε΄να.
Για τους προαναφερο΄µενους λο΄γους και δεδοµε΄νου ο΄τι οι λιµε΄νες
επιλε΄γονται συχνα΄ για καθαρα΄ λειτουργικου΄ς λο΄γους, οι πληροφορι΄ες βα΄σει µεριδι΄ων στη µεταφορα΄/ζευγω΄ν λιµε΄νων ει΄χαν συχνα΄ ως
αποτε΄λεσµα τη διαµο΄ρφωση µι΄ας παραπλανητικη΄ς η΄/και διαστρεβλωµε΄νης εικο΄νας. Ο ανταγωνισµο΄ς στις περισσο΄τερες ναυτιλιακε΄ς
γραµµε΄ς διεξα΄γεται µε΄σω ενο΄ς συνδυασµου΄ πολλω΄ν λιµε΄νων.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ της πολιτικη΄ς ανταγωνισµου΄ χρησιµοποιει΄ται
συνη΄θως µι΄α προσε΄γγιση βα΄σει του µεριδι΄ου της αγορα΄ς. Η
προσε΄γγιση βα΄σει του µεριδι΄ου µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας αποτελου΄σε εξαι΄ρεση. Συνεπω΄ς, η προτεινο΄µενη τροποποι΄ηση θα
ευθυγραµµι΄σει τον κανονισµο΄ για τις κοινοπραξι΄ες µε α΄λλους
κανονισµου΄ς για ανα΄ κατηγορι΄ες απαλλαγε΄ς.

4.5.1. Το α΄ρθρο 8 προβλε΄πει µε΄γιστη αρχικη΄ περι΄οδο 18
µηνω΄ν απο΄ την υπογραφη΄ οποιασδη΄ποτε συµφωνι΄ας για να
µπορου΄ν οι ναυτιλιακε΄ς εταιρι΄ες-µε΄λη να ζητη΄σουν την απο΄συρση΄
τους απο΄ την κοινοπραξι΄α η΄ αρχικη΄ περι΄οδο (κατα΄ τη δια΄ρκεια της
οποι΄ας οι ναυτιλιακε΄ς εταιρι΄ες ει΄ναι υποχρεωµε΄νες να συµµετα΄σχουν στην κοινοπραξι΄α) 30 µηνω΄ν για προηγµε΄νης ολοκλη΄ρωσης κοινοπραξι΄ες.

4.3.3. Η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη επικρι΄νει την ανακριβη΄ χρη΄ση των ο΄ρων
«σειρε΄ς λιµε΄νων» και «απευθει΄ας µεταφορα΄». Η υιοθε΄τηση του ο΄ρου
«µερι΄διο αγορα΄ς» εξαλει΄φει η΄δη µι΄α πηγη΄ αµφιβολι΄ας ο΄σον αφορα΄
τους σχετικου΄ς υπολογισµου΄ς. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ εξακολουθει΄ να
πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να διευκρινι΄σει «κατα΄ πο΄σο
προτι΄θεται να λα΄βει υπο΄ψη τη µεταφο΄ρτωση κατα΄ τον υπολογισµο΄
του µεριδι΄ου µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας» (1).
4.4. ∆ιαδικασι΄α αντιρρη΄σεων ('Αρθρο 7)
4.4.1. Οι ΄διες
ι
παρατηρη΄σεις που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο
4.3.1 σχετικα΄ µε την υποκατα΄σταση του «κριτηρι΄ου του µεριδι΄ου
µεταφορικη΄ς υπηρεσι΄ας» απο΄ το «µερι΄διο αγορα΄ς» ισχυ΄ουν και για
τη διαδικασι΄α αντιρρη΄σεων. Σηµειωτε΄ον ο΄τι οι δε΄κα κοινοπραξι΄ες
(1) EE C 195 της 18.7.1994, σ. 20.

4.5. Λοιποι΄ ΄οροι — Περι΄οδοι προειδοποι΄ησης ('Αρθρο 8)

4.5.2. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να επανεξετα΄σει τη δια΄ρκεια
της περιο΄δου αυτη΄ς µε στο΄χο να την επιµηκυ΄νει, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη, αφενο΄ς µεν την ανα΄γκη απο΄σβεσης των επενδυ΄σεων,
αφετε΄ρου δε την ανα΄γκη ευελιξι΄ας ως προς την αποχω΄ρηση απο΄
την κοινοπραξι΄α.
4.6. Τελικε΄ς διατα΄ξεις ('Αρθρο 13)
4.6.1. Η δια΄ταξη του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95 σχετικα΄
µε τη διατη΄ρηση των υφιστα΄µενων συνθηκω΄ν για τις κοινοπραξι΄ες
΄ ς εξαλει΄φεται.
που υπη΄ρχαν η΄δη το 1995, προφανω
5. Συµπερα΄σµατα
5.1.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 870/95
εφαρµο΄σθηκε αποτελεσµατικα΄ στην πρα΄ξη και επε΄τυχε τη σωστη΄
ισορροπι΄α µεταξυ΄ των συµφερο΄ντων των πλοιοκτητω΄ν και εκει΄νων
των πελατω΄ν τους. Συνεπω΄ς, επικροτει΄ την προτεινο΄µενη παρα΄ταση
της ισχυ΄ος του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 870/95 µε΄χρι τις
20 Απριλι΄ου 2005, υπο΄ την επιφυ΄λαξη των προτεινο΄µενων τροποποιη΄σεων.
5.2.
Ωστο΄σο, ΄εχοντας υπο΄ψη τις ραγδαι΄ες εξελι΄ξεις στον τοµε΄α
΄ ν πρε΄πει να
των τακτικω΄ν γραµµω΄ν, το θε΄µα των κοινοπραξιω
εξετασθει΄ και να παρακολουθηθει΄ σε ευρυ΄τερο πλαι΄σιο. Θα πρε΄πει
να ληφθου΄ν υπο΄ψη περαιτε΄ρω εξελι΄ξεις και εµπειρι΄ες κατα΄ την
εκτι΄µηση του νοµικου΄ καθεστω΄τος των κανο΄νων ανταγωνισµου΄ για
τις κοινοπραξι΄ες στο µε΄λλον.

Βρυξε΄λλες, 1η Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

26.4.2000
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΄ των µηνω
΄ν
Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Απολογισµο΄ς των πρω
εφαρµογη΄ς του ενιαι΄ου νοµι΄σµατος»
(2000/C 117/05)
Στις 29 Απριλι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 23, τρι΄τη παρα΄γραφος, του εσωτερικου΄
κανονισµου΄, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για τον «Απολογισµο΄
των πρω΄των µηνω΄ν εφαρµογη΄ς του ενιαι΄ου νοµι΄σµατος».
Το Τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και νοµισµατικη΄ ΄ενωση — οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, κατα΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του βα΄σει της εισηγητικη΄ς ΄εκθεσης του
εισηγητη΄ κ. Sepi, την 1η Φεβρουαρι΄ου 2000.
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 2ας Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 69 ψη΄φους υπε΄ρ, 2 κατα΄ και καµι΄α αποχη΄, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Μι΄α γνωµοδο΄τηση που καταρτι΄ζεται µερικου΄ς µη΄νες µετα΄
την ΄εναρξη της ισχυ΄ος του Ευρω΄, µπορει΄ να φανει΄ προ΄ωρη και δεν
υπα΄ρχει αµφιβολι΄α πως το χρονικο΄ αυτο΄ δια΄στηµα δεν επιτρε΄πει
εξαντλητικη΄ αξιολο΄γηση των διαρθρωτικω΄ν επιπτω΄σεων της
νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς του Ευρωσυστη΄µατος. Ωστο΄σο ανταποκρι΄νεται σε µια πολυ΄ διαδεδοµε΄νη απαι΄τηση, λο΄γω της προσοχη΄ς που
καταβα΄λλει η κοινη΄ γνω΄µη στα θε΄µατα του Ευρω΄, και παρα΄λληλα
΄εχει στο΄χο να προσδιορι΄σει µια µεθοδολογι΄α που µπορει΄ να
χρησιµευ΄σει στο µε΄λλον.
1.2.
Οι δυ΄ο συναντη΄σεις µε τον Προ΄εδρο της ΕΚΤ (1) αποτε΄λεσαν σηµαντικε΄ς στιγµε΄ς αντιπαρα΄θεσης και συνε΄βαλαν στο να
διασαφηνιστου΄ν και να εξεταστου΄ν σε βα΄θος οι γενικε΄ς κατευθυ΄νσεις της νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι οι συναντη΄σεις
αυτε΄ς ει΄ναι πολυ΄ χρη΄σιµες για να αναλυθου΄ν τα προβλη΄µατα και να
δηµιουργηθει΄ µια συνεχη΄ς σχε΄ση διαλο΄γου µεταξυ΄ της Κεντρικη΄ς
Τρα΄πεζας και της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Εκφρα΄ζει
για το λο΄γο αυτο΄ την ευχη΄ να συνεχιστει΄ ο δια΄λογος αυτο΄ς µε
τρο΄πους και διαδικασι΄ες που θα αποδειχτου΄ν πιο κατα΄λληλοι.
1.3.
'Οσον αφορα΄ τη µε΄θοδο ει΄ναι απαραι΄τητη η ανα΄λυση της
πορει΄ας των νοµισµατικω΄ν µεγεθω΄ν, ο΄πως η πι΄στωση, τα επιτο΄κια
κ.λπ. ∆εν υπα΄ρχει αµφιβολι΄α ωστο΄σο ο΄τι η ΟΚΕ ενδιαφε΄ρεται πα΄νω
απ ο΄λα για το ρο΄λο της νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς στην εξε΄λιξη της
πορει΄ας της πραγµατικη΄ς οικονοµι΄ας, δηλαδη΄ για την απασχο΄ληση,
το ΑΕγχΠ, την βιοµηχανικη΄ παραγωγη΄, τις εξαγωγε΄ς κ.λπ.
1.4.
Ειδικη΄ προσοχη΄ θα καταβληθει΄ στο ευρω΄ και στην συναλλαγµατικη΄ του ισοτιµι΄α, ειδικο΄τερα µε το δολα΄ριο, καθω΄ς και στις
συνε΄πειες που µπορει΄ να υπα΄ρξουν απο΄ τη µετατροπη΄ του σε
αποθεµατικο΄ νο΄µισµα.
1.5.
Μι΄α τρι΄τη γραµµη΄ ανα΄λυσης αφορα΄ τις θεσµικε΄ς πτυχε΄ς: τη
σχε΄ση µεταξυ΄ Επιτροπη΄ς, Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν, Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου, Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς και ΕΚΤ
καθω΄ς και µεταξυ΄ της ΕΚΤ και των εθνικω΄ν αρχω΄ν ελε΄γχου του
τραπεζικου΄ και χρηµατοπιστωτικου΄ κλα΄δου.
(1) Στις 11.11.1997 και στις 30.6.1999.

΄ νης ευρω
΄ και η νοµισµα2. Η οικονοµικη΄ κατα΄σταση της ζω
τικη΄ πολιτικη΄ συ΄µφωνα µε την ΕΚΤ
2.1.
Τα µηνιαι΄α δελτι΄α που δηµοσιευ΄ονται απο΄ την ΕΚΤ
παρε΄χουν πολυ΄ χρη΄σιµες πληροφορι΄ες για την κατανο΄ηση της
οικονοµικη΄ς κατα΄στασης και ειδικο΄τερα των νοµισµατικω΄ν εξελι΄ξεων.
2.2.
Μετα΄ την απο΄φαση που ελη΄φθη τον Απρι΄λιο για τη
µει΄ωση του συντελεστη΄ χρηµατοδο΄τησης ο συντελεστη΄ς αυτο΄ς
διατηρη΄θηκε σταθερο΄ς στο 2,5 %. Οι ενεργοι΄ και παθητικοι΄
περιθωριακοι΄ συντελεστε΄ς κυµα΄νθηκαν αντιστοι΄χως στο 1,5 % και
3,5 %.
2.3.
Στις 4 Νοεµβρι΄ου 1999 η ΕΚΤ αποφα΄σισε ωστο΄σο να
αυξη΄σει κατα΄ 50 σηµει΄α βα΄σεως τον συντελεστη΄ αυτο΄ που ΄ετσι
ανη΄λθε στο 3 %.
2.4.
Η συγκυριακη΄ στασιµο΄τητα των πρω΄των µηνω΄ν του 1999
φαι΄νεται συνεπω΄ς να εκλει΄πει µολονο΄τι, προφανω΄ς, οι ενδει΄ξεις
ανα΄καµψης πρε΄πει να επιβεβαιωθου΄ν. Οπωσδη΄ποτε ο΄µως οι προβλε΄ψεις αυ΄ξησης του ΑΕγχΠ στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας
αναθεωρη΄θηκαν προς τα επα΄νω απο΄ την ΕΕ, και η ΕΚΤ δεν θεωρει΄
πως αυτη΄ η αυ΄ξηση των επιτοκι΄ων µπορει΄να βλα΄ψει την ανα΄καµψη,
αντιθε΄τως κρι΄νει ο΄τι αποτελει΄ την βα΄ση για µια µη πληθωριστικη΄
ανα΄πτυξη.
2.5.
Οι λο΄γοι που αναφε΄ρονται απο΄ την ΕΚΤ ει΄ναι ουσιαστικα΄
δυ΄ο: η αυ΄ξηση της ρευστο΄τητας (µε΄γεθος Μ3) στο Ευρωσυ΄στηµα
που κυµα΄νθηκε γυ΄ρω στο 6,1 % σε σχε΄ση µε το επι΄πεδο αναφορα΄ς
του 4,5 % που ει΄χε θεσπι΄σει η Τρα΄πεζα· ο α΄λλος λο΄γος σχετι΄ζεται
µε την αυ΄ξηση ορισµε΄νων δεικτω΄ν που αφορου΄ν τις εσωτερικε΄ς
τιµε΄ς.
2.6.
'Οσον αφορα΄ το µε΄τρο, δηλαδη΄ τα προ΄σθετα 50 σηµει΄α
βα΄σεως, η ΕΚΤ κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι ΄σως
ι
αναγκαι΄ο να δω΄σει µι΄α
αποφασιστικη΄ ΄ενδειξη στις χρηµατιστηριακε΄ς αγορε΄ς προκειµε΄νου
να δηλω΄σει τη θε΄ληση΄ της να διατηρηθει΄ η σταθερο΄τητα των τιµω΄ν
και δευ΄τερον να αποφευχθει΄ η ανα΄γκη λη΄ψης πιο ενεργητικω΄ν
µε΄τρων στο µε΄λλον.
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2.7.
Η επιτα΄χυνση της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, που συνδε΄εται
κατ αρχα΄ς µε τη βελτι΄ωση του διεθνου΄ς πλαισι΄ου και ειδικο΄τερα
των περιοχω΄ν στις οποι΄ες εκδηλω΄θηκαν καταστα΄σεις κρι΄σεις, και
µε την ανα΄καµψη της ζη΄τησης στο Ευρωσυ΄στηµα θα επιτρε΄ψει την
ταχυ΄τερη ανα΄πτυξη των διαδικασιω΄ν αλλαγη΄ς του βιοµηχανικου΄
συστη΄µατος εµπορι΄ου και υπηρεσιω΄ν της περιοχη΄ς του Ευρω΄.
΄ ν οι ενδει΄ξεις που αρχι΄ζουν να
2.8.
Στο µε΄τωπο των τιµω
φαι΄νονται τους τελευται΄ους µη΄νες απο΄ τις δηµοσιευ΄σεις της ΕΚΤ
΄εχουν αντι΄θετες κατευθυ΄νσεις. Απο΄ τη µια πλευρα΄ ει΄ναι λογικο΄ να
υποθε΄σει κανει΄ς ο΄τι οι εθνικε΄ς µισθολογικε΄ς πολιτικε΄ς και η
φιλελευθεροποι΄ηση που προωθου΄νται σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, ενδε΄χεται να συγκρατη΄σουν τις τα΄σεις αυ΄ξησης των τιµω΄ν, απο΄ την
α΄λλη η αυ΄ξηση των τιµω΄ν των πετρελαιοειδω΄ν, αλλα΄ και µεγα΄λου
τµη΄µατος των πρω΄των υλω΄ν και η ανατι΄µηση του δολαρι΄ου,
αποτελου΄ν στοιχει΄ο ανησυχι΄ας, σε περι΄πτωση ισχυρη΄ς αυ΄ξησης της
ρευστο΄τητας κυρι΄ως στα πιο ασταθη΄ στοιχει΄α της (χαρτονοµι΄σµατα
και βραχυπρο΄θεσµα δα΄νεια).
2.9.
Η ΕΚΤ κρι΄νει ο΄τι η νοµισµατικη΄ πολιτικη΄ της, που ΄εχει
συµβα΄λει επι΄σης στη µακροπρο΄θεσµη µει΄ωση των επιτοκι΄ων, ει΄ναι
το µε΄γιστο δυνατο΄ που µπορει΄ να πετυ΄χει η νοµισµατικη΄ πολιτικη΄
για να συµβα΄λει στην επι΄λυση των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν
προβληµα΄των που η ΕΕ θα πρε΄πει να αντιµετωπι΄σει. Συ΄µφωνα µε
την Τρα΄πεζα εναπο΄κειται στις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς πολιτικε΄ς
να προωθη΄σουν εκει΄νες τις διαρθρωτικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις που ει΄ναι
αναγκαι΄ες για την ανα΄καµψη της ανα΄πτυξης των επενδυ΄σεων και
τη µει΄ωση της ανεργι΄ας.

΄ και η οικονοµι΄α
3. Το Ευρω
3.1.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η σταθερο΄τητα των τιµω΄ν αποτελει΄
σηµαντικη΄ προϋπο΄θεση για την ανα΄καµψη των επενδυ΄σεων, ο΄πως
δηλω΄νει η ΕΚΤ, για την οποι΄α α΄λλωστε θα πρε΄πει να εφαρµοσθει΄
µι΄α θαρραλε΄α πολιτικη΄ επιτοκι΄ων.
3.2.
Θα πρε΄πει ωστο΄σο να διαπιστωθει΄ ο΄τι οι επενδυ΄σεις σε
ορισµε΄νες χω΄ρες καθυστερου΄ν να ξεκινη΄σουν, παρα΄ την ουσιαστικη΄
επι΄τευξη σταθερο΄τητας που φαι΄νεται να ει΄ναι διαρκη΄ς στο χρο΄νο
και παρα΄ το ιδιαι΄τερα χαµηλο΄ επι΄πεδο των επιτοκι΄ων. Τους
τελευται΄ους µη΄νες (µετα΄ το Μα΄ιο) τα µακροπρο΄θεσµα επιτο΄κια
αυξη΄θηκαν εκ νε΄ου. Με δεδοµε΄νο το χαµηλο΄ επι΄πεδο πληθωρισµου΄,
το πραγµατικο΄ επι΄πεδο των επιτοκι΄ων αυξη΄θηκε. Τα µακροπρο΄θεσµα επιτο΄κια στην πραγµατικο΄τητα αντε΄δρασαν στις διεθνει΄ς
εξελι΄ξεις και ειδικο΄τερα στην αυ΄ξηση των επιτοκι΄ων στις ΗΠΑ
(µολονο΄τι οι οικονοµικε΄ς συνθη΄κες ει΄ναι αισθητα΄ διαφορετικε΄ς
στην Ευρω΄πη).
3.3.
Η ΕΚΤ αποδι΄δει την καθυστε΄ρηση αυτη΄ στην περιορισµε΄νη
ευελιξι΄α της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας. Η ΟΚΕ, ξεκινω΄ντας απο΄ την
πεποι΄θηση ο΄τι οι συµπεριφορε΄ς των επιχειρηµατιω΄ν εξαρτω΄νται
απο΄ πολυσυ΄νθετες αξιολογη΄σεις που εν µε΄ρει οφει΄λονται στην ΕΚΤ
(δια΄ρθρωση της ζη΄τησης και της προσφορα΄ς εργασι΄ας, µη πλη΄ρης
ενοποι΄ηση της χρηµατοπιστωτικη΄ς αγορα΄ς και των προϊο΄ντων,
ισχυρο΄ς διεθνη΄ς ανταγωνισµο΄ς που οφει΄λεται στην παγκοσµιοποι΄ηση των αγορω΄ν) προσδιορι΄ζει ως συµπληρωµατικη΄ αιτι΄α της
σηµερινη΄ς κατα΄στασης — ΄εχοντας επι΄γνωση ο΄τι µια τελικη΄ κρι΄ση
ει΄ναι ακο΄µα προ΄ωρη — την ανεπαρκη΄ δυναµικη΄ της εσωτερικη΄ς
ζη΄τησης και µεταξυ΄ α΄λλων των δηµο΄σιων επενδυ΄σεων.
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3.4.
Ο σεβασµο΄ς των απαιτη΄σεων του Συµφω΄νου Σταθερο΄τητας
΄ ρες σε περιοριστικε΄ς πολιτικαι Ανα΄πτυξης υποχρε΄ωσε ο΄λες τις χω
κε΄ς µισθω΄ν και δηµο΄σιων δαπανω΄ν, µε επακο΄λουθο την εµφα΄νιση
µι΄ας αντι΄φασης, τουλα΄χιστον σε βραχυπρο΄θεσµη περι΄οδο, µεταξυ΄
των πολιτικω΄ν σταθερο΄τητας των τιµω΄ν που αποτελου΄ν απο΄ τη µια
µερια΄ προϋπο΄θεση για την ανα΄πτυξη και απο΄ την α΄λλη σηµαντικη΄
τροχοπε΄δη για την ανα΄πτυξη της εσωτερικη΄ς ζη΄τησης στις περισσο΄τερες χω΄ρες (η εξωτερικη΄ συνιστω΄σα της ζη΄τησης ει΄ναι σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο σχετικα΄ περιορισµε΄νη. Ως προς αυτο΄, ει΄ναι
αναγκαι΄ο στις χω΄ρες µας να συνειδητοποιηθει΄ περισσο΄τερο το
γεγονο΄ς ο΄τι η εξωτερικη΄ ζη΄τηση διαδραµατι΄ζει δευτερευ΄οντα
ρο΄λο).
3.5.
Μπορει΄ να αναρωτηθει΄ κανει΄ς στην περι΄πτωση αυτη΄ εα΄ν η
ισορροπι΄α σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης που ΄εχει επιτευχθει΄ στο
Συ΄µφωνο Σταθερο΄τητας και Ανα΄πτυξης ει΄ναι ση΄µερα επαρκη΄ς για
να προκαλε΄σει την ανα΄καµψη της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας που θα
πρε΄πει να βρει κυρι΄ως στο εσωτερικο΄ της την ενε΄ργεια για το
ξεκι΄νηµα΄ της.
3.6.
Ως δικαιολογι΄α της αυ΄ξησης των επιτοκι΄ων η ΕΚΤ αναφε΄ρει
΄ ν δεικτω΄ν του ευρωσυστη΄µατος. Ωστο΄σο,
την πορει΄α των εσωτερικω
δεν ει΄ναι τυχαι΄ο το ο΄τι στις δυ΄ο τελευται΄ες αυξη΄σεις των επιτοκι΄ων
απο΄ την αµερικανικη΄ Federal Reserve, αντιστοιχει΄ ανα΄λογη
απο΄φαση της ΕΚΤ.
3.7.
Oι αξιολογη΄σεις της ΟΚΕ για την απο΄φαση αυτη΄ της
ΕΚΤ δεν επιδιω΄κουν να υπεισε΄λθουν στην ουσι΄α των τεχνικω΄ν
ζητηµα΄των, ου΄τε ει΄ναι κανει΄ς ση΄µερα σε θε΄ση να αξιολογη΄σει τις
επιπτω΄σεις τους στην ανα΄καµψη. Οπωσδη΄ποτε ο΄πως µας φαι΄νεται
΄ ν η΄ταν
επιβεβληµε΄νο να υπογραµµι΄σουµε ο΄τι το επι΄πεδο των τιµω
σηµαντικα΄ χαµηλο΄τερο απο΄ το 2 % που ει΄χε θεσπιστει΄ απο΄ το
Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν Ecofin κι ο΄τι η πιο γρη΄γορη αυτη΄ ενε΄ργεια
της ΕΚΤ µπορει΄ παρα΄λληλα µε τις θετικε΄ς επιπτω΄σεις στον
πληθωρισµο΄, να επιβραδυ΄νει τη συγκυριακη΄ βελτι΄ωση που ει΄χε
µο΄λις αρχι΄σει σε ορισµε΄νες χω΄ρες.
3.8.
Στις αξιολογη΄σεις της η ΕΚΤ ΄ελαβε κυρι΄ως υπο΄ψη την
πορει΄α της ρευστο΄τητας καθω΄ς και ΄ενα µει΄γµα δεικτω΄ν που
προσδιορι΄ζονται ως εξη΄ς: δει΄κτες λανθα΄νοντος πληθωρισµου΄. Θα
ει΄ναι χρη΄σιµο οι δει΄κτες αυτοι΄ καθω΄ς και το αµοιβαι΄ο βα΄ρος τους
να προσδιοριστου΄ν µε σαφη΄νεια προκειµε΄νου να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη
βεβαιο΄τητα στους φορει΄ς και κυρι΄ως στα α΄λλα ο΄ργανα που
δρουν ση΄µερα προκειµε΄νου να ενθαρρυ΄νουν την ανα΄καµψη της
οικονοµι΄ας στο Ευρωσυ΄στηµα.
3.9.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι µπορει΄ να συµφωνη΄σει µε την απο΄φαση
της ΕΚΤ να συµµετα΄σχει µε συµβουλευτικο΄ ρο΄λο στο Συ΄µφωνο
για την απασχο΄ληση. Κρι΄νει ωστο΄σο ο΄τι επι΄ του θε΄µατος αυτου΄ θα
πρε΄πει να αναπτυχθει΄ µια διαδικασι΄α συνεννο΄ησης µεταξυ΄ ο΄λων
των ευρωπαϊκω΄ν οργα΄νων στο υ΄ψος της σηµασι΄ας του προβλη΄µατος. Στα πλαι΄σια αυτα΄ θα αποκτη΄σει αποφασιστικη΄ σηµασι΄α ο
µακροοικονοµικο΄ς δια΄λογος στον οποι΄ο προτι΄θεται να συµµετα΄σχει η ΕΚΤ.
3.10. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την αναγκαιο΄τητα µεταβολη΄ς των
οικονοµικω΄ν διαρθρω΄σεων προκειµε΄νου να ευνοηθει΄ η ανα΄καµψη,
ωστο΄σο κρι΄νει ο΄τι θα πρε΄πει να υπογραµµι΄σει την αξι΄α του
ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄ προτυ΄που, που προβλε΄πεται στο 'Αρθρο
2 της Συνθη΄κης και ΄εχει ενταχθει΄ στους στο΄χους του Ευρωσυστη΄µατος.
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3.11. Η ΕΚΤ υπογραµµι΄ζει την αναγκαιο΄τητα για µια διαρθρωτικη΄ πολιτικη΄ προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η ανα΄πτυξη, αλλα΄ δεν
δι΄δει επαρκη΄ σηµασι΄α στον ενδεχο΄µενο ρο΄λο που διαδραµατι΄ζουν
οι δηµο΄σιες επενδυ΄σεις ως παρα΄γοντας διαρθρωτικη΄ς ενι΄σχυσης
της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι δεν υφι΄σταται
αντι΄φαση µεταξυ΄ της πολιτικη΄ς που αποβλε΄πει στην φιλελευθεροποι΄ηση και την ιδιωτικοποι΄ηση ορισµε΄νων δηµο΄σιων υπηρεσιω΄ν
και της πολιτικη΄ς δηµο΄σιας παρε΄µβασης που επιδιω΄κουν την
ενι΄σχυση της παραγωγικη΄ς δια΄ρθρωσης στις περιπτω΄σεις που η
παρε΄µβαση των ιδιωτω΄ν αποδεικνυ΄εται ανεπαρκη΄ς.

3.12. Το Ευρω΄ θα καταστει΄ κυκλοφορου΄ν νο΄µισµα το 2002.
Χρεια΄ζεται να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ στα τεχνικα΄, ψυχολογικα΄
και λογιστικα΄ προβλη΄µατα που ενδε΄χεται να καταστη΄σουν δυ΄σκολη
την εκκι΄νηση του νε΄ου νοµι΄σµατος. Οι εθνικε΄ς κεντρικε΄ς Τρα΄πεζες
θα πρε΄πει να στηρι΄ξουν εγκαι΄ρως τα τραπεζικα΄ συστη΄µατα ω΄στε να
µπορε΄σουν να αντιµετωπι΄σουν τη νε΄α κατα΄σταση. Ειδικο΄τερα θα
πρε΄πει να διατεθου΄ν προκαταβολικα΄ τα νοµισµατικα΄ µε΄σα για να
αποφευχθου΄ν οι επιβλαβει΄ς επιπτω΄σεις στους καταναλωτε΄ς, τις
επιχειρη΄σεις διανοµη΄ς και γενικο΄τερα τις ΜΜΕ. Η ΟΚΕ επιφυλα΄σσεται να εµβαθυ΄νει περισσο΄τερο το θε΄µα σε σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση.

3.13. 'Οσον αφορα΄ τα κρα΄τη µε΄λη που ΄εχουν παραµει΄νει εκτο΄ς,
η στα΄ση τους διαφοροποιει΄ται και κυµαι΄νεται απο΄ µι΄α ουσιαστικη΄
ευθυγρα΄µµιση µε το δολα΄ριο ο΄πως π.χ. η στα΄ση της στερλι΄νας σε
µι΄α λι΄γο ως πολυ΄ αποφασιστικη΄ συ΄γκλιση µε το ευρω΄ ο΄πως π.χ. η
στα΄ση των α΄λλων νοµισµα΄των.

3.14. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄, και στην πρω΄τη αυτη΄
φα΄ση, να γι΄νουν αξιολογη΄σεις των πλεονεκτηµα΄των του Ευρω΄ στο
΄ ν,
συναλλαγµατικο΄ κο΄στος των επιχειρη΄σεων και των καταναλωτω
µε σκοπο΄ την πιο αυστηρη΄ εφαρµογη΄ της κοινοτικη΄ς ρυ΄θµισης. Η
Επιτροπη΄ ΄εχει συντα΄ξει σηµει΄ωµα για το θε΄µα αυτο΄ το οποι΄ο η
ΟΚΕ ζητει΄ να δηµοσιοποιηθει΄.

4. Τα θεσµικα΄ ο΄ργανα και η νοµισµατικη΄ πολιτικη΄

4.1.
Η θεσµικη΄ θε΄ση του ΕΣΚΤ ει΄ναι α΄κρως πρωτο΄τυπη.
∆ηµιουργη΄θηκε απο΄ διεθνη΄ συνθη΄κη, διαθε΄τει πλη΄ρη εξουσι΄α σε
θε΄µατα νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς, δρα σε σχε΄ση µε υπερεθνικα΄
και εθνικα΄ ο΄ργανα που διαχειρι΄ζονται την οικονοµικη΄ πολιτικη΄,
εγγρα΄φεται σε µια ιστορικη΄ διαδικασι΄α οικονοµικη΄ς και πολιτικη΄ς
ολοκλη΄ρωσης που δεν ΄εχει ακο΄µη πετυ΄χει την πλη΄ρη θεσµικη΄ της
διαµο΄ρφωση.

4.2.
Αντιπροσωπευ΄ει πιθανο΄τατα µι΄α πολυ΄ τολµηρη΄ µεταβι΄βαση εξουσι΄ας σε ΄ενα πολυ΄ ουσιαστικο΄ πεδι΄ο της παραδοσιακη΄ς
πολιτικη΄ς των κρατω΄ν, σε ΄ενα πλαι΄σιο στο οποι΄ο η εκτελεστικη΄ και
η νοµοθετικη΄ εξουσι΄α δεν ΄εχουν επιτυ΄χει ακο΄µη µια ικανοποιητικη΄
δια΄ρθρωση.
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4.3.
Επιπλε΄ον καλει΄ται να ακολουθη΄σει πρωταρχικα΄ την σταθερο΄τητα των τιµω΄ν και κατα΄ δευ΄τερο λο΄γο οφει΄λει να υποστηρι΄ζει
«τις γενικε΄ς πολιτικε΄ς της Κοινο΄τητας» και τους στο΄χους της «ο΄πως
ορι΄ζονται στο 'Αρθρο 2» της Συνθη΄κης (1).
4.4.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι µετα΄ την διαταραγµε΄νη ΄εναρξη, ο
δια΄λογος µε τα α΄λλα ο΄ργανα ΄εχει αρχι΄σει να αναπτυ΄σσεται ΄εστω
και εα΄ν η κατα΄σταση κρι΄σης στην Επιτροπη΄ και η φα΄ση επανεκλογη΄ς
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου δεν αποτελου΄σαν τις κατα΄λληλες
περιστα΄σεις για την επαλη΄θευση΄ του.
4.5.
Η Συνθη΄κη προβλε΄πει ΄εδρες και στιγµε΄ς συνα΄ντησης.
Ωστο΄σο πολυ΄ συχνα΄ ει΄ναι δυ΄σκολο το πε΄ρασµα απο΄ τις αφηρηµε΄νες
διατα΄ξεις της Συνθη΄κης στην πρακτικη΄ των καθηµερινω΄ν σχε΄σεων
που πολλε΄ς φορε΄ς δεν ει΄ναι απο΄λυτα επεξεργασµε΄νες. Επιπλε΄ον,
ο΄λα αυτα΄ απαιτου΄ν µια κοινη΄ και µακροπρο΄θεσµη οπτικη΄ των
γενικο΄τερων στο΄χων της κοινοτικη΄ς οικοδο΄µησης. Στα πλαι΄σια
αυτα΄ η πρακτικη΄ των περιοδικω΄ν συναντη΄σεων µε την Επιτροπη΄
Εcofin του ΕΚ αποτελει΄ σηµαντικο΄ βη΄µα προς τα εµπρο΄ς.
4.6.
Επι΄σης οι στο΄χοι του ΕΣΚΤ καθιστου΄ν αναγκαι΄α τη
διασυ΄νδεση συνεχω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄ της νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς
της ΕΚΤ, της πολιτικη΄ς για την ολοκλη΄ρωση των αγορω΄ν εκ µε΄ρους
των υπερεθνικω΄ν οργα΄νων και της φορολογικη΄ς πολιτικη΄ς που
αντιτι΄θεται στις εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις. Η συνεργασι΄α και ο συντονισµο΄ς των δηµοσιονοµικω΄ν πολιτικω΄ν µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων
του Ευρωσυστη΄µατος καθι΄σταται ση΄µερα πρωταρχικη΄ απαι΄τηση σε
σχε΄ση µε την νοµισµατικη΄ ενοποι΄ηση. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ωστο΄σο
ο΄τι το Συ΄µφωνο σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης ΄εχει ευνοη΄σει προς
στιγµη΄ν την αναγκαι΄α πειθαρχι΄α και τη δηµοσιονοµικη΄ συ΄γκλιση.
4.7.
Στα πλαι΄σια των θεσµικω΄ν προβληµα΄των θα πρε΄πει να
οριστει΄ επι΄σης ο ρο΄λος του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν του
Ευρωσυστη΄µατος και η σχε΄ση του µε τα α΄λλα ο΄ργανα.
4.8.
Τα µηνιαι΄α δελτι΄α και οι παρεµβα΄σεις του Προε΄δρου και
των α΄λλων µελω΄ν της διευ΄θυνσης της ΕΚΤ αποτελου΄ν σηµαντικου΄ς
διαυ΄λους επαφη΄ς µε την ειδικευµε΄νη κοινη΄ γνω΄µη και τα α΄λλα
ο΄ργανα. Η ΟΚΕ υποδεικνυ΄ει ωστο΄σο να τονι΄ζονται στις δηµοσιευ΄σεις της ΕΚΤ και τα στοιχει΄α για τις επιµε΄ρους χω΄ρες. Ει΄ναι
πιθανο΄ ωστο΄σο να πρε΄πει να καταβληθει΄ προσπα΄θεια διαφα΄νειας
και µεγαλυ΄τερης ενηµε΄ρωσης στην υπο΄λοιπη κοινη΄ γνω΄µη. Η ΟΚΕ
κρι΄νει ο΄τι στα πλαι΄σια αυτα΄ µπορει΄ να προωθη΄σει µια σηµαντικη΄
λειτουργι΄α ανα΄πτυξης σχε΄σεων µε τις οργανω΄σεις της κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν, ΄εχοντας την πεποι΄θηση πως η υποστη΄ριξη της κοινη΄ς
γνω΄µης ΄εχει µεγα΄λη σηµασι΄α για τη δρα΄ση της ΕΚΤ.

(1) 'Αρθρο 2 του καταστατικου΄ της ΕΚΤ: Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 105,
παρ. 1, της Συνθη΄κης πρωταρχικο΄ς στο΄χος του ΕΣΚΤ ει΄ναι η διατη΄ρηση
της σταθερο΄τητας των τιµω΄ν. Με την επιφυ΄λαξη του στο΄χου της
σταθερο΄τητας των τιµω΄ν, το ΕΣΚΤ στηρι΄ζει τις γενικε΄ς οικονοµικε΄ς
πολιτικε΄ς στην Κοινο΄τητα, προκειµε΄νου να συµβα΄λει στην υλοποι΄ηση
των στο΄χων της Κοινο΄τητας, που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 2 της Συνθη΄κης.
Το ΕΣΚΤ ενεργει΄ συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της οικονοµι΄ας της ανοιχτη΄ς
αγορα΄ς µε ελευ΄θερο ανταγωνισµο΄, που ευνοει΄ την αποτελεσµατικη΄
κατανοµη΄ των πο΄ρων, και συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς που εξαγγε΄λλονται
στο α΄ρθρο 3 Α της Συνθη΄κης.
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5. Η χρηµατοπιστωτικη΄ πολιτικη΄
5.1.
Η πορει΄α της συναλλαγµατικη΄ς σχε΄σεως µεταξυ΄ του
΄ τους επο΄µενους µη΄νες θα εξαρτηθει΄
δολαρι΄ου και του ευρω
κατ’ αρχα΄ς απο΄ την εξε΄λιξη των επιτοκι΄ων στις ΗΠΑ και στην
Ευρω΄πη.
5.2.
Η ενι΄σχυση της χρηµατοπιστωτικη΄ς αγορα΄ς ΗΠΑ, ευνοει΄ται απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ ο΄χι µο΄νο απο΄ το δυναµισµο΄ της
οικονοµι΄ας και απο΄ τη διαφορα΄ των επιτοκι΄ων, και την επακο΄λουθη
ροη΄ των χρηµατοπιστωτικω΄ν πο΄ρων προς τις αµερικανικε΄ς αγορε΄ς,
αλλα΄ και απο΄ µι΄α ευρωπαϊκη΄ χρηµατοπιστωτικη΄ αγορα΄ που
παραµε΄νει ακο΄µη υπε΄ρµετρα διασπασµε΄νη και περιορισµε΄να ενοποιηµε΄νη στους κανονισµου΄ς των επιµε΄ρους κρατω΄ν καθω΄ς και
απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η πλειοψηφι΄α των εσωτερικω΄ν συναλλαγω΄ν
συντελει΄ται ακο΄µη µε εθνικα΄ νοµι΄σµατα, ΄εστω και εα΄ν τον τελευται΄ο
καιρο΄ ορισµε΄νες εξελι΄ξεις στο επι΄πεδο της ολοκλη΄ρωσης των
νοµισµατικω΄ν και χρηµατιστηριακω΄ν αγορω΄ν του ευρω΄ υπη΄ρξαν
ενθαρρυντικε΄ς.
5.3.
Στα πλαι΄σια αυτα΄ ενδε΄χεται να ει΄ναι επιθυµητο΄ς ο προβληµατισµο΄ς για την εποπτει΄α των τραπεζω΄ν και των χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των ο΄πως επι΄σης για τον ΄ελεγχο των χρηµατιστηριακω΄ν αγορω΄ν, που ση΄µερα ασκου΄νται απο΄ τις εθνικε΄ς κεντρικε΄ς
τρα΄πεζες (η΄ απο΄ α΄λλα ειδικα΄ ο΄ργανα ελε΄γχου), ενω΄ η ΕΚΤ
διαδραµα΄τιζε µο΄νο συµβουλευτικο΄ ρο΄λο. Στο βαθµο΄ που η
Συνθη΄κη παρε΄χει ορισµε΄νες δυνατο΄τητες προς την κατευ΄θυνση
αυτη΄ (α΄ρθρο 105) το Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν πρε΄πει να εξετα΄σει σε
βα΄θος τον αυξανο΄µενο ρο΄λο συντονισµου΄ µε ενιαι΄α κριτη΄ρια της
ΕΚΤ ΄εναντι των µεγα΄λων Ευρωπαϊκω΄ν Τραπεζω΄ν ο οποι΄ος αποβλε΄πει
στην εξασφα΄λιση πραγµατικη΄ς εναρµο΄νισης των συµπεριφορω΄ν.
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6.4.
Στα πλαι΄σια αυτα΄ η µο΄νιµη ηγεµονι΄α των ΗΠΑ στις
αποφα΄σεις του ∆ΝΤ, θα πρε΄πει να οδηγη΄σει τις ευρωπαϊκε΄ς χω΄ρες
— αρχι΄ζοντας απο΄ το Ευρωσυ΄στηµα — που µα΄λιστα διαθε΄τουν
συνολικω΄ς µεγαλυ΄τερα µερι΄δια, στην ΄εκφραση των απο΄ψεω΄ν τους
µε µια µο΄νο φωνη΄, κυρι΄ως τω΄ρα που ΄ενδεκα απο΄ αυτε΄ς ΄εχουν το
΄διο
ι νο΄µισµα.
6.5.
Η υψηλη΄ αξι΄α του νοµι΄σµατος των ΗΠΑ εξηγει΄ται απο΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι κατα΄ τα τελευται΄α χρο΄νια το ΄ελλειµµα του εµπορικου΄
ισοζυγι΄ου αντισταθµι΄στηκε απο΄ την εισροη΄ κεφαλαι΄ων απο΄ το
εξωτερικο΄, πρα΄γµα που οφει΄λεται στις ιδιαι΄τερες συνθη΄κες αποδοτικο΄τητας στη χω΄ρα αυτη΄. Ο κι΄νδυνος για επιτα΄χυνση του
πληθωρισµου΄, η΄ γενικο΄τερα, η µεταβολη΄ αυτω΄ν των ευνοϊκω΄ν
συνθηκω΄ν, θα µπορου΄σε να οδηγη΄σει στην εκροη΄ των κεφαλαι΄ων
και, συνακολου΄θως, στην µεταβολη΄ της αξι΄ας του δολαρι΄ου ΄εναντι
του ευρω΄.

7. Συµπερα΄σµατα
7.1.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η εισαγωγη΄ του ενιαι΄ου νοµι΄σµατος,
΄εστω και σε το΄σο µικρο΄ δια΄στηµα, επε΄φερε θετικα΄ αποτελε΄σµατα
για την οικονοµι΄α του Ευρωσυστη΄µατος: ειδικο΄τερα, µε την
παρεµπο΄διση της ανα΄πτυξης κερδοσκοπικω΄ν ενεργειω΄ν επι΄ των
εθνικω΄ν νοµισµα΄των, µε την δηµιουργι΄α των συνθηκω΄ν για την
ενι΄σχυση των ευρωπαϊκω΄ν χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν, το΄σο των
΄ ν, µε την επακο΄λουθη µει΄ωση
οµολογιακω΄ν ο΄σο και των µετοχικω
των επιτοκι΄ων.
7.2.
Η δηµιουργι΄α του Ευρω΄, µε την εισαγωγη΄ ενο΄ς στοιχει΄ου
σταθερο΄τητας, µει΄ωσε τον κι΄νδυνο να υιοθετη΄σουν οι µεµονωµε΄νες
χω΄ρες περιοριστικε΄ς πολιτικε΄ς προκειµε΄νου να αντιµετωπι΄σουν την
κερδοσκοπι΄α.

΄
6. Ο διεθνη΄ς ρο΄λος του Ευρω
6.1.
Η ΕΚΤ θεωρει΄ ο΄τι ΄εχει αρχι΄σει µι΄α αργη΄ διαφοροποι΄ηση
των νοµισµατικω΄ν αποθεµα΄των υπε΄ρ του Ευρω΄, στις κεντρικε΄ς
τρα΄πεζες των τρι΄των χωρω΄ν. Ει΄ναι επι΄σης λογικο΄ να σκε΄φτεται
κανει΄ς ο΄τι τους πρω΄τους αυτου΄ς µη΄νες δεν ΄εχουν παρουσιαστει΄
θεαµατικε΄ς µετακινη΄σεις, που εξα΄λλου δεν ΄εχουν υποστηριχθει΄ απο΄
΄ενα µονι΄µως ενεργητικο΄ εµπορικο΄ ισοζυ΄γιο.
6.2.
Η ανα΄πτυξη του Ευρω΄ ως διεθνου΄ς αποθεµατικου΄ νοµι΄σµατος µπορει΄ ωστο΄σο να δηµιουργη΄σει πολλα΄ σοβαρα΄ προβλη΄µατα
που θα πρε΄πει να διαχειριστει΄ η παγκο΄σµια οικονοµι΄α. Η ΟΚΕ
εκφρα΄ζει την ελπι΄δα ο΄τι θα επιτευχθει΄ µια διεθνη΄ς συµφωνι΄α που
θα επιτρε΄ψει να πραγµατοποιηθει΄χωρι΄ς τραυ΄µατα αυτη΄ η µετα΄βαση
προς την ουσιαστικη΄ διαφοροποι΄ηση των νοµισµατικω΄ν αποθεµα΄των των εθνικω΄ν τραπεζω΄ν των τρι΄των χωρω΄ν.
6.3.
Η παγκο΄σµια χρηµατοπιστωτικη΄ αγορα΄ παρουσια΄ζει
ισχυρου΄ς κινδυ΄νους συστηµικω΄ν κρι΄σεων, που θα µπορου΄σαν να
΄εχουν αρνητικε΄ς επιπτω΄σεις και στο Ευρωσυ΄στηµα, και για το
λο΄γο αυτο΄ ει΄ναι αναγκαι΄ο να υποστηριχθου΄ν οι προσπα΄θειες
συντονισµου΄, ελε΄γχου και συνολικη΄ς εποπτει΄ας που αρχι΄ζουν να
εµφανι΄ζονται µε ω΄θηση της G-7. Εν πα΄ση περιπτω΄σει µια περιοχη΄
νοµισµατικη΄ς σταθερο΄τητας στην Ευρω΄πη συµβα΄λει αντικειµενικα΄
στο να καταστου΄ν λιγο΄τερο απρο΄βλεπτες και ευκολοµετα΄βλητες οι
αγορε΄ς κεφαλαι΄ων.

7.3.
Μελλοντικω΄ς, η εισαγωγη΄ του ενιαι΄ου νοµι΄σµατος θα
µπορου΄σε να προσφε΄ρει στις τρι΄τες χω΄ρες µια εναλλακτικη΄ λυ΄ση
ως προς το αποθεµατικο΄ νο΄µισµα ΄εναντι του δολαρι΄ου, θα
µπορου΄σε να αυξη΄σει τη συνοχη΄ στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και να
ωθη΄σει προς τη δηµιουργι΄α µιας ενιαι΄ας δηµοσιονοµικη΄ς πολιτικη΄ς.
7.4.
Κεντρικη΄ς σηµασι΄ας εν πα΄ση περιπτω΄σει για την αξιοπιστι΄α
ενο΄ς νοµι΄σµατος ει΄ναι οι προσδοκι΄ες για το µε΄λλον και συνεπω΄ς οι
προσδοκι΄ες διαρκου΄ς αυ΄ξησης του Ευρωσυστη΄µατος. Με την
΄εννοια αυτη΄ η θεσµικη΄ αβεβαιο΄τητα που υφι΄σταται ο΄σον αφορα΄
την διαχει΄ριση της οικονοµι΄ας του Ευρωσυστη΄µατος µπορει΄ να
ει΄ναι µι΄α απο΄ τις βασικε΄ς αιτι΄ες της δυναµικη΄ς του Ευρω΄ σε διεθνε΄ς
επι΄πεδο. Η ΟΚΕ κρι΄νει για το λο΄γο αυτο΄ ο΄τι και σε αυτη΄ την
πλευρα΄ η θεσµικη΄ ενι΄σχυση, η επιτα΄χυνση της ενσωµα΄τωσης και
της µεταρρυ΄θµισης των αγορω΄ν και τα µε΄τρα που προδιαγρα΄φουν
τις προοπτικε΄ς ανα΄πτυξης ει΄ναι οι αφετηρι΄ες για ΄εναν αυξανο΄µενο
ρο΄λο του Ευρω΄ σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο.
7.5.
Η ισχυ΄ς του ευρω΄ και η σταθερο΄τητα΄ του θα αποτελε΄σουν
συνα΄ρτηση ο΄χι µο΄νο των καθαρα΄ νοµισµατικω΄ν µε΄τρων, αλλα΄
κυρι΄ως της εισοδηµατικη΄ς πολιτικη΄ς, η΄ των οικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν
για τη διαρθρωτικη΄ µεταρρυ΄θµιση της απασχο΄λησης και της
κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς. 'Ολα αυτα΄ αποβλε΄πουν στο να καταστη΄σουν
το συ΄στηµα στην Ευρω΄πη ακο΄µη πιο ανταγωνιστικο΄ ΄εναντι των
α΄λλων οικονοµικω΄ν περιοχω΄ν του κο΄σµου.
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7.6.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ο θεσµικο΄ς δια΄λογος που προωθει΄ται
µε την ΕΚΤ µπορει΄ να διαδραµατι΄σει σηµαντικο΄ ρο΄λο για να
δηµιουργηθου΄ν οι συνθη΄κες µεγαλυ΄τερου συντονισµου΄ µεταξυ΄
των νοµισµατικω΄ν πολιτικω
΄ ν και των στο΄χων, των απαιτη΄σεων και
των προοπτικω΄ν της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας στο συ΄νολο΄ της.
8. Νε΄α αυ΄ξηση του ποσοστου΄ αυτοχρηµατοδο΄τησης
8.1.
Κατα΄ τα τελευται΄α ει΄κοσι ΄ετη, οι διακυµα΄νσεις µεταξυ΄
ευρω΄ και δολαρι΄ου σηµει΄ωσαν διαφορε΄ς υ΄ψους 1,7 και 0,6 (1),
πρα΄γµα που καταδεικνυ΄ει ο΄τι η προ΄σφατη πορει΄α δεν ει΄ναι καθο΄λου
εξαιρετικη΄. Επειδη΄ οι Αµερικανοι΄ σπανι΄ως συζητου΄ν, την τιµη΄ του
δολαρι΄ου, οι Ευρωπαι΄οι οφει΄λουν και αυτοι΄ επι΄σης να συνηθι΄σουν
στις διακυµα΄νσεις της συναλλαγµατικη΄ς τιµη΄ς του ευρω΄. Προκειµε΄νου τα βασικα΄ θετικα΄ στοιχει΄α της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας να
µεταφρασθου΄ν σε µια πιο ευνοϊκη΄ εξε΄λιξη της τιµη΄ς συναλλα΄γµατος, ει΄ναι απαραι΄τητο να επισπευσθου΄ν οι διαρθρωτικε΄ς µεταρρυθ(1) Βλ. σχετικα΄ το α΄ρθρο της Wall Street Journal της 28.1.2000.
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µι΄σεις της αγορα΄ς προϊο΄ντων, υπηρεσιω΄ν και κεφαλαι΄ων (διαδικασι΄α του Κα΄ρντιφ).
8.2.
Ειδικο΄τερα, ΄εχει σηµασι΄α η ευρωπαϊκη΄ αγορα΄ κεφαλαι΄ων
να αναπτυ΄ξει καλυ΄τερους ο΄ρους υποστη΄ριξης για τη δηµιουργι΄α
νε΄ων επιχειρη΄σεων στους τοµει΄ς εκει΄νους που απο΄ τεχνολογικη΄ς
απο΄ψεως ει΄ναι και οι πιο δυναµικοι΄ της οικονοµι΄ας.
8.3.
Η αυ΄ξηση κατα΄ 25 σηµει΄α βα΄σεως των ποσοστω΄ν αυτοχρηµατοδο΄τησης εκ µε΄ρους της Οµοσπονδιακη΄ς Τρα΄πεζας (Federal
Reserve) και κατο΄πιν της ΕΚΤ ωθει΄ την ΟΚΕ στη διατυ΄πωση µιας
ακο΄µη παρατηρη΄σεως: µετα΄ την απο΄φαση της Οµοσπονδιακη΄ς
Τρα΄πεζας ακολου΄θησε η δη΄λωση του υπουργου΄ Οικονοµικω΄ν των
ΗΠΑ περι΄επανακτη΄σεως σηµαντικου΄ µε΄ρους του δηµοσι΄ου χρε΄ους,
και ΄ετσι το περιοριστικο΄ µε΄τρο της νοµισµατικη΄ς αρχη΄ς αντισταθµι΄στηκε α΄νετα απο΄ την εισαγωγη΄ ρευστο΄τητας στο δηµο΄σιο
ταµει΄ο. Πρα΄γµα το οποι΄ο δεν θα η΄ταν δυνατο΄ στα πλαι΄σια
του Ευρωσυστη΄µατος, ο΄που η ΄ελλειψη ενιαι΄ας διαχει΄ρισης της
οικονοµι΄ας (του υπουργου΄ του ∆ηµο΄σιου Ταµει΄ου) αφη΄νει στις
αποφα΄σεις µο΄νο της ΕΚΤ τη διαχει΄ριση της ρευστο΄τητας του
συστη΄µατος.

Βρυξε΄λλες, 2 Μαρτι΄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 «∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη 2000
— Ο ρο΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς»
(2000/C 117/06)
Στις 24 Νοεµβρι΄ου 2000, το Προεδρει΄ο ανε΄θεσε σε οµα΄δα ad hoc απαρτιζο΄µενη απο΄ την κα Sigmund και τους
κ.κ. Little και Piette, συνεισηγητε΄ς, να προετοιµα΄σει την κατα΄ρτιση γνωµοδο΄τησης της ΟΚΕ για την
«∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη 2000 — Ο ρο΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς».
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας που πραγµατοποιη΄θηκε στις 1 και 2 Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της
1ης Μαρτι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε, µε 137 ψη΄φους υπε΄ρ, 10 ψη΄φους κατα΄ και 25
αποχε΄ς, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
Λι΄γο πριν απο΄ την πραγµατοποι΄ηση εκτεταµε΄νης διευ΄ρυνσης,
η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση βρι΄σκεται ενω΄πιον µιας προ΄κλησης α΄νευ
προηγουµε΄νου, την οποι΄α τα ευρωπαϊκα΄ ο΄ργανα καλου΄νται να
αντιµετωπι΄σουν δεο΄ντως.
Ως εκ του΄του, η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση οφει΄λει να προβει΄ σε θεσµικη΄
µεταρρυ΄θµιση πριν απο΄ τη διευ΄ρυνση, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να
εξακολουθη΄σει να εκπληρω΄νει τα καθη΄κοντα΄ της µε αποτελεσµατικο΄τητα, συνε΄πεια και διαφα΄νεια, διασφαλι΄ζοντας παρα΄λληλα την
΄ ν της ελευθερι΄ας, της δηµοκρατι΄ας, του σεβασµου΄
τη΄ρηση των αρχω
των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω΄ν,
καθω΄ς και τη διατη΄ρηση του Κρα΄τους ∆ικαι΄ου που ει΄ναι κοινα΄ σε
ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.

Η διαδικασι΄α λη΄ψεως των αποφα΄σεω΄ν της εστια΄ζεται στην επι΄τευξη
συναι΄νεσης και αντανακλα΄ απο΄λυτα τη µορφη΄ επικοινωνι΄ας που
αποτελει΄ ΄διον
ι
της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Η ΟΚΕ
ει΄ναι ο χω
΄ ρος ο΄που οι εκπρο΄σωποι της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν ενηµερω΄νονται α΄µεσα, εκφρα΄ζουν τις απο΄ψεις τους
και προασπι΄ζουν τα συµφε΄ροντα΄ τους. Η ΟΚΕ, χα΄ρη στην εγγυ΄τητα΄
της προς τους πολι΄τες, συµβα΄λει α΄µεσα και αποτελεσµατικα΄ στη
διαφα΄νεια και στον εκδηµοκρατισµο΄ της ευρωπαϊκη΄ς ολοκλη΄ρωσης. ∆εν χρησιµευ΄ει µο΄νον ως θεσµικο΄ πλαι΄σιο για τη διαβου΄λευση των φορε΄ων της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς, αλλα΄
ταυτο΄χρονα αποτελει΄γε΄φυρα µεταξυ΄ της Ευρω΄πης και της ποικιλο΄µορφης και πολυσυ΄νθετης οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.

3. Η ανα΄γκη αλλαγη΄ς
Συνεπω΄ς, κα΄θε ο΄ργανο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, θεσµικο΄ η΄ µη,
καλει΄ται να εξετα΄σει τις δυνατο΄τητες µεταρρυ΄θµιση΄ς του και να
υποβα΄λλει τις προτα΄σεις του επι΄ του θε΄µατος.
Η ΟΚΕ ΄εχει επι΄γνωση των ευθυνω΄ν της, δεδοµε΄νου ο΄τι αποτελει΄
«σταυροδρο΄µι» της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.
Υπο΄ αυτο΄ ακριβω΄ς το πρι΄σµα, η ΟΚΕ παρουσια΄ζει τη συµβολη΄ της
για τη ∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη του 2000, προκειµε΄νου να
προετοιµα΄σει τη διευ΄ρυνση και να συνεισφε΄ρει αποτελεσµατικα΄
στην ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση.

΄ ν ρο΄λος της ΟΚΕ
2. Ο παρω
Με τη συ΄σταση της ΟΚΕ, η Συνθη΄κη της Ρω΄µης καθιε΄ρωσε το
πρω΄το συµβουλευτικο΄ ο΄ργανο σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα το οποι΄ο
συγκεντρω΄νει στους κο΄λπους του «τους δια΄φορους κλα΄δους της
οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς», οι εκπρο΄σωποι των οποι΄ων
αντικατοπτρι΄ζουν την ποικιλοµορφι΄α της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν στο συ΄νολο΄ της που ΄εχει ως βη΄µα συζη΄τησης και
προβληµατισµου΄ την ΟΚΕ.
Επι΄ του παρο΄ντος η ΟΚΕ απαρτι΄ζεται απο΄ 222 µε΄λη που
προε΄ρχονται απο΄ οργανω΄σεις εργοδοτω΄ν, εργαζοµε΄νων, γεωργω΄ν,
µεταφορε΄ων, ΜΜΕ, βιοτεχνω΄ν, ελευθερι΄ων επαγγελµα΄των, συνεταιρισµω΄ν, καταναλωτω΄ν, οικογενειω΄ν και νεολαι΄ας, καθω΄ς και απο΄
οργανω΄σεις για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και την α΄σκηση
εθελοντικη΄ς δραστηριο΄τητας. Το ποσοστο΄ εκπροσω΄πησης διαφε΄ρει
αναλο΄γως των κρατω΄ν µελω΄ν. Η ΟΚΕ συνιστα΄, λοιπο΄ν, µη πολιτικη΄
συνε΄λευση µε ευρυ΄ φα΄σµα εµπειριω΄ν και αξιοσηµει΄ωτες και
αναγνωρισµε΄νες δυνατο΄τητες εµπειρογνωµοσυ΄νης.

Η ΟΚΕ ΄εχει ανε΄καθεν επισηµα΄νει ο΄τι η ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση δεν
πρε΄πει να εκλαµβα΄νεται ως πα΄για κατα΄σταση, αλλα΄ ως διαδικασι΄α
σε συνεχη΄ εξε΄λιξη. Για αυτο΄ν το λο΄γο, η ΟΚΕ προ΄τεινε πα΄ντοτε,
κατα΄ τις προ΄σφατες ∆ιακυβερνητικε΄ς ∆ιασκε΄ψεις, µεταρρυθµι΄σεις
µε στο΄χο την προαγωγη΄ της εν λο΄γω διαδικασι΄ας.
Επι΄ του παρο΄ντος, η διευ΄ρυνση δεν αποτελει΄ µο΄νον προ΄κληση,
αλλα΄ και ευκαιρι΄α για τη θεσµικη΄ µεταρρυ΄θµιση της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να της παρασχεθου΄ν τα αναγκαι΄α µε΄σα
που θα της επιτρε΄ψουν, αφενο΄ς, να συνεισφε΄ρει καλυ΄τερα στην
ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση και στην επιτυχι΄α της διευ΄ρυνσης και,
αφετε΄ρου, να ανταποκριθει΄ επα΄ξια στις αλλαγε΄ς και στις προσδοκι΄ες της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.

4. Οι κατευθυ΄ντηριες γραµµε΄ς

4.1. Συ΄νθεση
Η ΟΚΕ απαρτι΄ζεται απο΄ εκπροσω΄πους των διαφο΄ρων συνιστωσω΄ν
της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.
Στη συ΄νθεση΄ της πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ανα΄γκη διασφα΄λισης ενδεδειγµε΄νης εκπροσω΄πησης των διαφο΄ρων κλα΄δων της
οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς και των α΄λλων κατηγοριω΄ν
γενικου΄ συµφε΄ροντος.
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Εξα΄λλου, ο΄σον αφορα΄ την εσωτερικη΄ της οργα΄νωση, η ΟΚΕ
τα΄σσεται σαφω΄ς υπε΄ρ της διατη΄ρησης της δια΄ρθρωση΄ς της σε τρεις
οµα΄δες. Οι οµα΄δες Ι και ΙΙ απαρτι΄ζονται απο΄ τους εκπροσω΄πους
των κοινωνικω΄ν εται΄ρων, ενω΄ η Οµα΄δα ΙΙΙ πρε΄πει φυσιολογικα΄ να
αποτελει΄ σηµει΄ο συγκε΄ντρωσης των υπολοι΄πων οργανω΄σεων της
ευρωπαϊκη΄ς και αντιπροσωπευτικη΄ς κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν,
συµπληρω΄νοντας κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο αποτελεσµατικα΄ την ποικιλο΄µορφη συ΄νθεση της ΟΚΕ.

4.2. Τρο΄πος διορισµου΄ των µελω
΄ν

Το ισχυ΄ον συ΄στηµα διορισµου΄ των µελω΄ν πρε΄πει να διατηρηθει΄,
για λο΄γους επικουρικο΄τητας και διαφα΄νειας και για να διατηρηθει΄
η αναγκαι΄α α΄µεση επικοινωνιακη΄ συ΄νδεση µεταξυ΄ των οργανω΄σεων
της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν και της ΟΚΕ.

Εντου΄τοις, η ΟΚΕ δεν αποκλει΄ει εν καιρω΄ το ενδεχο΄µενο συµπληρωµατικου΄ διορισµου΄, περιορισµε΄νου και α΄µεσου, απο΄ τις αντιπροσωπευτικε΄ς ευρωπαϊκε΄ς οργανω΄σεις που αναγνωρι΄ζονται απο΄ τα
ο΄ργανα της 'Ενωσης, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη, εα΄ν συντρε΄χει περι΄πτωση, ανα΄λογες αλλαγε΄ς που ενδε΄χεται να επε΄λθουν σε α΄λλα
ο΄ργανα. Θα πρε΄πει να µελετηθου΄ν οι κανο΄νες που θα διε΄πουν τους
διορισµου΄ς αυτου΄ς.

4.3. Αριθµο΄ς των µελω
΄ν

Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει πλη΄ρως την ανα΄γκη περιορισµου΄ του αριθµου΄
των συµβου΄λων της ενο΄ψει της διευ΄ρυνσης.

Υπο΄ αυτο΄ το πρι΄σµα, ειδικο΄τερα, απαιτει΄ται να εφαρµοσθει΄η γενικη΄
αρχη΄ περι΄ ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς και της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν.

Κρι΄νεται σκο΄πιµη η διαφυ΄λαξη της γεωγραφικη΄ς ισορροπι΄ας και,
ιδιαι΄τερα, ενο΄ς ενδεδειγµε΄νου επιπε΄δου εκπροσω΄πησης των µικρω΄ν
κρατω΄ν µελω΄ν.
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4.5. Αποστολε΄ς
Υφι΄στανται αρκετε΄ς δυνατο΄τητες βελτι΄ωσης.
Η αρχη΄ της υποχρεωτικη΄ς διαβου΄λευσης απαιτει΄ται να διατηρηθει΄
και, ενδεχοµε΄νως, να επεκταθει΄ και σε α΄λλους τοµει΄ς, ο΄πως ο
πολιτισµο΄ς, η πολιτικη΄ στον τοµε΄α της µετανα΄στευσης η΄ τα
ζητη΄µατα που α΄πτονται της µη διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης.
Εντου΄τοις, θα πρε΄πει να εναπο΄κειται στην ΟΚΕ να κρι΄νει κατα΄
πο΄σον ει΄ναι σκο΄πιµο να γνωµοδοτει΄ επι΄ των προτα΄σεων της
Επιτροπη΄ς, ενηµερω΄νοντα΄ς την για τους λο΄γους αυτη΄ς της απο΄φασης.
Η ΟΚΕ αποδι΄δει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στην α΄σκηση του συµβουλευτικου΄ της ρο΄λου κατα΄ τα αρχικα΄ και διερευνητικα΄ στα΄δια της
διαµο΄ρφωσης νε΄ας νοµοθεσι΄ας. Για να προβληθει΄ η επιδι΄ωξη αυτη΄
και να εστιασθει΄ η προσοχη΄ σε σηµαντικου΄ς και στρατηγικου΄ς
τοµει΄ς, η ΟΚΕ προτι΄θεται να καταστη΄σει τις εργασι΄ες της περισσο΄τερο επιλεκτικε΄ς.
Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια κατα΄ τη διαδικασι΄α λη΄ψεως αποφα΄σεων, απαιτει΄ται να καθιερωθει΄ η παρακολου΄θηση της συνε΄χειας που δι΄δεται στις γνωµοδοτη΄σεις που καταρτι΄ζει
η ΟΚΕ ΄επειτα απο΄ αι΄τηση κα΄ποιου ευρωπαϊκου΄ οργα΄νου.
Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, τα ο΄ργανα που ζητου΄ν τη γνωµοδο΄τηση της
ΟΚΕ θα ο΄φειλαν να την ενηµερω΄νουν για τη συνε΄χεια που δο΄θηκε
στις γνωµοδοτη΄σεις που καταρτι΄σθηκαν κατο΄πιν αιτη΄µατο΄ς τους.
Επιπλε΄ον, απαιτει΄ται να βελτιωθει΄ η συµβουλευτικη΄ λειτουργι΄α της
κατα΄ τρο΄πο ω΄στε η ΟΚΕ, αφενο΄ς, να αποτελε΄σει πραγµατικη΄
προστιθε΄µενη αξι΄α για τα α΄λλα ο΄ργανα και, αφετε΄ρου, να χρησιµευ΄σει ως «αναµεταδο΄της» ΄εναντι της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν. Του΄το δυ΄ναται να επιτευχθει΄ διαµε΄σου:
— της εισαγωγη΄ς δυνατο΄τητας «διερευνητικη΄ς» προνοµοθετικη΄ς
διαβου΄λευσης της ΟΚΕ εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς·
— της ανα΄θεσης στην ΟΚΕ οργανωτικου΄ η΄ συντονιστικου΄ ρο΄λου
ο΄ταν προ΄κειται για ΄εκδοση γνωµοδο΄τησης επι΄ πολυσυ΄νθετων
θεµα΄των·
— της αναγνω΄ρισης της ΟΚΕ ως ενδεδειγµε΄νου βη΄µατος για
τη διενε΄ργεια του κοινωνικου΄ διαλο΄γου που θα πρε΄πει να
αναπτυχθει΄ µεταξυ΄ των οργανω΄σεων της κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν·
— της ενι΄σχυσης του ρο΄λου της ΟΚΕ ως πλαισι΄ου για την
ανταλλαγη΄ απο΄ψεων µεταξυ΄ κοινωνικω΄ν και οικονοµικω΄ν
εται΄ρων.

4.4. ∆ια΄ρκεια της θητει΄ας

Θα η΄ταν ευκται΄ο να καταστει΄ η θητει΄α των συµβου΄λων της ΟΚΕ
πενταετη΄ς, προκειµε΄νου να συµπορευ΄εται η ΟΚΕ χρονικα΄ µε την
Επιτροπη΄ και µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο.

Η ΟΚΕ προτι΄θεται, µε δικη΄ της πρωτοβουλι΄α, να µεριµνα΄ περισσο΄τερο για την παρακολου΄θηση και την προαγωγη΄ της αντικτυ΄που
των γνωµοδοτη΄σεω΄ν της.

΄ ριση της ΟΚΕ ως πλη΄ρους θεσµικου΄ οργα΄νου
4.6. Η αναγνω
Η θητει΄α πρε΄πει να παραµει΄νει ανανεω΄σιµη.

(π.υ.)
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΄ ην α΄ρθρο 193)
'Αρθρο 257 (πρω

'Αρθρο 257

Συvιστα΄ται Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ µε συµβoυλευτικα΄
καθη΄κovτα.

Συvιστα΄ται Ευρωπαϊκη΄ Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ µε συµβoυλευτικα΄ καθη΄κovτα.

Η επιτρoπη΄ αυτη΄ απoτελει΄ται απο΄ αvτιπρoσω΄πoυς τωv διαφο΄ρωv κλα΄δωv
της oικovoµικη΄ς και κoιvωvικη΄ς ζωη΄ς, κυρι΄ως τωv παραγωγω΄v, τωv
γεωργω΄v, τωv µεταφoρε΄ωv, τωv εργαζoµε΄vωv, τωv εµπο΄ρωv, τωv
βιoτεχvω΄v, τωv ελευθερι΄ωv επαγγελµα΄τωv και α΄λλωv κατηγoριω΄v γεvικoυ΄
συµφε΄ρovτoς.

΄ πους των διαφο΄ρων συνιστωσω
΄ν
Η ΟΚΕ συγκροτει΄ται απο΄ εκπροσω
οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
΄ ν.
των πολιτω

΄ ην α΄ρθρο 194)
'Αρθρο 258 (πρω

'Αρθρο 258

Ο αριθµο΄ς τωv µελω΄v της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς oρι΄ζεται
ως εξη΄ς:
Βε΄λγιο
∆ανι΄α
Γερµανι΄α
Ελλα΄δα
Ισπανι΄α
Γαλλι΄α
Ιρλανδι΄α
Ιταλι΄α
Λουξεµβου΄ργο
Κα΄τω Χω΄ρες
Αυστρι΄α
Πορτογαλι΄α
Φινλανδι΄α
Σουηδι΄α
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

12
9
24
12
21
24
9
24
6
12
12
12
9
12
24

Στη συ΄νθεση΄ της απαιτει΄ται να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ανα΄γκη να
΄ πηση των διαφο΄ρων κλα΄δων της
διασφαλισθει΄ κατα΄λληλη εκπροσω
οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς και του γενικου΄ συµφε΄ροντος.

΄ ν της ΟΚΕ ισου΄ται µε:
Ο συνολικο΄ς αριθµο΄ς των µελω
[...] θα προσδιορισθει΄
΄ ν για κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ορι΄ζεται ως ακολου΄θως:
Ο αριθµο΄ς των µελω
[...] θα προσδιορισθει΄

Τα µε΄λη της ΟΚΕ διoρι΄ζovται oµoφω΄vως απο΄ τo Συµβoυ΄λιo για τε΄σσερα
΄ετη. Η θητει΄α τoυς µπoρει΄ vα αvαvεωθει΄.

Τα µε΄λη της ΟΚΕ διoρι΄ζovται µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α απο΄ το Συµβου΄λιο
για πε΄ντε ΄ετη. Η θητει΄α τoυς µπoρει΄ vα αvαvεωθει΄.

Τα µε΄λη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς δεv πρε΄πει vα
δεσµευ΄ovται απο΄ καµι΄α επιτακτικη΄ εvτoλη΄. Ασκoυ΄v τα καθη΄κovτα΄ τoυς µε
πλη΄ρη αvεξαρτησι΄α, πρoς τo γεvικο΄ συµφε΄ρov της Κoιvο΄τητας.

Τα µε΄λη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς δεv πρε΄πει vα
δεσµευ΄ovται απο΄ καµι΄α επιτακτικη΄ εvτoλη΄. Ασκoυ΄v τα καθη΄κovτα΄ τoυς µε
πλη΄ρη αvεξαρτησι΄α, πρoς τo γεvικο΄ συµφε΄ρov της Κoιvο΄τητας.

Τo Συµβoυ΄λιo, απoφασι΄ζovτας µε ειδικη΄ πλειoψηφι΄α, καθoρι΄ζει τις
απoζηµιω΄σεις τωv µελω΄v της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς.
΄ ην α΄ρθρο 195)
'Αρθρο 259 (πρω

'Αρθρο 259

1. Για τo διoρισµο΄ τωv µελω΄v της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς
Επιτρoπη΄ς, κα΄θε κρα΄τoς µε΄λoς διαβιβα΄ζει στo Συµβoυ΄λιo πι΄vακα µε
αριθµο΄ υπoψηφι΄ωv διπλα΄σιo απο΄ τov αριθµο΄ τωv θε΄σεωv πoυ παρε΄χovται
στoυς υπηκο΄oυς τoυ.

1. Για τo διoρισµο΄ τωv µελω΄v της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς
Επιτρoπη΄ς, κα΄θε κρα΄τoς µε΄λoς διαβιβα΄ζει στo Συµβoυ΄λιo πι΄vακα µε
αριθµο΄ υπoψηφι΄ωv διπλα΄σιo απο΄ τov αριθµο΄ τωv θε΄σεωv που παρε΄χovται
στoυς υπηκο΄oυς τoυ.

Για τη συ΄vθεση της επιτρoπη΄ς αυτη΄ς λαµβα΄vεται υπο΄ψη η αvα΄γκη
vα διασφαλισθει΄ κατα΄λληλη εκπρoσω΄πηση τωv διαφο΄ρωv κλα΄δωv της
oικovoµικη΄ς και κoιvωvικη΄ς ζωη΄ς.

Για τη συ΄vθεση της επιτρoπη΄ς αυτη΄ς λαµβα΄vεται υπο΄ψη η αvα΄γκη
΄ν
vα διασφαλισθει΄ κατα΄λληλη εκπρoσω΄πηση τωv διαφο΄ρωv συνιστωσω
οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα της oργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
΄ ν.
των πολιτω

2. Τo Συµβoυ΄λιo ζητει΄ τη γvω΄µη της Επιτρoπη΄ς. ∆υ΄vαται vα ζητη΄σει
τη γvω΄µη τωv ευρωπαϊκω΄v oργαvω΄σεωv τωv αvτιπρoσωπευτικω΄v τωv
διαφο΄ρωv κλα΄δωv της oικovoµικη΄ς και κoιvωvικη΄ς ζωη΄ς, oι oπoι΄ες
εvδιαφε΄ρovται για τη δραστηριο΄τητα της Κoιvο΄τητας.

2. Τo Συµβoυ΄λιo ζητει΄ τη γvω΄µη της Επιτρoπη΄ς. ∆υ΄vαται vα ζητη΄σει
τη γvω΄µη τωv ευρωπαϊκω΄v oργαvω΄σεωv τωv αvτιπρoσωπευτικω΄v τωv
διαφο΄ρωv κλα΄δωv της oικovoµικη΄ς και κoιvωvικη΄ς ζωη΄ς, oι oπoι΄ες
εvδιαφε΄ρovται για τη δραστηριο΄τητα της Κoιvο΄τητας.
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΄ ην α΄ρθρο 196)
'Αρθρο 260 (πρω

'Αρθρο 260

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ εκλε΄γει µεταξυ΄ τωv µελω΄v της τov
Προ΄εδρo και τo πρoεδρει΄o της για περι΄oδo δυ΄o ετω΄v.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ εκλε΄γει µεταξυ΄ τωv µελω΄v της τov
Προ΄εδρo και τo πρoεδρει΄o της για περι΄οδο δυο΄µισι ετω΄ν.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ καταρτι΄ζει τov εσωτερικο΄ της
καvovισµο΄.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ καταρτι΄ζει τov εσωτερικο΄ της
καvovισµο΄.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ συγκαλει΄ται απο΄ τov Προ΄εδρο΄ της
αιτη΄σει τoυ Συµβoυλι΄oυ η΄ της Επιτρoπη΄ς. Μπoρει΄ επι΄σης vα συvεδρια΄σει
µε δικη΄ της πρωτoβoυλι΄α.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ συγκαλει΄ται απο΄ τov Προ΄εδρο΄
της.

΄ ην α΄ρθρο 197)
'Αρθρο 261 (πρω

'Αρθρο 261

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ περιλαµβα΄vει ειδικευµε΄vα τµη΄µατα
για τoυς κυ΄ριoυς τoµει΄ς πoυ πρoβλε΄πει η παρoυ΄σα Συvθη΄κη.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ περιλαµβα΄vει ειδικευµε΄vα τµη΄µατα
για τoυς κυ΄ριoυς τoµει΄ς πoυ πρoβλε΄πει η παρoυ΄σα Συvθη΄κη.

Τα ειδικευµε΄vα τµη΄µατα λειτoυργoυ΄v στo πλαι΄σιo τωv γεvικω΄v αρµoδιoτη΄τωv της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς. ∆εv δυ΄vαται vα
ζητηθει΄ η γvω΄µη τωv ειδικευµε΄vωv τµηµα΄τωv αvεξαρτη΄τως της επιτρoπη΄ς
αυτη΄ς.

΄ ν της.
Η ΟΚΕ καθορι΄ζει τον τρο΄πο οργα΄νωσης των εργασιω

Στo πλαι΄σιo της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς δυ΄vαvται επι΄σης
vα συγκρoτoυ΄vται υπoεπιτρoπε΄ς για τηv επεξεργασι΄α σχεδι΄ωv γvωµω΄v επι΄
oρισµε΄vωv ζητηµα΄τωv η΄ τoµε΄ωv, τα oπoι΄α υπoβα΄λλoυv στηv κρι΄ση της
επιτρoπη΄ς αυτη΄ς.

Προβλε΄πει διατα΄ξεις που διε΄πουν τη συλλογη΄ των απο΄ψεων των
΄ ν οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα που
διαφο΄ρων συνιστωσω
΄ ν σε ευρωπααντιπροσωπευ΄ουν την οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω
΄ ν της.
ϊκο΄ επι΄πεδο για την επεξεργασι΄α των γνωµοδοτη΄σεω

Ο καvovισµο΄ς της επιτρoπη΄ς αυτη΄ς καθoρι΄ζει τov τρο΄πo της συvθε΄σεως
και ρυθµι΄ζει τηv αρµoδιο΄τητα τωv ειδικευµε΄vωv τµηµα΄τωv και τωv
υπoεπιτρoπω΄v.
΄ ην α΄ρθρο 198)
'Αρθρο 262 (πρω

'Αρθρο 262

Τo Συµβoυ΄λιo η΄ η Επιτρoπη΄ oφει΄λoυv vα ζητoυ΄v τη γvω΄µη της
Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς στις περιπτω΄σεις πoυ πρoβλε΄πει η
παρoυ΄σα Συvθη΄κη. ∆υ΄vαvται vα ζητoυ΄v τη γvω΄µη της σε κα΄θε περι΄πτωση
πoυ τo κρι΄voυv σκο΄πιµo. Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ δυ΄vαται
vα λαµβα΄vει τηv πρωτoβoυλι΄α vα διατυπω΄vει γvω΄µη στις περιπτω΄σεις πoυ
τo θεωρει΄ σκο΄πιµo.

Τo Συµβoυ΄λιo η΄ η Επιτρoπη΄ υποχρεου΄νται vα ζητoυ΄v τη γvω΄µη της
Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς στις περιπτω΄σεις πoυ πρoβλε΄πει η
παρoυ΄σα Συvθη΄κη.

Αv τo Συµβoυ΄λιo η΄ η Επιτρoπη΄ τo κρι΄voυv αvαγκαι΄o, τα΄σσoυv στηv
Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ πρoθεσµι΄α τoυλα΄χιστov εvο΄ς µηvο΄ς
για vα υπoβα΄λει τη γvω΄µη της. Η πρoθεσµι΄α υπoλoγι΄ζεται απο΄ τη
γvωστoπoι΄ηση στov Προ΄εδρo της επιτρoπη΄ς αυτη΄ς. Μετα΄ τηv πα΄ρoδo της
πρoθεσµι΄ας, η ΄ελλειψη γvω΄µης δεv εµπoδι΄ζει τo Συµβoυ΄λιo η΄ τηv
Επιτρoπη΄ vα εvεργη΄σoυv.

Αv το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, τo Συµβoυ΄λιo η΄ η Επιτρoπη΄ τo κρι΄voυv
αvαγκαι΄o, τα΄σσoυv στηv Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ πρoθεσµι΄α
τoυλα΄χιστov εvο΄ς µηvο΄ς για vα υπoβα΄λει τη γvω΄µη της. Η πρoθεσµι΄α
υπoλoγι΄ζεται απο΄ τη γvωστoπoι΄ηση του θε΄µατος στov Προ΄εδρo της ΟΚΕ.
Μετα΄ τηv πα΄ρoδo της πρoθεσµι΄ας, η ΄ελλειψη γvω΄µης δεv εµπoδι΄ζει τα
ανωτε΄ρω ο΄ργανα vα εvεργη΄σoυv.

Η γvω΄µη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς και η γvω΄µη τoυ
αρµoδι΄oυ ειδικευµε΄voυ τµη΄µατoς, καθω΄ς και τα πρακτικα΄ τωv συσκε΄ψεωv,
διαβιβα΄ζovται στo Συµβoυ΄λιo και τηv Επιτρoπη΄.

Η γvω΄µη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς, καθω΄ς και τα
αναλυτικα΄ πρακτικα΄ τωv συζητη΄σεων, διαβιβα΄ζovται στο Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο, στo Συµβoυ΄λιo και στηv Επιτρoπη΄.

Τo Ευρωπαϊκο΄ Κoιvoβoυ΄λιo µπoρει΄ vα ζητη΄σει τη γvω΄µη της Οικovoµικη΄ς
και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς.

΄ νουν την ΟΚΕ για τη συνε΄χεια που δι΄δεται στις
Τα ο΄ργανα ενηµερω
γνωµοδοτη΄σεις της.

Η ΟΚΕ γνωµοδοτει΄ επι΄ νοµοθετικη΄ς προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς η΄
επι΄ οιουδη΄ποτε α΄λλου θε΄µατος, εφο΄σον το κρι΄νει σκο΄πιµο. Εξα΄λλου,
τo Ευρωπαϊκο΄ Κoιvoβoυ΄λιo, το Συµβου΄λιο η΄ η Επιτροπη΄ δυ΄νανται
΄ µη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς.
vα ζητη΄σουν τη γvω

Βρυξε΄λλες, 1η Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Η ακο΄λουθη προταθει΄σα τροπολογι΄α, η οποι΄α συγκε΄ντρωσε αριθµο΄ ψη΄φων «υπε΄ρ» αντι΄στοιχο τουλα΄χιστον προς το ΄ενα
τε΄ταρτο του συνο΄λου των εγκυ΄ρων ψη΄φων, απορρι΄φθηκε κατα΄ τη δια΄ρκεια των συζητη΄σεων.
Τροπολογι΄α του κ. Malosse, της κας Pari, των κ.κ. Rodrı́guez Garcı́a Caro, Vever.
Σηµει΄ο 2, 2η παρα΄γραφος
Να τροποποιηθει΄ ως εξη΄ς:
«Επι΄ του παρο΄ντος η ΟΚΕ απαρτι΄ζεται απο΄ 222 µε΄λη που προε΄ρχονται απο΄ οργανω΄σεις εργοδοτω΄ν, εργαζοµε΄νων, γεωργω΄ν,
µεταφορε΄ων, ΜΜΕ, βιοτεχνω΄ν, ελευθερι΄ων επαγγελµα΄των, συνεταιρισµω΄ν, καταναλωτω΄ν, οικογενειω΄ν και νεολαι΄ας, καθω΄ς
και απο΄ οργανω΄σεις για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και την α΄σκηση εθελοντικη΄ς δραστηριο΄τητας. Το ποσοστο΄
εκπροσω΄πησης διαφε΄ρει αναλο΄γως των κρατω΄ν µελω΄ν. Πολλα΄ µε΄λη αναπτυ΄σσουν επι΄σης δραστηριο΄τητες και ΄εχουν
ανειληµµε΄νες ευθυ΄νες σε αντιπροσωπευτικε΄ς οργανω΄σεις της Ευρω΄πης, αναγνωρισµε΄νες απο΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα της 'Ενωσης.
Η ΟΚΕ συνιστα΄, λοιπο΄ν, µη πολιτικη΄ συνε΄λευση µε ευρυ΄ φα΄σµα εµπειριω΄ν και αξιοσηµει΄ωτες και αναγνωρισµε΄νες δυνατο΄τητες
εµπειρογνωµοσυ΄νης.»
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 47, ψη΄φοι κατα΄: 100, αποχε΄ς: 12.
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C 117/33

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς:
Συντονισµε΄νη στρατηγικη΄ για τον εκσυγχρονισµο΄ της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας»
(2000/C 117/07)
Στις 26 Ιουλι΄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 απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει για την
ανωτε΄ρω ανακοι΄νωση.
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, κατη΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 Φεβρουαρι΄ου 2000, µε βα΄ση την
εισηγητικη΄ ΄εκθεση της εισηγη΄τριας κας Cassina και του συνεισηγητη΄ κ. Vaucoret.
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 1ης Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 94 ψη΄φους υπε΄ρ, 3 κατα΄ και 4 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Ιστορικο΄
1.1.
Εδω΄ και πολλα΄ χρο΄νια ΄εχει αρχι΄σει µια ευρυ΄τατη συζη΄τηση
για την κοινωνικη΄ προστασι΄α στην ΕΕ. Η συζη΄τηση α΄ρχισε
ο΄ταν στα πλαι΄σια της εφαρµογη΄ς του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν
Κοινωνικω΄ν ∆ικαιωµα΄των των Εργαζοµε΄νων προτα΄θηκαν και υιοθετη΄θηκαν δυ΄ο συστα΄σεις σχετικα΄ µε:
— «Κοινα΄ κριτη΄ρια στα θε΄µατα επαρκω΄ν πο΄ρων και παροχω΄ν στα
συστη΄µατα κοινωνικη΄ς προστασι΄ας» (1)
΄ ν της κοινωνικη΄ς
— «Συ΄γκλιση των στο΄χων και των πολιτικω
προστασι΄ας» (2).
1.2.
Στο΄χος των δυ΄ο αυτω΄ν συστα΄σεων η΄ταν η ανα΄πτυξη
µιας ορισµε΄νης συνοχη΄ς µεταξυ΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας των κρατω΄ν µελω
΄ ν, επιβεβαιω
΄ νοντας ορισµε΄να βασικα΄
δικαιω΄µατα, και αυτο΄ για δυ΄ο λο΄γους: να εξασφαλισθει΄ο σεβασµο΄ς
ελα΄χιστων κοινωνικω΄ν προδιαγραφω΄ν και να δηµιουργηθει΄ ΄ενα
πλαι΄σιο κοινωνικου΄ κρα΄τους στο οποι΄ο δεν θα υφι΄στανται διαφορε΄ς
ικανε΄ς να επιφε΄ρουν ανισορροπι΄ες στις δυναµικε΄ς της αγορα΄ς. Με
τις δυ΄ο αυτε΄ς διατα΄ξεις α΄ρχισε (αλλα΄ προς στιγµη΄ν τελει΄ωσε
επι΄σης) η κατα΄ρτιση κοινωνικω΄ν κανο΄νων στα θε΄µατα αυτα΄.
1.3.
Το 1995 η Επιτροπη΄ δηµοσι΄ευσε ανακοι΄νωση µε θε΄µα «Το
µε΄λλον της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας: ΄ενα πλαι΄σιο αναφορα΄ς για
µια ευρωπαϊκη΄ συζη΄τηση» (3). Στο΄χος του εγγρα΄φου η΄ταν να
ενεργοποιηθει΄ η συζη΄τηση σε ΄ενα πλαι΄σιο που θα χαρακτηρι΄ζεται
απο΄ τη µι΄α πλευρα΄ απο΄ τη διαδικασι΄α οικονοµικη΄ς και νοµισµατικη΄ς ενσωµα΄τωσης που βρι΄σκεται υπο΄ εξε΄λιξη και απο΄ την α΄λλη
απο΄ τη συνεχιζο΄µενη υψηλη΄ ανεργι΄α. Η δηµογραφικη΄ πορει΄α στις
χω΄ρες της ΕΕ προτει΄νεται επι΄σης ως αναγκαι΄ο πλαι΄σιο αναφορα΄ς,
΄εστω και αν οι σηµερινε΄ς δηµογραφικε΄ς τα΄σεις (µει΄ωση των
γεννη΄σεων/γη΄ρανση του πληθυσµου΄) και κυρι΄ως η προοπτικη΄ ο΄τι
η γενια΄ του «baby boom», που γεννη΄θηκε 3 δεκαετι΄ες πριν θα
φθα΄σει το χρο΄νο της συνταξιοδο΄τηση΄ς της κατα΄ τα επο΄µενα 20/30
χρο΄νια θα ΄επρεπε κανονικα΄ να ει΄χαν απο΄ καιρο΄ ληφθει΄ υπο΄ψη στις
εν λο΄γω θεωρη΄σεις.
(1) ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 46-48.
(2) ΕΕ L 245 της 26.8.1991, σ. 49-52.
(3) COM(95) 466 τελικο΄.

1.3.1. Το ειδικο΄ βα΄ρος των πολιτικω΄ν συ΄γκλισης και µακροοικονοµικη΄ς και νοµισµατικη΄ς σταθερο΄τητας, σε σχε΄ση µε το συ΄νολο
των κοινωνικω΄ν, δηµογραφικω΄ν και εργασιακω
΄ ν πολιτικω΄ν ΄εχει
καταστει΄ προφανε΄ς. Και κυρι΄ως η αδιαφιλονι΄κητη απαι΄τηση να
εξασφαλισθει΄ η ισορροπι΄α των δηµο΄σιων οικονοµικω΄ν και να
υποχρεωθου΄ν οι κυβερνη΄σεις των χωρω΄ν µελω΄ν να προσαρµο΄σουν
τα συστη΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας που διαθε΄τουν: εα΄ν αναλυθου΄ν οι µεταρρυθµι΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν (4) κατανοει΄
κανει΄ς ο΄τι δεν ΄εχουν ληφθει΄ πα΄ντα υπο΄ψη τα προβλη΄µατα αυτα΄
στο συ΄νολο΄ τους και ο΄τι αυτο΄ ορισµε΄νες φορε΄ς οδη΄γησε σε µη
συνεκτικα΄ αποτελε΄σµατα και σε µερικε΄ς περιπτω΄σεις σε δυσµενη΄
αποτελε΄σµατα για ορισµε΄νους κοινωνικου΄ς τοµει΄ς.
1.3.2. Η προσπα΄θεια στην οποι΄α προβαι΄νει η Επιτροπη΄ µε το
εν λο΄γω ΄εγγραφο ει΄ναι να τονισθει΄ το συ΄νολο των παραµε΄τρων
αναφορα΄ς και ειδικο΄τερα η σχε΄ση µεταξυ΄ της κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας
ως γενικο΄τερου συστη΄µατος εξασφα΄λισης και των µε΄τρων που
προωθου΄νται για την απασχο΄ληση, στην ΕΕ.
1.4.
Λι΄γο περισσο΄τερο απο΄ ΄ενα χρο΄νο µετα΄, µε την ανακοι΄νωση΄
της «Εκσυγχρονισµο΄ς και βελτι΄ωση της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση» (5) η Επιτροπη΄ τροφοδοτει΄ περαιτε΄ρω τη
συζη΄τηση υ΄στερα απο΄ τις αντιδρα΄σεις των κρατω΄ν στο κει΄µενο του
1995 και δεσµευ΄εται να παρουσια΄σει µια σειρα΄ εµπεριστατωµε΄νων
αναλυ΄σεων µεταξυ΄ των οποι΄ων: µελε΄τη για το κο΄στος και τις
επιπτω΄σεις της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας, Πρα΄σινο Βιβλι΄ο για τα
συµπληρωµατικα΄ συνταξιοδοτικα΄ συστη΄µατα, ανα΄λυση των µε΄τρων
που αναλαµβα΄νονται για τη µει΄ωση της φορολογικη΄ς πι΄εσης
στην εργασι΄α, µελε΄τη για την προ΄ληψη στα θε΄µατα της υγει΄ας,
εκσυγχρονισµο΄ς των κανονισµω΄ν σχετικα΄ µε το συντονισµο΄ των
συνταξιοδοτικω΄ν καθεστω΄των για τους µετανα΄στες. Η Επιτροπη΄
καλει΄ τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους να προσφε΄ρουν τη συµβολη΄ τους
στη συζη΄τηση αυτη΄ και ζητει΄ απο΄ τα κρα΄τη και τα κοινοτικα΄
ο΄ργανα να προωθη΄σουν ΄εναν µο΄νιµο δια΄λογο ως προς τις
στρατηγικε΄ς εκσυγχρονισµου΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας.
1.5.
Η ΟΚΕ ΄εχει αποφανθει΄ για τις προτα΄σεις και τις ανακοινω΄σεις που αναφε΄ρθηκαν πιο πα΄νω αλλα΄ ΄εχει επι΄σης αναπτυ΄ξει
τους δικου΄ς της προβληµατισµου΄ς σε ορισµε΄νες γνωµοδοτη΄σεις
πρωτοβουλι΄ας. Παραπε΄µπουµε στην ανα΄γνωση των κειµε΄νων (6).
(4) Βλε΄πε 'Εκθεση MISSOC 1996 και 1998.
(5) COM(97) 102 τελικο΄.
(6) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ «Εκσυγχρονισµο΄ς και βελτι΄ωση της κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας», ΕΕ C 73 της 9.3.1998· Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ «Το
µε΄λλον της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας», ΕΕ C 66 της 3.3.1997.
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2. «Μια συντονισµε΄νη στρατηγικη΄ για τον εκσυγχρονισµο΄
της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας»
2.1.
'Οπως αναφε΄ρεται και στον τι΄τλο, η ανακοι΄νωση αποβλε΄πει
στον προσδιορισµο΄ του συνο΄λου των στο΄χων και των µε΄σων για
την επι΄τευξη µιας συντονισµε΄νης στρατηγικη΄ς εκσυγχρονισµου΄ των
συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας ενω΄ ισχυ΄ει το η΄δη εδραιωµε΄νο
πλαι΄σιο που ενσωµατω΄νει απο΄ κοινου΄ την τη΄ρηση του συ΄µφωνου
σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης, τη δε΄σµευση να καταστου΄ν τα
συστη΄µατα κοινωνικη΄ς προστασι΄ας πιο ευνοϊκα΄ για την εργασι΄α,
την επιβεβαι΄ωση της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας ως σηµαντικη΄ς κοινη΄ς
αξι΄ας της ΕΕ στα πλαι΄σια της διευ΄ρυνσης.
2.2.
Στις 29 Νοεµβρι΄ου 1999, το Συµβου΄λιο υιοθε΄τησε
συµπερα΄σµατα ως προς την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς µε µια µα΄λλον
ασυνη΄θιστη προθυµι΄α, πριν το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και η ΄δια
ι
η ΟΚΕ µπορε΄σουν να αποφανθου΄ν. Ωστο΄σο, η διαδικασι΄α που
µπορει΄ να προκυ΄ψει απο΄ αυτη΄ν την απο΄φαση ει΄ναι σηµαντικη΄ και
πλη΄ρης δυνατοτη΄των και οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι δεν θα αδιαφορη΄σουν για τους τρο΄πους και τις µεθο΄δους που θα χρησιµοποιηθου΄ν για τη διαχει΄ριση΄ της. Για το λο΄γο αυτο΄ η ΟΚΕ θα εκφρα΄σει
οπωσδη΄ποτε τη γνω΄µη της και θα επικεντρωθει΄ κυρι΄ως στις
µεθοδολογικε΄ς συνε΄πειες που µπορου΄ν να διασφαλι΄σουν ορθο΄τητα
και αποφασιστικο΄τητα κατα΄ την εφαρµογη΄ της απο΄φασης αυτη΄ς.
2.3.
Οι στο΄χοι που προτει΄νει η Επιτροπη΄, ως πλαι΄σιο αναφορα΄ς
για τον εκσυγχρονισµο΄ της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας ει΄ναι:
— να γι΄νει αποδοτικη΄ η εργασι΄α και να παρε΄χει ασφαλε΄ς εισο΄δηµα·
— να εξασφαλισθου΄ν οι συντα΄ξεις και να γι΄νουν βιω΄σιµα τα
συνταξιοδοτικα΄ συστη΄µατα·
— να προαχθει΄ η κοινωνικη΄ ΄ενταξη·
— να κατοχυρωθει΄ το υψηλο΄ επι΄πεδο ποιο΄τητας και η βιωσιµο΄τητα των υπηρεσιω΄ν υγει΄ας.
Εξα΄λλου η Επιτροπη΄ υπογραµµι΄ζει ο΄τι το ζη΄τηµα της ισο΄τητας των
δυ΄ο φυ΄λων θα πρε΄πει να εµπεριε΄χει την επιδι΄ωξη και των τεσσα΄ρων
στο΄χων.
2.4.
Η επιδι΄ωξη των στο΄χων αυτω΄ν θα υποστηριχθει΄ απο΄
πιο ενισχυµε΄νους µηχανισµου΄ς ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν και
παρακολου΄θησης της πορει΄ας κα΄θε πολιτικη΄ς, «τα κρα΄τη µε΄λη θα
κληθου΄ν να διορι΄σουν υπαλλη΄λους υψηλου΄ επιπε΄δου στους
οποι΄ους θα ανατεθει΄ η διαχει΄ριση της διαδικασι΄ας». Η Επιτροπη΄
καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να προσδιορι΄σουν λεπτοµερω΄ς τη στρατηγικη΄
αυτη΄ και δεσµευ΄εται απο΄ την πλευρα΄ της να εκδι΄δει ετη΄σια ΄εκθεση
για την κοινωνικη΄ προστασι΄α.

26.4.2000

εκσυγχρονισµο΄ της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας ει΄ναι θετικα΄ στοιχει΄α.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ το΄σο µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς ο΄σο και
µε τα συµπερα΄σµατα της 29ης Νοεµβρι΄ου 1999 του Συµβουλι΄ου
µε την επιφυ΄λαξη των ακο΄λουθων παρατηρη΄σεων και σχολι΄ων.

3.2. Το πλαι΄σιο
3.2.1. Υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι η υπο΄ εξε΄ταση ανακοι΄νωση αποτελει΄
συνε΄χεια α΄λλων σηµαντικω΄ν κειµε΄νων — απο΄ τις Συστα΄σεις του
Συµβουλι΄ου του 1992 ως τις Ανακοινω΄σεις της Επιτροπη΄ς του
1995 και του 1997 — η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι οι στο΄χοι που τι΄θενται
προοδευτικα΄ πρε΄πει να ει΄ναι συνεπει΄ς µε ο΄σα προηγη΄θηκαν και ο΄τι
κα΄θε εκσυγχρονισµο΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας θα
πρε΄πει να συνεπα΄γεται και τη βελτι΄ωση΄ τους. Οι τε΄σσερις στο΄χοι
(ο΄πως και οι ολοκληρωµε΄νες δρα΄σεις) που αναφε΄ρονται στην
Ανακοι΄νωση πρε΄πει να θεωρηθου΄ν ως ΄ενα συ΄νολο µε την ΄δια
ι αξι΄α,
που θα πρε΄πει να επιδιωχθει΄ ταυτο΄χρονα. ∆εδοµε΄νου ο΄τι τα
ισχυρα΄ και υψηλη΄ς ποιο΄τητας συστη΄µατα κοινωνικη΄ς προστασι΄ας
αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο τµη΄µα του ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄ και
οικονοµικου΄ προτυ΄που ανα΄πτυξης, οι κοινωνικοι΄ τους στο΄χοι θα
πρε΄πει να προσεχθου΄ν ακριβω΄ς µε τον ΄διο
ι τρο΄πο ο΄πως γι΄νεται και
µε την οικονοµικη΄ βιωσιµο΄τητα΄ τους. Με α΄λλα λο΄για, θα πρε΄πει να
ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι οι επενδυ΄σεις στην υγει΄α, στις συνθη΄κες ζωη΄ς, στην
καταπολε΄µηση της φτω΄χειας και του αποκλεισµου΄, σε δραστικα΄
µε΄τρα για την ΄ενταξη των ατο΄µων στην αγορα΄ εργασι΄ας, ει΄ναι
αυτε΄ς καθαυτε΄ς παραγωγικε΄ς επενδυ΄σεις γιατι΄ εµπλουτι΄ζουν την
κοινωνι΄α και τη συµµετοχη΄ της στην ανα΄πτυξη. Με την ΄εννοια αυτη΄
θα πρε΄πει να ερµηνευθει΄ η δη΄λωση συ΄µφωνα µε την οποι΄α «η
κοινωνικη΄ προστασι΄α ει΄ναι συντελεστη΄ς παραγωγη΄ς».

Ανε΄καθεν τα συστη΄µατα κοινωνικη΄ς προστασι΄ας συνε΄βαλαν στην
αποτελεσµατικο΄τητα του ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄ υποδει΄γµατος
και βελτι΄ωσαν ουσιαστικα΄ την ανταγωνιστικο΄τητα ολο΄κληρου του
οικονοµικου΄ συστη΄µατος. Για το λο΄γο αυτο΄, ο εκσυγχρονισµο΄ς
και η βελτι΄ωση αυτω΄ν των συστηµα΄των θα πρε΄πει να επιτρε΄ψουν
τη διατη΄ρηση και την ανα΄πτυξη αυτη΄ς της αµοιβαι΄ως θετικη΄ς
σχε΄σης µεταξυ΄ κοινωνικου΄ υποδει΄γµατος και οικονοµικου΄ συστη΄µατος.

3.2.2. Η αυ΄ξηση των δυνατοτη΄των εργασι΄ας και η ευρυ΄τερη
δυνατη΄ συµµετοχη΄ στην αγορα΄ εργασι΄ας ει΄ναι η απαραι΄τητη
προϋπο΄θεση για να µπορει΄ να αντιµετωπιστει΄ ο εκσυγχρονισµο΄ς
της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας που δεν περιορι΄ζεται στη συµβατο΄τητα
των µακροοικονοµικω΄ν και δηµοσιονοµικω
΄ ν µεγεθω΄ν. Η επι΄τευξη
της ενιαι΄ας αγορα΄ς και η οικοδο΄µηση της οικονοµικη΄ς και
νοµισµατικη΄ς ΄ενωσης ΄εχουν δηµιουργη΄σει αυτο΄ που θα πρε΄πει να
αποτελε΄σει το βε΄λτιστο σενα΄ριο για µια βιω΄σιµη ανα΄πτυξη που
αποτελει΄ παραγωγο΄ απασχο΄λησης. Πριν απο΄ µερικου΄ς µη΄νες η
ΟΚΕ διαπι΄στωσε ο΄τι η ανα΄πτυξη ει΄ναι ακο΄µη ανεπαρκη΄ς, οι
παραγωγικε΄ς επενδυ΄σεις παραµε΄νουν ευρυ΄τατα ανεπαρκει΄ς (1) και η
εσωτερικη΄ ζη΄τηση δεν φαι΄νεται ζωηρη΄. Προσφα΄τως, τα οικονοµικα΄
αποτελε΄σµατα και προοπτικε΄ς φαι΄νεται µα΄λλον να ΄εχουν βελτιωθει΄,

3. Παρατηρη΄σεις
3.1.
Η δε΄σµευση της Επιτροπη΄ς να προωθη΄σει τη συζη΄τηση για
τα θε΄µατα αυτα΄ και η ιδε΄α να συµµετε΄χουν στη διαδικασι΄α
συνεννο΄ησης ο΄λοι οι παρα΄γοντες που ενδιαφε΄ρονται για τον

(1) Βλε΄πε «Η µακροοικονοµικη΄ δια΄σταση της πολιτικη΄ς για την απασχο΄ληση», EE C 368 της 20.12.1999, σ. 36.
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αλλα΄ ει΄ναι απαραι΄τητο δι΄πλα στα διαρθρωτικα΄ µε΄σα που ωθου΄ν τη
συµµετοχη΄ στην εργασι΄α, στην ανα΄πτυξη συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας που προσανατολι΄ζονται περισσο΄τερο στη δυνατο΄τητα
απασχο΄λησης και στις ενεργητικε΄ς πολιτικε΄ς επανε΄νταξης, να
ληφθου΄ν και αποφασιστικα΄ µε΄τρα υποστη΄ριξης της ανα΄πτυξης και
των επενδυ΄σεων που διευρυ΄νουν την παραγωγικη΄ βα΄ση και την
απασχο΄ληση χωρι΄ς να πλη΄ττουν την οικογενειακη΄ κατανα΄λωση.

3.2.3. Η αναδιανεµητικη΄ λειτουργι΄α των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας ει΄ναι ουσιαστικη΄ς σηµασι΄ας και θα πρε΄πει να
προστατευθει΄ και να ΄εχει ως στο΄χο την κοινωνικη΄ συ΄γκλιση και την
΄ ν περιθωριοποι΄ησης και αποκλεισµου΄.
υπε΄ρβαση ο΄λων των µορφω
Μι΄α προ΄σφατη µελε΄τη της Eurostat (1) αποδεικνυ΄ει ο΄τι το ποσοστο΄
των ατο΄µων που βρι΄σκονται κα΄τω απο΄ το ο΄ριο της φτω΄χειας
µειω΄νεται σηµαντικα΄ χα΄ρη στις κοινωνικε΄ς µεταφορε΄ς (µε εξαι΄ρεση
τις συντα΄ξεις). Αυτη΄ η µει΄ωση ωστο΄σο δεν ει΄ναι οµοιογενη΄ς στις
15 χω΄ρες, ου΄τε στο εσωτερικο΄ των ιδι΄ων χωρω΄ν. Για το λο΄γο αυτο΄,
παρο΄λο που συµφωνει΄ κανει΄ς µε τη δη΄λωση της Επιτροπη΄ς
συ΄µφωνα µε την οποι΄α η µεγαλυ΄τερη αλληλεξα΄ρτηση των οικονοµιω΄ν των χωρω
΄ ν µελω΄ν καθιστα΄ επι΄σης την κοινωνικη΄ προστασι΄α
΄ενα προ΄βληµα κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος, στις συντονισµε΄νες λυ΄σεις
που θα επιδιωχθου΄ν θα χρειαστει΄ να ληφθει΄ προσεκτικα΄ υπο΄ψη η
ουσιαστικη΄ διαφορα΄ που αναφε΄ρεται στην προαναφερθει΄σα µελε΄τη,
πρα΄γµα που θα πρε΄πει να οδηγη΄σει στο να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄
και στην εφαρµογη΄ α΄λλων κοινω΄ν πολιτικω΄ν και ειδικο΄τερα στις
παρεµβα΄σεις των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων. Η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει
ο΄τι η σηµερινη΄ οικονοµικη΄ µεταβολη΄ θα ΄εχει αναδιανεµητικα΄
αποτελε΄σµατα που δεν θα ει΄ναι ενιαι΄α και ο΄τι νε΄ες κατηγορι΄ες
ατο΄µων µπορου΄ν να βρεθου΄ν µπροστα΄ σε κινδυ΄νους (για παρα΄δειγµα, οι εργαζο΄µενοι µε συµβα΄σεις καθορισµε΄νου χρο΄νου, η΄ οι
προσωρινοι΄ εργαζο΄µενοι που σε ορισµε΄νες περιο΄δους δεν ΄εχουν
εργασι΄α και δεν λαµβα΄νουν επι΄δοµα ανεργι΄ας, η΄ οι γυναι΄κες, η΄,
ακο΄µη, οι ελα΄χιστα εξειδικευµε΄νοι η΄ οι σχετικω΄ς ηλικιωµε΄νοι, η΄,
επι΄σης, οι µονογονικε΄ς οικογε΄νειες, οι οικογε΄νειες µε ΄ενα εισο΄δηµα,
η΄ τα µειονεκτικα΄ α΄τοµα). Οι προσανατολισµοι΄ και οι αποφα΄σεις
εκσυγχρονισµου΄ θα πρε΄πει συνεπω΄ς να λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις
ιδιαιτερο΄τητες των εθνικω΄ν και περιφερειακω΄ν συνθηκω΄ν, αλλα΄
κυρι΄ως θα πρε΄πει να βασι΄ζονται σε σαφει΄ς προβλε΄ψεις ο΄σον αφορα΄
τις κοινωνικε΄ς επιπτω΄σεις που θα προκυ΄ψουν λο΄γω των εξελι΄ξεων
της οικονοµι΄ας να δι΄δουν µεγαλυ΄τερη προτεραιο΄τητα πα΄ντα στην
υποστη΄ριξη και προω΄θηση των πιο ευε΄λικτων κατηγοριω΄ν.

3.2.4. Στις κατευθυντη΄ριες οδηγι΄ες 1999 για την απασχο΄ληση,
το Συµβου΄λιο επιµε΄νει στην αναγκαιο΄τητα ελα΄φρυνσης των επιβαρυ΄νσεων σχετικα΄ µε την προ΄σληψη νε΄ων και την ενθα΄ρρυνση
των ηλικιωµε΄νων εργαζοµε΄νων να παραµε΄νουν για µεγαλυ΄τερο
δια΄στηµα στον ενεργο΄ πληθυσµο΄ προκειµε΄νου να συµβα΄λουν και
να διασφαλι΄σουν τη βιωσιµο΄τητα των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας. Η προσε΄γγιση αυτη΄, σε γενικε΄ς γραµµε΄ς γι΄νεται δεκτη΄.
Η διατη΄ρηση των ηλικιωµε΄νων εργαζο΄µενων στην ενεργο΄ ζωη΄
µπορει΄ να συµβιβαστει΄ µε την προ΄σληψη νε΄ων, καθω΄ς και µε την
δυνατο΄τητα να βρι΄σκουν οι νε΄οι απασχο΄ληση, εφο΄σον γι΄νεται

(1) «Οι κοινωνικε΄ς µεταφορε΄ς και οι αναδιανεµητικε΄ς τους επιπτω΄σεις
στην ΕΕ», υπο΄ την επιµε΄λεια του Eric Marlier, στο «Population et
conditions sociales», Αυ΄γουστος 1999.
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΄ θηση της ποιο΄τητας και της παραγωγικο΄ταυτο΄χρονα µε την προω
τητας της εργασι΄ας και για τις δυ΄ο κατηγορι΄ες ατο΄µων. Η ΟΚΕ
σηµειω΄νει ο΄τι, σε δια΄φορες χω΄ρες, υπα΄ρχουν συλλογικε΄ς συµβα΄σεις
η΄ νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που καθορι΄ζουν τους ο΄ρους για τη
χορη΄γηση προ΄ωρης συνταξιοδο΄τησης. Πε΄ρα απο΄ τις διατα΄ξεις
αυτε΄ς, η προσφυγη΄ στην προ΄ωρη συνταξιοδο΄τηση φαι΄νεται να
αποτελει΄ ορισµε΄νες φορε΄ς καταχρηστικη΄ πρακτικη΄, η΄ οπωσδη΄ποτε
αρνητικη΄, ειδικα΄ στην περι΄πτωση που υιοθετει΄ται απο΄ επιχειρη΄σεις
η΄ τοµει΄ς που δεν αντιµετωπι΄ζουν οικονοµικε΄ς δυσκολι΄ες, αλλα΄,
επιδιω΄κουν τον εξορθολογισµο΄ της παραγωγη΄ς τους η΄ προβαι΄νουν
σε συγχωνευ΄σεις, η΄ ακο΄µη, επιθυµου΄ν απλα΄ να βελτιω΄σουν τα
οικονοµικα΄ τους (η κατα΄χρηση της πρακτικη΄ς της προ΄ωρης
συνταξιοδο΄τησης δεν ει΄ναι λιγο΄τερο επιζη΄µια εα΄ν συµφωνει΄ται
µεταξυ΄ των µερω΄ν στο εσωτερικο΄ της επιχει΄ρησης). Το΄σο για
κοινωνικου΄ς λο΄γους, ο΄σο και για οικονοµικου΄ς, αντι΄ για τις
προ΄ωρες συνταξιοδοτη΄σεις πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν πολιτικε΄ς ευε΄λικτης συνταξιοδο΄τησης και να διευκολυνθου΄ν µε τη συνεχη΄ δια
βι΄ου κατα΄ρτιση το΄σο η απο΄κτηση νε΄ων προσο΄ντων ο΄σο και ο
προσδιορισµο΄ς νε΄ων µορφω΄ν δραστηριοτη΄των. Οι εργαζο΄µενοι
που ΄εχουν επι΄ µεγα΄λο δια΄στηµα ασκη΄σει ιδιαι΄τερα εξουθενωτικε΄ς
εργασι΄ες πρε΄πει να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο ειδικη΄ς προσοχη΄ς.
3.2.5. Η αυ΄ξηση της ηλικι΄ας συνταξιοδο΄τησης αποτελει΄ ΄ενα
µε΄τρο που ΄εχει η΄δη αρχι΄σει να εφαρµο΄ζεται σε πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη,
ο΄µως δεν µπορει΄ να αποτελε΄σει µια τα΄ση που θα αναπτυ΄σσεται
επ' α΄πειρον. Στην ανακοι΄νωση του 1997 ΄ενα δια΄γραµµα παρουσι΄αζε τις αυξη΄σεις της παραγωγικο΄τητας της εργασι΄ας που ει΄ναι
αναγκαι΄ες για να διατηρηθει΄ η χρηµατοδοτικη΄ βιωσιµο΄τητα των
δηµο΄σιων συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας τις επο΄µενες δεκαετι΄ες, βα΄σει της σηµερινη΄ς δια΄ρθρωσης των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας (χωρι΄ς τις εξελι΄ξεις που ενδε΄χεται να καθιερωθου΄ν τα
επο΄µενα χρο΄νια), λαµβα΄νοντας ο΄µως υπο΄ψη τη γη΄ρανση του
πληθυσµου΄: απο΄ αυτο΄ προε΄κυπτε ο΄τι η ετη΄σια παραγωγικο΄τητα
του συντελεστη΄ εργασι΄ας θα πρε΄πει να περα΄σει απο΄ το σηµερινο΄
0,2 (περι΄που) σε κα΄τι παραπα΄νω απο΄ 0,7 το 2025. Μια προ΄οδος
του τυ΄που αυτου΄ ει΄ναι δυνατη΄, εα΄ν υπα΄ρξει επαρκη΄ς (και ταυτο΄χρονη) φροντι΄δα για την ΄ερευνα, την τεχνολογικη΄ ανα΄πτυξη και
την ισο΄βια επιµο΄ρφωση. Αυτο΄ προϋποθε΄τει συνεχη΄ συνεννο΄ηση
µεταξυ΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων προκειµε΄νου να αποδεσµευθου΄ν
και να διασφαλισθου΄ν στο χρο΄νο οι πο΄ροι για τις επενδυ΄σεις αυτε΄ς.
3.2.6. Τα συστη΄µατα κοινωνικη΄ς προστασι΄ας και η χρηµατοδο΄τηση΄ τους διαφε΄ρουν κατα΄ πολυ΄ απο΄ χω΄ρα σε χω΄ρα. Στις
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την απασχο΄ληση (γραµµη΄ 14) η
Επιτροπη΄ ζητα΄ να ορισθου΄ν στο΄χοι για την προοδευτικη΄ µει΄ωση
της φορολογικη΄ς πιε΄σεως επι΄ της εργασι΄ας και επι΄ των µη
µισθολογικω΄ν δαπανω΄ν της εργασι΄ας χωρι΄ς να τι΄θεται σε κι΄νδυνο
η εξυγι΄ανση των δηµοσι΄ων οικονοµικω΄ν και η οικονοµικη΄ ισορροπι΄α των καθεστω΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας. ∆εν ει΄ναι δυνατο΄ν να
εξευρεθει΄ στο α΄µεσο µε΄λλον λυ΄ση αποδεκτη΄ απο΄ ο΄λους που να
λαµβα΄νει υπο΄ψη αυτη΄ την κατευθυντη΄ρια γραµµη΄. Η προσφυγη΄
στη γενικη΄ φορολογι΄α προκειµε΄νου να αντισταθµιστει΄ η µει΄ωση
της φορολογικη΄ς πιε΄σεως επι΄ της εργασι΄ας (και, ειδικο΄τερα, επι΄
της ανειδι΄κευτης εργασι΄ας) προσκρου΄ει στην ΄ελλειψη φορολογικη΄ς
εναρµο΄νισης µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, τα συστη΄µατα των οποι΄ων
τει΄νουν να επιβα΄λλουν µικρο΄τερους φο΄ρους κυρι΄ως στους α΄λλους
παρα΄γοντες εκτο΄ς της εργασι΄ας µε στο΄χο τη διατη΄ρηση της
ανταγωνιστικο΄τητας και της ικανο΄τητας για την προσε΄λκυση
επενδυ΄σεων εκ του ιδι΄ου συστη΄µατος — χω΄ρας. Εξα΄λλου,
δηµογραφικοι΄, οικονοµικοι΄και κοινωνικοι΄ παρα΄γοντες διαδραµατι΄ζουν σηµαντικο΄ ρο΄λο κατα΄ την επι΄τευξη µακροπρο΄θεσµων οικονοµικω΄ν ισορροπιω΄ν στα συστη΄µατα κοινωνικη΄ς προστασι΄ας. Κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος θα πρε΄πει συνεπω΄ς να επιδιω΄ξει προς το παρο΄ν το
δικο΄ του σηµει΄ο εξισορρο΄πησης οικοδοµω΄ντας την οµοφωνι΄α
µεταξυ΄ των ενδιαφερο΄µενων παραγο΄ντων, και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
συνεχω΄ς την απαι΄τηση της προστασι΄ας των ασθενε΄στερων.
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3.2.7. Αντιστοι΄χως, σε ο΄,τι αφορα΄ τις υγειονοµικε΄ς δαπα΄νες
και την απαι΄τηση για την εξασφα΄λιση παροχω΄ν υψηλη΄ς ποιο΄τητας,
τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν να συνεχι΄σουν να διασφαλι΄ζουν σε ο΄λους
τους πολι΄τες την προ΄σβαση στις παροχε΄ς αυτε΄ς, παρα΄λληλα ο΄µως
πρε΄πει να εξετα΄ζουν το πω΄ς θα προσφε΄ρουν σε ο΄λους τους
κοινωνικου΄ς φορει΄ς, κατα΄λληλες ευκαιρι΄ες για την προ΄σβαση σε
θεραπει΄ες που ανταποκρι΄νονται στις ειδικε΄ς απαιτη΄σεις τους. Εντο΄ς
των ορι΄ων αυτω΄ν, η ανα΄πτυξη µε΄σων αλληλοβοη΄θειας και η
γενικο΄τερη προσφορα΄ προληπτικω΄ν µε΄σων µπορου΄ν να διαδραµατι΄σουν ουσιαστικο΄ ρο΄λο σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.

3.2.8. Στην υπο΄ εξε΄ταση ανακοι΄νωση ει΄ναι µα΄λλον συνοπτικη΄
η ανα΄λυση της σχε΄σης µεταξυ΄ της συντονισµε΄νης στρατηγικη΄ς
εκσυγχρονισµου΄ της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας και της διευ΄ρυνσης:
ει΄ναι απαραι΄τητο να διαβιβα΄σει ταχε΄ως η Επιτροπη΄ την υπο΄
κατα΄ρτιση εµπεριστατωµε΄νη µελε΄τη για την πραγµατικο΄τητα και
τις τα΄σεις της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας στις υποψη΄φιες χω΄ρες. Το
να θεωρει΄ται απλω΄ς ο΄τι οι χω΄ρες αυτε΄ς θα πρε΄πει να επιχειρη΄σουν
να προσδιορι΄σουν συστη΄µατα κοινωνικη΄ς προστασι΄ας αποτελεσµατικα΄ και βιω΄σιµα «µοια΄ζει να ει΄ναι υπερβολικα΄ επιπο΄λαιο». Θα
πρε΄πει αντιθε΄τως να ορισθου΄ν τα κριτη΄ρια συ΄γκλισης µε τις
υποψη΄φιες χω΄ρες κατα΄ τρο΄πο θεµελιωµε΄νο και σαφη΄ και στο
εσωτερικο΄ της συντονισµε΄νης στρατηγικη΄ς (που θα πρε΄πει να
περιλαµβα΄νει τη συνδροµη΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και στις
υποψη΄φιες χω΄ρες) να θεσπισθει΄ ο΄τι οι ενισχυ΄σεις για την ΄ενταξη θα
κατευθυνθου΄ν επι΄σης προς τη δηµιουργι΄α συνθηκω΄ν για την
ανα΄πτυξη και την ενι΄σχυση των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας των µελλοντικω΄ν µελω΄ν: αυτο΄ φαι΄νεται απαραι΄τητο για
πολλου΄ς λο΄γους και µα΄λιστα λο΄γω της ανα΄γκης να αντιµετωπισθει΄
η ΄εξαρση της ανεργι΄ας των γυναικω΄ν, των νε΄ων και των στελεχω΄ν
µε υψηλη΄ εξειδι΄κευση, που πρωτοεµφανι΄ζεται σε κρα΄τη που µε΄χρι
δε΄κα χρο΄νια πριν, χαρακτηρι΄ζοντο απο΄ υψηλη΄ συµµετοχη΄ αυτω΄ν
των κατηγοριω΄ν στην αγορα΄ εργασι΄ας (υψηλο΄τερη µα΄λιστα απο΄
εκει΄νη που σηµειωνο΄ταν στις χω΄ρες της ΕΕ µε τις καλυ΄τερες
επιδο΄σεις στον τοµε΄α αυτο΄). Η προω΄θηση του ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄ προτυ΄που στις υποψη΄φιες χω΄ρες, θα λα΄βει χω΄ρα και µε΄σω της
ιδιαι΄τερης και διαφορετικη΄ς εντα΄σεως προσοχη΄ς που θα δοθει΄ στις
δυσκολι΄ες αυτε΄ς που χαρακτηρι΄ζουν τον κοινωνικο΄ ιστο΄ αυτω΄ν
των χωρω΄ν, λαµβα΄νοντας ωστο΄σο υπο΄ψη ο΄τι τα ζητη΄µατα σχετικα΄
µε τη δια΄ρθρωση και τη χρηµατοδο΄τηση των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας δεν αποτελου΄ν τµη΄µα των κοινοτικω΄ν κεκτηµε΄νων. Η προ΄ταση συ΄νδεσης των υποψη΄φιων χωρω΄ν στη συντονισµε΄νη στρατηγικη΄ ει΄ναι θετικη΄ και γενικο΄τερα αποδεκτη΄, αλλα΄ θα
πρε΄πει να εφαρµοστει΄ συ΄ντοµα, διαφορετικα΄ υπα΄ρχει ο κι΄νδυνος
οι διαπραγµατευ΄σεις ΄ενταξης, λο΄γω της κυριαρχι΄ας ανησυχιω΄ν
οικονοµικου΄ και νοµισµατικου΄ χαρακτη΄ρα στην πορει΄α προσαρµογη΄ς των «κεκτηµε΄νων», να οδηγη΄σουν σε περαιτε΄ρω ανισο΄τητες και
δυσκολι΄ες τα συστη΄µατα κοινωνικου΄ κρα΄τους των υποψη΄φιων
χωρω΄ν.

3.2.9. Η δηµογραφικη΄ κατα΄σταση στην ΕΕ και οι τα΄σεις της
αποτελου΄ν εδω΄ και πολλα΄ χρο΄νια αντικει΄µενο εκτενω΄ν εκθε΄σεων
της Επιτροπη΄ς. Η ΟΚΕ εξετα΄ζει στην ενηµερωτικη΄ ΄εκθεση, αυτο΄ το
σηµαντικο΄ ζη΄τηµα το οποι΄ο για το λο΄γο αυτο΄ θα θιγει΄ εδω΄ µε
συντοµι΄α, και µο΄νο σε ο΄,τι αφορα΄ το θε΄µα της κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας. Ωστο΄σο, στην υπο΄ εξε΄ταση ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, η δηµογραφικη΄ ανα΄λυση φαι΄νεται να ΄εχει ως κυ΄ριο στο΄χο να
υπογραµµιστει΄ η απαι΄τηση για τη διασφα΄λιση της δηµοσιονοµικη΄ς
βιωσιµο΄τητας των δηµο΄σιων συστηµα΄των κοινωνικου΄ κρα΄τους.
Αυτο΄ το τερα΄στιο και πολυ΄πλοκο θε΄µα απαιτει΄ συζη΄τηση σε βα΄θος
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της οποι΄ας τα συµπερα΄σµατα δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να προεξοφληθου΄ν
ση΄µερα. Εντου΄τοις, φαι΄νεται ο΄τι το προ΄βληµα βρι΄σκεται στην
αρνητικη΄ τα΄ση της δηµογραφικη΄ς ανα΄πτυξης στα περισσο΄τερα
κρα΄τη µε΄λη, η οποι΄α, µελλοντικω΄ς, θα προκαλε΄σει τη µει΄ωση του
ευρωπαϊκου΄ πληθυσµου΄.
3.2.9.1. Η σηµερινη΄ τα΄ση µει΄ωσης των γεννη΄σεων, εκτο΄ς του
ο΄τι οφει΄λεται, σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, σε ελευ΄θερη επιλογη΄ να
περιορισθει΄ ο αριθµο΄ς των τε΄κνων, µπορει΄ επι΄σης να αποδοθει΄ σε
µι΄α σειρα΄ προβληµα΄των που συνδε΄ονται µε τη λειτουργι΄α και τις
παροχε΄ς της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας, προβλη΄µατα που παρουσια΄ζονται µε διαφορετικο΄ τρο΄πο σε κα΄θε χω΄ρα, αλλα΄ τα οποι΄α ει΄ναι
κοινα΄ σε πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη. Οι λο΄γοι που συµβα΄λλουν στη µει΄ωση
της βουλη΄σεως προς τεκνοποι΄ηση και ανατροφη΄ τε΄κνων — για να
αναφε΄ρουµε ορισµε΄νους µο΄νο — σχετι΄ζονται µε τα υψηλα΄ επι΄πεδα
ανεργι΄ας, την απουσι΄α η΄ την ανεπα΄ρκεια κατα΄λληλης οικογενειακη΄ς
πολιτικη΄ς, που να παρε΄χει υψηλου΄ επιπε΄δου υποδοµε΄ς για τη
φροντι΄δα των παιδιω΄ν, την ασφα΄λεια του εισοδη΄µατος και την
ασφα΄λεια της απασχο΄λησης ο΄ταν οι γονει΄ς λαµβα΄νουν α΄δεια για
΄ ν και α΄λλα µε΄σα για το συµβιβασµο΄ του
τη φροντι΄δα των παιδιω
οικογενειακου΄ και εργασιακου΄ βι΄ου, την περιορισµε΄νη ικανο΄τητα
να γι΄νουν αντιληπτε΄ς οι µεταβολε΄ς που επη΄λθαν στη δια΄ρθρωση
των οικογενειω΄ν και να ενσωµατωθει΄ η επικρατου΄σα τα΄ση στις
εθνικε΄ς πολιτικε΄ς, τις αβεβαιο΄τητες που προκυ΄πτουν απο΄ µια σειρα΄
ταχυ΄τατων κοινωνικω΄ν µεταβολω΄ν ως προς την παραγωγη΄ και τη
συµπεριφορα΄ ΄εναντι των οποι΄ων ο ευρωπαϊκο΄ς πληθυσµο΄ς δεν ΄εχει
προσαρµοστει΄ ακο΄µη τελει΄ως.
3.2.9.2. Πολλοι΄ µελετητε΄ς πιστευ΄ουν ο΄τι, µετα΄ απο΄ µερικε΄ς
δεκαετι΄ες, η ΕΕ µπορει΄ να βρεθει΄ αντιµε΄τωπη µε το προ΄βληµα της
ανεπα΄ρκειας του εργατικου΄ δυναµικου΄ και να αναγκασθει΄, συνεπω΄ς,
να εισαγα΄γει εργατικο΄ δυναµικο΄ απο΄ τρι΄τες χω΄ρες, πρα΄γµα που
θα διευκολυ΄νει τη χρηµατοδο΄τηση των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας χα΄ρη στις εισφορε΄ς αυτω΄ν των εργαζοµε΄νων. Και αυτη΄
η υπο΄θεση επιβα΄λλει να γι΄νουν, η΄δη απο΄ τω΄ρα, οι κατα΄λληλες
αναλυ΄σεις, χωρι΄ς παραδροµε΄ς προς την αφηρηµε΄νη συζη΄τηση,
κατα΄ πο΄σο δηλαδη΄ οι µεταναστευ΄σεις µπορου΄ν η΄ πρε΄πει να
µεταβα΄λουν τη σηµερινη΄ ο΄ψη της ΕΕ. Αντι΄θετα, στα πλαι΄σια του
εκσυγχρονισµου΄ των συστηµα΄των ευηµερι΄ας θα η΄ταν σκο΄πιµο να
εξεταστου΄ν οι τρο΄ποι που θα καταστη΄σουν τα σηµερινα΄ συστη΄µατα
κοινωνικη΄ς προστασι΄ας πιο ανοικτα΄ και κατα΄λληλα να αντιµετωπι΄σουν τα προβλη΄µατα που θα τεθου΄ν κατα΄ την υποδοχη΄ και
ενσωµα΄τωση των µελλοντικω΄ν µεταναστω΄ν.

3.3. Τα µε΄σα

3.3.1. Η Επιτροπη΄ παραθε΄τει ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου του Μαρτι΄ου 1999 στο οποι΄ο εζητει΄το «η εκκι΄νηση
διαδικασι΄ας εκου΄σιας προσε΄γγισης των στο΄χων και των πολιτικω΄ν
στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας κατα΄ το προ΄τυπο της
ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς για την απασχο΄ληση». Η επι΄τευξη µιας
κοινη΄ς πολιτικη΄ς οπτικη΄ς σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ προστασι΄α
στην Ευρω΄πη, ο΄πως το επιθυµει΄ η Επιτροπη΄ δεν ει΄ναι καθο΄λου
αση΄µαντος στο΄χος και η υλοποι΄ηση΄ της συνεπα΄γεται συ΄νθετες
ενε΄ργειες που εµπλε΄κουν το συ΄νολο της κοινωνι΄ας. Για το λο΄γο
αυτο΄, τα µε΄σα που πρε΄πει να αποκτη΄σει κανει΄ς θα πρε΄πει να ει΄ναι
αποτελεσµατικα΄ και να διασφαλι΄ζουν ο΄τι η διαδικασι΄α θα ει΄ναι
πραγµατικα΄ δηµοκρατικη΄, δηλαδη΄ συµµετοχικη΄.
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3.3.2. Ο εκσυγχρονισµο΄ς των διαφο΄ρων συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας εµπι΄πτει πρωτογενω΄ς στην αρµοδιο΄τητα των
κρατω΄ν µελω΄ν. ∆εν συζητει΄ται, καν, το ο΄τι η στρατηγικη΄ εκσυγχρονισµου΄ της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας µπορει΄ να στηριχθει΄ σε
δεσµευτικε΄ς νοµοθετικε΄ς παρεµβα΄σεις µε τις οποι΄ες δεν θα συµφωνου΄ν πλη΄ρως τα κρα΄τη µε΄λη και κυρι΄ως οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι: οι
κοινωνικοι΄ εται΄ροι, πρα΄γµατι, πρε΄πει να υποστηρι΄ξουν εκ του
συ΄νεγγυς τη στρατηγικη΄ εκσυγχρονισµου΄ το΄σο σε ευρωπαϊκο΄ ο΄σο
και σε εθνικο΄ επι΄πεδο. Μολονο΄τι δεν αµφισβητει΄ την ενδεχο΄µενη
εξε΄λιξη της συµφωνηµε΄νης διαδικασι΄ας εκσυγχρονισµου΄ προς την
κατευ΄θυνση ορισµε΄νων χαρακτηριστικω΄ν της διαδικασι΄ας του
Λουξεµβου΄ργου, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ο ορισµο΄ς ποσοτικω΄ν στο΄χων
ει΄ναι προ΄ωρος και επιµε΄νει στην αναγκαιο΄τητα να δοθου΄ν στε΄ρεες
ποιοτικε΄ς και µεθοδολογικε΄ς βα΄σεις στη στρατηγικη΄ του εκσυγχρονισµου΄, µε τη δηµιουργι΄α ο΄λων των συνθηκω΄ν µιας ισχυρη΄ς και
ορθα΄ θεµελιωµε΄νης οµοφωνι΄ας µεταξυ΄ ο΄λων των κοινωνικω΄ν και
θεσµικω΄ν παραγο΄ντων σε κα΄θε επι΄πεδο.
3.3.3. Τα σηµερινα΄ συστη΄µατα κοινωνικου΄ κρα΄τους ΄εχουν
προκυ΄ψει µε΄σω συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και
των κρατω΄ν οι οποι΄ες προκα΄λεσαν πα΄ντοτε δυ΄σκολες περιο΄δους
συλλογικω΄ν διαπραγµατευ΄σεων και συχνα΄ αγω΄νων. Ο εκσυγχρονισµο΄ς των συστηµα΄των αυτω΄ν, στα πλαι΄σια µιας συντονισµε΄νης
στρατηγικη΄ς, δεν µπορει΄ να διαχωριστει΄ απο΄ µια ισχυρη΄ και
υπευ΄θυνη συµµετοχη΄ ο΄λων των ενδιαφερο΄µενων παραγο΄ντων. Ει΄ναι
αλη΄θεια ο΄τι η Επιτροπη΄ καλει΄ τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους να
συµµετε΄χουν στη διαδικασι΄α αυτη΄ µε΄σω της επιτροπη΄ς κοινωνικου΄
διαλο΄γου, αλλα΄ θα πρε΄πει να διευκρινι΄σει καλυ΄τερα ποιοι θα ει΄ναι
οι ρο΄λοι του καθε΄να και ποιε΄ς οι αρµοδιο΄τητε΄ς του: ειδικο΄τερα ο
ευρωπαϊκο΄ς κοινωνικο΄ς δια΄λογος θα πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να
αναλυ΄σει και αξιολογη΄σει σε βα΄θος ο΄σα συµβαι΄νουν σε πολλα΄
κρα΄τη µε΄λη που ΄εχουν προωθη΄σει µι΄α διαδικασι΄α προσαρµογη΄ς
των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας που διαθε΄τουν µε΄σω
διαπραγµατευ΄σεων µεταξυ΄ των ενδιαφερο΄µενων φορε΄ων. Επιπλε΄ον,
πρε΄πει να προσδιοριστει΄ ποια θα ει΄ναι η σχε΄ση µεταξυ΄ των
συζητη΄σεων που γι΄νονται στα πλαι΄σια του ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄
διαλο΄γου και της Οµα΄δας εθνικω΄ν εµπειρογνωµο΄νων. Αν «η
ανταλλαγη΄ εµπειριω΄ν, η αµοιβαι΄α συνεννο΄ηση και η αξιολο΄γηση
των πολιτικω΄ν διαδικασιω΄ν εν εξελι΄ξει …» για τις οποι΄ες κα΄νει
λο΄γο η Επιτροπη΄ κατα΄ ειδικη΄ αναφορα΄ στη συζη΄τηση του συνο΄λου
των φορε΄ων παραµε΄νουν ωστο΄σο περιορισµε΄νες µεταξυ΄ των κυβερ-
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νη΄σεων (η΄ χειρο΄τερα µεταξυ΄ «υπαλλη΄λων υψηλου΄ επιπε΄δου» που
θα πρε΄πει να «διαχειριστου΄ν» τη διαδικασι΄α).
3.3.3.1. Η ΟΚΕ επιµε΄νει ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να συνδεθει΄
η διαδικασι΄α του συ΄ντονου εκσυγχρονισµου΄ των συστηµα΄των
κοινωνικη΄ς προστασι΄ας, ο΄χι µο΄νο µε τη συµµετοχη΄ των κοινωνικω΄ν
εται΄ρων, αλλα΄ και µε σι΄γουρα και συστηµατικα΄ στοιχει΄α και
εκφρα΄ζει την εκτι΄µηση΄ της για την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να
βελτιω΄σει περαιτε΄ρω (1) και να δηµοσιευ΄ει ετησι΄ως την ΄εκθεση για
την κοινωνικη΄ προστασι΄α στην Ευρω΄πη. Αποδι΄δει σηµασι΄α στο
γεγονο΄ς να αποτελει΄ η ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς τη βα΄ση για τις
συζητη΄σεις της οµα΄δας των εµπειρογνωµο΄νων. Η ΟΚΕ θα
µπορου΄σε να συµµετα΄σχει στην προκαταρκτικη΄ φα΄ση και η ΄εκθεση,
µετα΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της, θα πρε΄πει να αποτελει΄ αντικει΄µενο µιας
αι΄τησης γνωµοδο΄τησης (διαδικασι΄α η οποι΄α, θα πρε΄πει προφανω΄ς
να περιλαµβα΄νει και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και την Επιτροπη΄
των Περιφερειω΄ν). 'Αλλωστε, το ΕΚ, η ΟΚΕ και η ΕΤΠ θα
µπορου΄σαν να συµµετε΄χουν ως παρατηρητε΄ς στις συνεδρια΄σεις της
οµα΄δας των εθνικω΄ν εµπειρογνωµο΄νων.
3.3.4. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την αναφορα΄ στη συνεργασι΄α µε το
ΕΚ, την ΟΚΕ και την ΕΤΠ και ο΄πως ΄εχει η΄δη σηµειωθει΄, µε τις
υποψη΄φιες χω΄ρες και δηλω΄νει ο΄τι ει΄ναι διαθε΄σιµη να προσφε΄ρει
την υποστη΄ριξη΄ της κυρι΄ως στην πολυ΄ επιθυµητη΄ περι΄πτωση που θα
προωθηθου΄ν γρη΄γορα διαδικασι΄ες «benchmarking» (συγκριτικη΄ς
ανα΄λυσης των επιδο΄σεων) που θα αποσκοπου΄ν στον εµπλουτισµο΄
της συ΄γκρισης µεταξυ΄ των καταστα΄σεων στις χω΄ρες µε΄λη και στην
επιση΄µανση των καλυ΄τερων πρακτικω΄ν. Η ΟΚΕ επιµε΄νει στο
γεγονο΄ς ο΄τι η εµπεριστατωµε΄νη εξε΄ταση των δυναµικω΄ν και των
εθνικω΄ν εµπειριω΄ν υπο΄ εξε΄λιξη πρε΄πει να ΄εχει συνεχη΄ χαρακτη΄ρα
και να θεµελιω΄νεται σε συγκεκριµε΄νες εµπειρι΄ες· δηλω΄νει για το
λο΄γο αυτο΄ ο΄τι ει΄ναι προ΄θυµη να συµβα΄λει µε ο΄λα της τα µε΄σα
στην υλοποι΄ηση µιας διαδικασι΄ας «benchmarking» απο΄ κοινου΄ µε
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο.
(1) Υπενθυµι΄ζεται ο΄τι η ΄εκθεση για την κοινωνικη΄ προστασι΄α στην Ευρω΄πη
δηµοσιευ΄εται ση΄µερα ανα΄ διετι΄α σε συνεργασι΄α µε τη στατιστικη΄
υπηρεσι΄α και µε την οµα΄δα των εθνικω΄ν διευθυντω΄ν της κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας στα κρα΄τη µε΄λη και ο΄τι αποτελει΄ περιεκτικη΄ περι΄ληψη των
τα΄σεων η οποι΄α συνοδευ΄εται και απο΄ ενδει΄ξεις για τα µε΄τρα που θα
η΄ταν σκο΄πιµο να ληφθου΄ν.

Βρυξε΄λλες, 1η Μαρτι΄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 «Η ΄ενταξη της Ουγγαρι΄ας στην
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση»
(2000/C 117/08)
Στις 29 Απριλι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23 του Εσωτερικου΄ της Κανονισµου΄, η Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για την «'Ενταξη της Ουγγαρι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση».
Το τµη΄µα «Εξωτερικω΄ν Σχε΄σεων» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, ενε΄κρινε τη
γνωµοδο΄τηση΄ του στις 10 Φεβρουαρι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Gafo Fernández και της κας
Florio.
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 1ης Μαρτι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η Ουγγαρι΄α ει΄ναι µι΄α απο΄ τις χω΄ρες που επελε΄γησαν
αρχικα΄ κατα΄ τη Συ΄νοδο Κορυφη΄ς του Λουξεµβου΄ργου για ΄ενταξη
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση κατα΄ την πρω΄τη φα΄ση της διευ΄ρυνσης.
1.2.
Η Ουγγαρι΄α ΄εχει επιλεγει΄ µε βα΄ση την προ΄οδο που ΄εχει
σηµειω΄σει µε σκοπο΄ να ανταποκριθει΄ στα πολιτικα΄ και οικονοµικα΄
κριτη΄ρια που καθορι΄στηκαν στη συ΄νοδο κορυφη΄ς της Κοπεγχα΄γης.
Η εν λο΄γω προ΄οδος αναλυ΄εται παρακα΄τω.
1.3.
Για την εκπο΄νηση της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης, εκτο΄ς απο΄
τα προαναφερο΄µενα, οι Εισηγητε΄ς ει΄χαν επαφε΄ς µε την Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ και µε την Πρεσβει΄α της Ουγγαρι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση. Επι΄σης, η οµα΄δα µελε΄της πραγµατοποι΄ησε τον Οκτω΄βριο
του 1999 επι΄σκεψη στην Ουγγαρι΄α ο΄που συναντη΄θηκε µε δια΄φορες αρχε΄ς της Κυβερνη΄σεως, καθω΄ς και µε κοινωνικου΄ς εται΄ρους
της χω΄ρας. Εξα΄λλου, ελη΄φθησαν υπο΄ψη τα Ψηφι΄σµατα του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (1) και της Μικτη΄ς Συµβουλευτικη΄ς
Επιτροπη΄ς ΕΕ-Ουγγαρι΄ας (2).
2. Η οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ κατα΄σταση της Ουγγαρι΄ας
το 1999
2.1.
Συ΄µφωνα µε ο΄λες τις χρησιµοποιηθει΄σες πηγε΄ς, φαι΄νεται
σαφε΄ς ο΄τι η γενικη΄ κατα΄σταση της Ουγγαρι΄ας βρι΄σκεται σε πολυ΄
θετικη΄ φα΄ση ως προς την προετοιµασι΄α της για την ΄ενταξη στην
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
2.2.
Ως προς την πολιτικη΄ κατα΄σταση, µετα΄ απο΄ το νε΄ο
Συ΄νταγµα που υιοθετη΄θηκε το 1989, και µε τις βουλευτικε΄ς
εκλογε΄ς του Μαι΅ου 1998, δηµιουργη΄θηκε κυβε΄ρνηση τριµερου΄ς
συνασπισµου΄ η οποι΄α αντιπροσωπευ΄ει µια πλειοψηφι΄α 213 βουλευτω΄ν απο΄ τους 386 που απαρτι΄ζουν το Κοινοβου΄λιο. Η
κυβε΄ρνηση ΄εχει κεντρο-δεξιο΄ προσανατολισµο΄ και ο Πρωθυπουργο΄ς κ. Orban ανη΄κει στο πλειοψηφου΄ν κο΄µµα FIDESz, που ΄ελαβε
38,3 % των ψη΄φων και 148 ΄εδρες. Το πρω΄το κο΄µµα της
αντιπολι΄τευσης ει΄ναι το MSzP (Σοσιαλιστικο΄) µε 34,7 % των
ψη΄φων και 134 ΄εδρες. Ο Προ΄εδρος της ∆ηµοκρατι΄ας διαθε΄τει
ορισµε΄νες εξουσι΄ες, οι αρµοδιο΄τητε΄ς του ο΄µως αφορου΄ν κυρι΄ως
την εκπροσω΄πηση του κρα΄τους σε διεθνε΄ς επι΄πεδο. Τε΄λος, πρε΄πει
(1) Ψη΄φισµα — τακτικη΄ ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς που υιοθετη΄θηκε στις
15 Απριλι΄ου 1999.
(2) Η γεωργικη΄ πολιτικη΄ και η ΄ενταξη της Ουγγαρι΄ας στην ΕΕ — Η
µεταρρυ΄θµιση των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας της 'Ενωσης

να επισηµανθει΄ ο΄τι η Ουγγαρι΄α ΄εγινε πλη΄ρες µε΄λος του ΝΑΤΟ το
Μα΄ρτιο του 1999. Γενικα΄, ο΄λες οι εκθε΄σεις αναφε΄ρουν ο΄τι η
λειτουργι΄α των δηµοκρατικω΄ν θεσµω΄ν και του κοινοβουλευτικου΄
συστη΄µατος της Ουγγαρι΄ας ει΄ναι θετικη΄ και ανταποκρι΄νεται στα
απαιτου΄µενα κριτη΄ρια για την ΄ενταξη΄ της στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
2.3.
Η κατα΄σταση µε τις γει΄τονες χω΄ρες ΄εχει βελτιωθει΄
σηµαντικα΄ τα τελευται΄α χρο΄νια Συγκεκριµε΄να, υπε΄γραψε Συ΄µφωνο
΄ ς και µε τη Ρουµανι΄α, το ΄διο
µε τη Σλοβακι΄α το 1996, καθω
ι ΄ετος.
Και στις δυ΄ο περιπτω΄σεις, υπα΄ρχουν ακο΄µη κα΄ποια προβλη΄µατα
για τις ουγγαρο΄φωνες µειονο΄τητες και, στην περι΄πτωση της
Σλοβακι΄ας, και για την εκµετα΄λλευση του ∆ου΄ναβη.
2.4.
'Οσον αφορα΄ την οικονοµικη΄ κατα΄σταση, τα διαθε΄σιµα
στοιχει΄α για το 1997 και 1998 δει΄χνουν µια ΄εντονη ανα΄κτηση των
δεικτω΄ν οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης µε αντι΄στοιχη αυ΄ξηση 4,4 και
4,5 % και οι τελευται΄ες εκτιµη΄σεις για το 1999 αυ΄ξηση 4,2 %.
Τα ποσοστα΄ του πληθωρισµου΄ ΄εχουν καθοδικη΄ πορει΄α, αν και
βρι΄σκονται ακο΄µη στο 10 % το 1999 µε κα΄θοδο σε σχε΄ση µε το
14,9 % του 1998, δηλαδη΄ απε΄χουν πολυ΄ απο΄ τον πληθωρισµο΄
των χωρω΄ν της ζω΄νης του Ευρω΄. Το δηµο΄σιο ΄ελλειµµα µειω΄θηκε
ελαφρω΄ς, απο΄ 4,8 % το 1997 σε 4,5 % το 1998 και 3,9 % το
1999, χωρι΄ς τα υψηλα΄ ποσοστα΄ ανα΄πτυξης να επιτρε΄ψουν
µεγαλυ΄τερο περιορισµο΄ του. Τε΄λος, α΄λλοι δυ΄ο παρα΄γοντες που
πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη ει΄ναι: το υψηλο΄ ποσοστο΄ ανεργι΄ας, (8 %
το 1998 και 6,5 % το 1999) που, αν ληφθει΄ υπο΄ψη η προηγου΄µενη οικονοµικη΄ εµπειρι΄α, δηµιου΄ργησε ορισµε΄νες κοινωνικε΄ς
΄ ρα που ει΄χε συνηθι΄σει στην πλη΄ρη απασχο΄ληση
εντα΄σεις σε µια χω
και, ως τελικο΄ στοιχει΄ο, ΄ενα ΄ελλειµµα τρεχουσω΄ν συναλλαγω΄ν της
τα΄ξεως του 2,5-3,5 % επι΄ του ΑΕγχΠ τα τελευται΄α πε΄ντε χρο΄νια,
παρο΄τι αυτο΄ αντισταθµι΄ζεται απο΄ σηµαντικα΄ ΄εσοδα απο΄ ξε΄νες
επενδυ΄σεις, της τα΄ξεως των 21 δισ. ευρω΄.
2.5.
Η χω΄ρα ΄εχει πραγµατοποιη΄σει αξιοσηµει΄ωτες προο΄δους
στις διαδικασι΄ες απορυ΄θµισης και ιδιωτικοποι΄ησης σηµαντικω΄ν
κλα΄δων της οικονοµι΄ας, ιδιαι΄τερα µε το νε΄ο νο΄µο του 1995,
παρο΄τι δηµιουργη΄θηκαν επιµε΄ρους προβλη΄µατα, το σηµαντικο΄τερο
σχετικα΄ µε µια συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση τρα΄πεζας. Γενικα΄, η
ουγγρικη΄ οικονοµι΄α µπορει΄ να θεωρηθει΄ ως πλη΄ρως ενταγµε΄νη
στις τα΄σεις της ελευ΄θερης αγορα΄ς, δεδοµε΄νου ο΄τι το 80 % του
ΑΕΠ παρα΄γεται απο΄ τον ιδιωτικο΄ τοµε΄α και το 64 % του
εξωτερικου΄ εµπορι΄ου της πραγµατοποιει΄ται µε τις χω΄ρες της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
2.6.
Στην κατα΄σταση των διαφο΄ρων παραγωγικω΄ν τοµε΄ων
συντελε΄στηκε µια σειρα΄ σηµαντικω΄ν διαφοροποιη΄σεων που οφει΄λονται, µεταξυ΄ α΄λλων, στις διαδικασι΄ες ιδιωτικοποι΄ησης. Η γεωργι΄α, στην οποι΄α σηµειω΄θηκε τα τελευται΄α χρο΄νια φυγη΄ εργατικου΄
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δυναµικου΄ προς α΄λλους παραγωγικου΄ς τοµει΄ς, χαρακτηρι΄ζεται
ωστο΄σο ακο΄µη απο΄ ισχυρη΄ παρουσι΄α εργαζοµε΄νων (9,4 % το
1998, συ΄µφωνα µε το Eurostat και 7 % το 1999 συ΄µφωνα µε
πηγε΄ς της Ουγγαρι΄ας) και προβλε΄πεται ο΄τι θα συνεχιστει΄ η
περαιτε΄ρω µεταφορα΄ εργατικου΄ δυναµικου΄ προς α΄λλους παραγωγικου΄ς τοµει΄ς. Το 1998 οι µικροεπιχειρη΄σεις (µε λιγο΄τερους απο΄ 10
εργαζο΄µενους) απασχολου΄σαν περι΄που 1 εκατοµµυ΄ριο εργαζοµε΄νων, οι µικρε΄ς επιχειρη΄σεις (µε 10 ΄εως 49 εργαζοµε΄νους) 360 000,
οι µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (µε 50 ΄εως 249 εργαζοµε΄νους)
περι΄που µισο΄ εκατοµµυ΄ριο εργαζοµε΄νους. Συνολικα΄ προ΄κειται για
το 50 % περι΄που του ενεργου΄ πληθυσµου΄ (πηγη΄: ∆ΟΕ —
Βουδαπε΄στη 1998).
2.7.
Ο βιοµηχανικο΄ς τοµε΄ας παρουσια΄ζει διττη΄ δια΄ρθρωση.
Αφενο΄ς, υπα΄ρχει ΄ενας περιορισµε΄νος αριθµο΄ς επιχειρη΄σεων, που
στηρι΄ζονται στις εξωτερικε΄ς επενδυ΄σεις, µε σχετικα΄ υψηλη΄ παραγωγικο΄τητα και, αφετε΄ρου, υπα΄ρχουν πολλε΄ς α΄λλες επιχειρη΄σεις
επικεντρωµε΄νες στην εγχω΄ρια αγορα΄, µε χαµηλη΄ παραγωγικο΄τητα
και, ιδιαι΄τερα, µε ακατα΄λληλες τεχνολογι΄ες, γεγονο΄ς που δυσχεραι΄νει την α΄µεση ΄ενταξη΄ τους σε ΄ενα ελευ΄θερο και ανταγωνιστικο΄
συ΄στηµα. Σε θε΄µατα περιβα΄λλοντος, οι προκλη΄σεις µπορει΄ να ει΄ναι
ιδιαι΄τερα σηµαντικε΄ς.
2.8.
Ο κλα΄δος των υπηρεσιω΄ν φαι΄νεται ο΄τι προοδευ΄ει µε
ταχυ΄τερο ρυθµο΄ απ' ο΄,τι ο βιοµηχανικο΄ς, σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις
επειδη΄ προ΄κειται για εντελω΄ς καινου΄ριες δραστηριο΄τητες οι οποι΄ες,
συνεπω΄ς, δεν υπο΄κεινται σε διαδικασι΄ες αναδια΄ρθρωσης. Οπωσδη΄ποτε, ει΄ναι προφανη΄ς η ανα΄γκη να συνεχισθει΄ η πορει΄α εκσυγχρονισµου΄ του κλα΄δου αυτου΄.

2.9. Η εξε΄λιξη των εργασιακω
΄ ν σχε΄σεων στην Ουγγαρι΄α
2.9.1. Η αναδιοργα΄νωση των εργασιακω΄ν κυ΄κλων στη δεκαετι΄α
του '90 κατε΄ληξε σε κατακερµατισµο΄ των αντιπροσωπευτικω΄ν
οργανω΄σεων, το΄σο των συνδικαλιστικω΄ν συνοµοσπονδιω΄ν ο΄σο και
των εργοδοτικω΄ν οργανω΄σεων.
2.9.2. Με τη µετα΄βαση στην οικονοµι΄α της αγορα΄ς, ειση΄χθη
΄ενα πολυφωνικο΄ προ΄τυπο εργασιακω΄ν σχε΄σεων. Τε΄σσερις απο΄ τις
κυριο΄τερες συνδικαλιστικε΄ς συνοµοσπονδι΄ες προη΄λθαν απο΄ την
πρω΄ην συνοµοσπονδι΄α (SZOT) και υπε΄στησαν µεταρρυθµι΄σεις
(MSZOSZ, Αυτο΄νοµοι, SZEF και ESZT), ενω΄ εµφανι΄στηκαν και
δυ΄ο νε΄ες συνοµοσπονδι΄ες (LIGA και MOSZ).
Οι περισσο΄τερες απο΄ τις πολυα΄ριθµες συνδικαλιστικε΄ς ενω΄σεις
υπα΄γονται στις ΄εξη πλειοψηφου΄σες αντιπροσωπευτικε΄ς συνοµοσπονδι΄ες.
Ο κατακερµατισµο΄ς των αντιπροσωπευτικω΄ν οργανω΄σεων ευνοη΄θηκε απο΄ το νο΄µο σχετικα΄ µε την ελευθερι΄α του συνδικαλισµου΄, ο
οποι΄ος επιτρε΄πει σε πυρη΄να δε΄κα εργαζοµε΄νων να αναδειχθει΄ σε
εργασιακο΄ συνδικα΄το (1989, νο΄µος για τα σωµατει΄α). Υπη΄ρξαν
πολυα΄ριθµες προσπα΄θειες συνε΄νωσης και συνεργασι΄ας µεταξυ΄
συνδικα΄των, επρο΄κειτο ο΄µως πα΄ντοτε για εγχειρη΄µατα σε εµβρυακη΄
φα΄ση, και ανεπαρκει΄ς προσπα΄θειες (1).

(1) G. Casale: «Workers’ participation in CEEs» (∆ΓΕ-1998).
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2.9.3. Οι ΄εξι πλειοψηφου΄σες αντιπροσωπευτικε΄ς συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις προσχω΄ρησαν στην ΕΣΣ (Ευρωπαϊκη΄ Συνοµοσπονδι΄α Συνδικα΄των). Με την υποστη΄ριξη της ΕΣΣ ιδρυ΄θηκε στην
Ουγγαρι΄α, ο΄πως και στις α΄λλες ΧΚΑΕ, και στα πλαι΄σια του
προγρα΄µµατος Phare, Εθνικη΄ Συνδικαλιστικη΄ Επιτροπη΄ για την
'Ενταξη (ΕΣΕΕ). Το ο΄ργανο αυτο΄ εξασφαλι΄ζει στα συνδικα΄τα µια
δι΄αυλο πληροφο΄ρησης σχετικα΄ µε τα ευρωπαϊκα΄ ζητη΄µατα και τα
θε΄µατα της διευ΄ρυνσης. 'Ολες οι συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις
ενηµερω΄νονται και ζητει΄ται η γνω΄µη τους σχετικα΄ µε ο΄λα τα
ζητη΄µατα που α΄πτονται των διαπραγµατευ΄σεων για την ΄ενταξη
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Ο Ου΄γγρος συντονιστη΄ς της ΕΣΕΕ ει΄ναι
πλη΄ρες µε΄λος της στρατηγικη΄ς οµα΄δας εργασι΄ας της Κυβερνη΄σεως
για την ΄ενταξη.
2.9.4. Στα τε΄λη του 1988 συστα΄θηκε τριµερε΄ς φο΄ρουµ που
αποτε΄λεσε τον προ΄δροµο του Συµβουλι΄ου Συµβιβασµου΄ Συµφερο΄ντων. Στο΄χος του η΄ταν η αποτροπη΄ των διενε΄ξεων και η παροχη΄
στους εκπροσω΄πους των επιχειρηµατιω΄ν, των εργαζοµε΄νων και
της Κυβερνη΄σεως ενο΄ς συστη΄µατος αµοιβαι΄ας ενηµε΄ρωσης και
διαβου΄λευσης καθω΄ς και καθορισµου΄ των συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ των
µερω΄ν. Ο κατακερµατισµο΄ς των εργοδοτικω΄ν και συνδικαλιστικω΄ν
οργανω΄σεων ει΄χε, ο΄πως η΄ταν επο΄µενο, µια σειρα΄ συνε΄πειες για τις
εργασι΄ες του Συµβουλι΄ου και για την αποτελεσµατικο΄τητα των
αποφα΄σεων που λαµβα΄νονται στα πλαι΄σια΄ του.
2.9.5. Με΄χρι στιγµη΄ς, το Συµβου΄λιο αυτο΄ ΄εχει ασχοληθει΄ µε
θε΄µατα σχετικα΄ µε τις ελα΄χιστες αποδοχε΄ς και µε την αυ΄ξηση των
µισθω΄ν στους κλα΄δους που θι΄γονται απο΄ τον ανταγωνισµο΄ και
΄εχουν υπογραφει΄ ορισµε΄νες συµφωνι΄ες σε εθνικο΄ επι΄πεδο. Επι΄σης,
΄εχουν θιγει΄ θε΄µατα νοµικου΄ χαρακτη΄ρα και κοινωνικοοικονοµικη΄ς
φυ΄σεως.
Συ΄µφωνα µε τις ρυθµιστικε΄ς διατα΄ξεις που διε΄πουν τη λειτουργι΄α
του εν λο΄γω Συµβουλι΄ου, οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι δικαιου΄νται να
ενηµερω΄νονται για ο΄λα τα θε΄µατα που α΄πτονται των ειδικω΄ν τους
συµφερο΄ντων. 'Εχουν, επι΄σης, το δικαι΄ωµα να συµµετε΄χουν ενεργα΄
στην κατα΄ρτιση των νοµοθετικω΄ν ρυθµι΄σεων και η Κυβε΄ρνηση
οφει΄λει να τους συµβουλευ΄εται προτου΄ να προωθη΄σει νο΄µους που
αφορου΄ν το εργασιακο΄ περιβα΄λλον (2).
Μετα΄ απο΄ υπο΄δειξη του Συµβουλι΄ου Συµβιβασµου΄, τροποποιη΄θηκαν ορισµε΄να σηµει΄α του Εργατικου΄ Κω΄δικα, κυρι΄ως εκει΄να που
αφορου΄ν την προστασι΄α των εργαζοµε΄νων που δεν καλυ΄πτονται
απο΄ τις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις εργασι΄ας.
2.9.6. Απο΄ τον Μα΄ρτιο του 1999 ΄εχουν αρχι΄σει νε΄ες διαβουλευ΄σεις για την τροποποι΄ηση του εργατικου΄ κω΄δικα και για τη νε΄α
προ΄ταση της κυβε΄ρνησης ο΄σον αφορα΄ τις δοµε΄ς του κοινωνικου΄
διαλο΄γου. Το Συµβου΄λιο Συµβιβασµου΄ καταργη΄θηκε ο΄πως και οι
επιτροπε΄ς για τη διαχει΄ριση της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, χωρι΄ς
΄ σεις των επιχειρη΄σεων
καµια΄ προηγου΄µενη διαβου΄λευση µε τις ενω
και τις συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις.
'Οσον αφορα΄ τη διαπραγµα΄τευση, οι προτα΄σεις της κυβε΄ρνησης
προς το Κοινοβου΄λιο προβλε΄πουν ο΄τι τα εργασιακα΄ συµβου΄λια
µπορου΄ν να διαπραγµατευ΄ονται απευθει΄ας µε τους ιθυ΄νοντες των
επιχειρη΄σεων, ακο΄µα και στις επιχειρη΄σεις ο΄που δεν υπα΄ρχει
συνδικαλιστικη΄ εκπροσω΄πηση.
(2) Πρβλ. ΄εγγραφο της ΜΣΕ ΕΕ-Ουγγαρι΄ας, που κατη΄ρτισε ο Laslo
Sandor: «Η κοινωνικη΄ πολιτικη΄: ο κοινωνικο΄ς δια΄λογος», 26 Οκτωβρι΄ου 1998.
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2.9.7. Στην πραγµατικο΄τητα η νε΄α προ΄ταση της ουγγρικη΄ς
κυβε΄ρνησης προβλε΄πει τη δια΄λυση της δοµη΄ς του κοινωνικου΄
διαλο΄γου, που αντικαθι΄σταται απο΄ ΄ενα συ΄στηµα ξεχωριστω΄ν
φο΄ρουµ (βλε΄πε παρα΄ρτηµα) µε ευρει΄α συµµετοχη΄ και λιγοστε΄ς
δυνατο΄τητες διαβου΄λευσης και λη΄ψης αποφα΄σεων. 'Εχουν δηµιουργηθει΄ δυ΄ο ειδω΄ν φο΄ρουµ: τα εργατικα΄ φο΄ρουµ καθω΄ς και τα
φο΄ρουµ οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς διαβου΄λευσης. Τα εργατικα΄
φο΄ρουµ ει΄ναι αυστηρα΄ τριµερη΄ (κυβε΄ρνηση, επιχειρηµατι΄ες και
συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις). Τα α΄λλα δυ΄ο σηµαντικα΄ ο΄ργανα
αντιπαρα΄θεσης (το οικονοµικο΄ συµβου΄λιο και το κοινωνικο΄ συµβου΄λιο) προβλε΄πεται ο΄τι θα συνεδρια΄ζουν µο΄νο δυ΄ο φορε΄ς το
χρο΄νο και µε τη συµµετοχη΄ της Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας της Ουγγαρι΄ας, του Χρηµατιστηρι΄ου, των εκπροσω
΄ πων των πολυεθνικω
΄ν
και των διαφο΄ρων εµπορικω΄ν επιµελητηρι΄ων. Στα πλαι΄σια του
κοινωνικου΄ συµβουλι΄ου η κυβε΄ρνηση θα ΄ερχεται σε επαφη΄ µε
εκπροσω΄πους των µειονεκτικω΄ν τοµε΄ων της κοινωνι΄ας, των ατο΄µων
µε ειδικε΄ς ανα΄γκες, των µη κυβερνητικω΄ν οργανισµω΄ν και α΄λλων
οργανω΄σεων, αλλα΄ θα αποκλει΄ονται οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι.
2.9.8. Απο΄ το 1968 πραγµατοποιη΄θηκε κα΄ποια αποκε΄ντρωση
στο συ΄στηµα προγραµµατισµε΄νης οικονοµι΄ας της Ουγγαρι΄ας, το
αποτε΄λεσµα της οποι΄ας η΄ταν να µεταβιβαστει΄ η αρµοδιο΄τητα για
τον καθορισµο΄ του µισθολογικου΄ συστη΄µατος απο΄ το εθνικο΄
κε΄ντρο συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων στις οργανω΄σεις που εκπροσωπου΄ν τους εργαζοµε΄νους στο επι΄πεδο της κα΄θε επιχει΄ρησης (1).
2.9.9. Κατα΄ τη δια΄ρκεια των τελευται΄ων ετω΄ν, ο Εργατικο΄ς
Κω΄δικας που προτα΄θηκε το 1992 υπε΄στη µια σειρα΄ τροποποιη΄σεις
που, κατ' αρχη΄ν, τει΄νουν να προσεγγι΄σουν το προ΄τυπο των
εργασιακω΄ν σχε΄σεων της Ουγγαρι΄ας µε το αντι΄στοιχο της Γερµανι΄ας. Πρα΄γµατι, το συ΄στηµα που προε΄κυψε προε΄βλεπε ο΄τι τα
συµβου΄λια των εργοστασι΄ων θα µπορου΄ν να υπογρα΄φουν συµφωνι΄ες εντο΄ς της επιχει΄ρησης, ενω΄ οι κλαδικε΄ς εθνικε΄ς οµοσπονδι΄ες
θα ει΄ναι υπευ΄θυνες για τις διεπιχειρησιακε΄ς συµφωνι΄ες.
2.9.10. Ση΄µερα, τα συνδικα΄τα µπορου΄ν να υπογρα΄φουν συµφωνι΄ες εντο΄ς της επιχει΄ρησης µο΄νον εα΄ν ΄εχουν λα΄βει το 50 % των
ψη΄φων στις τελευται΄ες εκλογε΄ς του εργασιακου΄ συµβουλι΄ου.
2.9.11. Η οµα΄δα των εργοδοτω΄ν εκπροσωπει΄ται στο Συµβου΄λιο
απο΄ εννε΄α εθνικε΄ς οργανω΄σεις που ΄εχουν συµπη΄ξει πλε΄ον µια
ενιαι΄α ΄ενωση για τα διεθνη΄ θε΄µατα. Η MMNSZ (Συνοµοσπονδι΄α
Ουγγρικω΄ν Οργανω΄σεων Εργοδοτω΄ν για τη ∆ιεθνη΄ Συνεργασι΄α), η
οποι΄α δηµιουργη΄θηκε τον Ιανουα΄ριο του 1999, ει΄ναι η µο΄νη που
υπα΄γεται στην Unice. Οι ενω΄σεις επιχειρηµατιω΄ν του ιδιωτικου΄
τοµε΄α δεν ΄εχουν εξουσιοδο΄τηση απο΄ τις επιχειρη΄σεις που ει΄ναι
µε΄λη τους για την υπογραφη΄ συλλογικω΄ν συµβα΄σεων η΄ για την
ανα΄ληψη σχετικω΄ν µε αυτε΄ς υποχρεω΄σεων. Ο κυ΄ριος ρο΄λος των
εργοδοτικω΄ν οργανω΄σεων φαι΄νεται ο΄τι ει΄ναι µα΄λλον η εκπροσω΄πηση των οικονοµικω
΄ ν και εµπορικω΄ν συµφερο΄ντων ενω΄πιον της
Κυβερνη΄σεως. Του΄το εξηγει΄ εν µε΄ρει το γεγονο΄ς ο΄τι, µετα΄ απο΄ την
υπογραφη΄ σηµαντικου΄ αριθµου΄ συλλογικω΄ν συµβα΄σεων µεταξυ΄
1991 και 1992, ακολου΄θησε σηµαντικη΄ εξασθε΄νιση της συ΄ναψης
συµβα΄σεων.
2.9.12. Η διαδικασι΄α µετα΄βασης στην οικονοµι΄α της αγορα΄ς
ει΄χε µια σειρα΄ σοβαρε΄ς οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς συνε΄πειες για
πολλου΄ς κλα΄δους της ουγγρικη΄ς κοινωνι΄ας. Η ανεργι΄α ει΄χε φτα΄σει
το 1993 σε ανησυχητικα΄ ποσοστα΄ (11,3 %) και κατα΄ την περι΄οδο
αυτη΄ δηµιουργη΄θηκε ΄ενας µεγα΄λος αριθµο΄ς µακροχρο΄νια ανε΄ργων.
(1) Andras Toth: «The transformation of the Industrial Relations in
Hungary», in South East Europe Review 3-1998.
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Στα τε΄λη του 1999, συ΄µφωνα µε την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς
(Οκτω΄βριος 1999), το ποσοστο΄ ανεργι΄ας ει΄χε κατε΄βει στα 7,8 %,
µε σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς ανα΄ περιφε΄ρειες και µε αυ΄ξηση της
ανεργι΄ας ειδικο΄τερα µεταξυ΄ των µειονοτη΄των (2).
2.9.13. Η αναδια΄ρθρωση της κρατικη΄ς διοι΄κησης µε τη νε΄α
κυβε΄ρνηση συνεπε΄φερε τη δηµιουργι΄α ενο΄ς νε΄ου υπουργει΄ου, του
υπουργει΄ου κοινωνικω΄ν και οικογενειακω΄ν υποθε΄σεων, ενω΄ οι
αρµοδιο΄τητες του υπουργει΄ου εργασι΄ας, το οποι΄ο δηµιουργη΄θηκε
το 1990 και καταργη΄θηκε το 1998, κατανεµη΄θηκαν µεταξυ΄ του
υπουργει΄ου οικονοµικω΄ν, του υπουργει΄ου παιδει΄ας, και του
υπουργει΄ου κοινωνικω΄ν και οικογενειακω΄ν υποθε΄σεων.
2.9.14. Η Εθνικη΄ Υπηρεσι΄α ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας, που ιδρυ΄θηκε για
την προστασι΄α της υγει΄ας και την προ΄ληψη των ασθενειω΄ν, και η
Επιθεω΄ρηση Εργασι΄ας, που ει΄ναι επιφορτισµε΄νη µε α΄λλα
καθη΄κοντα, ο΄πως η παρακολου΄θηση και ο ΄ελεγχος της υγει΄ας
στους χω΄ρους εργασι΄ας, συχνα΄ δεν συντονι΄ζουν επαρκω΄ς τις
δρα΄σεις τους, ου΄τε και διαθε΄τουν τα κατα΄λληλα µε΄σα ω΄στε να
ανταποκριθου΄ν στις απαιτη΄σεις των πολιτω΄ν και να αποτρε΄ψουν τα
εργατικα΄ ατυχη΄µατα.
2.9.15. Σε τοπικο΄ επι΄πεδο, παρο΄τι ΄εχουν θεσπιστει΄ δοµε΄ς για
τις κοµητει΄ες και τις περιφε΄ρειες, δεν υπα΄ρχουν στοιχει΄α που να
επιβεβαιω΄νουν ο΄τι ΄εχει ολοκληρωθει΄ η διαδικασι΄α αποκε΄ντρωσης
της διοι΄κησης. Οι οικονοµικοι΄ πο΄ροι των περιφερειω΄ν εξακολουθου΄ν να ει΄ναι περιορισµε΄νοι και κατανε΄µονται µεταξυ΄ των νε΄ων
αρµοδι΄ων υπουργει΄ων, ακο΄µη και για τα µε΄τρα που αφορου΄ν
την καταπολε΄µηση της ανεργι΄ας (3). Για την καταπολε΄µηση της
ανεργι΄ας, ιδρυ΄θηκαν δηµο΄σια γραφει΄α απασχο΄λησης. Υπη΄ρξε
επι΄σης προσφυγη΄ στις µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις (ΜΚΟ), που
εκπο΄νησαν προγρα΄µµατα επαναπροσδιορισµου΄ της εργασι΄ας η΄
επανε΄νταξης των εργαζοµε΄νων στο χω΄ρο της εργασι΄ας. Με την
πα΄ροδο του χρο΄νου, οι ενω΄σεις αυτε΄ς αυ΄ξησαν σηµαντικα΄ τις
δραστηριο΄τητε΄ς τους και την πολιτικη΄ τους επιρροη΄ (4).
2.9.16. 'Οσον αφορα΄ τις δαπα΄νες του συστη΄µατος κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης γενικα΄ (σχεδο΄ν το 24 % του ΑΕγχΠ), η Κυβε΄ρνηση της
Ουγγαρι΄ας επιχειρει΄ µια εκ βα΄θρων µεταρρυ΄θµιση του συνταξιοδοτικου΄ συστη΄µατος, µε την κατα΄ρτιση νοµοθετικω΄ν ρυθµι΄σεων που
να εξασφαλι΄ζουν: 1) τη δηµιουργι΄α και τη λειτουργι΄α ιδιωτικω΄ν
συνταξιοδοτικω΄ν ταµει΄ων που στηρι΄ζονται στις υποχρεωτικε΄ς
εισφορε΄ς· 2) ΄ενα προαιρετικο΄ επικουρικο΄ συ΄στηµα (Νο΄µος LXXXII
του 1997)· και 3) ΄ενα υποχρεωτικο΄ κρατικο΄ συνταξιοδοτικο΄
συ΄στηµα (5).
2.9.17. Η Κυβε΄ρνηση θε΄σπισε τµη΄µα ισο΄τητας ευκαιριω΄ν
προκειµε΄νου να στηρι΄ξει την πολιτικη΄ υπε΄ρ της αρχη΄ς της ισο΄τητας
µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν. Επιπλε΄ον, υπα΄ρχουν πολλε΄ς ενω΄σεις
και ΜΚΟ που αναπτυ΄σσουν δραστηριο΄τητες για τη στη΄ριξη του
ρο΄λου της γυναι΄κας στο χω΄ρο της εργασι΄ας.

(2) Ενηµερωτικο΄ ΄εγγραφο της ΟΚΕ: «Η απασχο΄ληση και η κοινωνικη΄
κατα΄σταση στις υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω΄ρες», Ιου΄λιος 1999.
(3) G. Juhas: «Threats against further integration?», Πανεπιστη΄µιο Lund,
Στοκχο΄λµη, 1998.
(4) ∆ιεθνη΄ς Τρα΄πεζα — Περιφερειακο΄ γραφει΄ο Ουγγαρι΄ας: «NGO
stock-taking in Hungary».
(5) Βλ. ΄εγγραφο της ΜΣΕ ΕΕ-Ουγγαρι΄ας της 26ης Οκτωβρι΄ου 1998.
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2.9.18. Με την κατα΄ρρευση του καθεστω΄τος το 1989 σηµειω΄θηκε µια πραγµατικη΄ ΄εκρηξη δηµιουργι΄ας µη κυβερνητικω΄ν οργανω΄σεων. Ση΄µερα υπα΄ρχουν σχεδο΄ν 60 000, στις οποι΄ες απασχολου΄νται πα΄νω απο΄ 47 000 α΄τοµα και οι οποι΄ες ΄εχουν κυ΄κλο
εργασιω΄ν απο΄ οικονοµικε΄ς δραστηριο΄τητες που αντιστοιχει΄ στο
1,5 % του ΑΕγχΠ. Προ΄κειται βε΄βαια για ΄εναν κατα΄ προσε΄γγιση
αριθµο΄ τοπικω΄ν ιδρυµα΄των, ενω΄σεων και οργανω΄σεων που δεν ει΄ναι
πα΄ντα λειτουργικε΄ς. Στο γραφει΄ο του πρωθυπουργου΄ συστα΄θηκε
ωστο΄σο µια υπηρεσι΄α µε σκοπο΄ την ενι΄σχυση και την υποστη΄ριξη
του ρο΄λου των εθελοντικω΄ν οργανω΄σεων στην Ουγγαρι΄α.
2.9.19. 'Οσον αφορα΄ την εκτι΄µηση του ΄εργου των εθελοντικω΄ν
οργανω΄σεων, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τις ανησυχι΄ες της για τη δοµη΄ και
το ρο΄λο του συνεταιριστικου΄ τοµε΄α που ενδε΄χεται να αντικαταστη΄σει τις βασικε΄ς υποχρεω΄σεις των κυβερνητικω΄ν θεσµω΄ν και τη
νο΄µιµη εκπροσω΄πηση και συµµετοχη΄ των κοινωνικω΄ν δυνα΄µεων.
2.10. Παρο΄τι υπα΄ρχουν σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς ως προς το
επι΄πεδο ανα΄πτυξης των διαφο΄ρων περιφερειω΄ν της Ουγγαρι΄ας,
οι διαφορε΄ς αυτε΄ς βρι΄σκονται στα επι΄πεδα διακυ΄µανσης που
παρατηρου΄νται και σε κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ.
2.11. Η µεταρρυ΄θµιση της διοι΄κησης ΄εχει προχωρη΄σει
σηµαντικα΄, αλλα΄ αποµε΄νουν ακο΄µη πολλα΄ να γι΄νουν. Μια πτυχη΄
που φαι΄νεται ο΄τι παρουσια΄ζει κα΄ποια καθυστε΄ρηση αφορα΄ τον
εκσυγχρονισµο΄ της αστυνοµι΄ας. Η τελευται΄α αυτη΄ πτυχη΄ ΄σως
ι
απαιτη΄σει την ανα΄ληψη επει΄γουσας δρα΄σης, λο΄γω της εµφα΄νισης
του φαινοµε΄νου του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος.
2.12. 'Οσον αφορα΄ το προ΄γραµµα Phare, ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι ει΄χε,
τα τελευται΄α χρο΄νια, σηµαντικε΄ς επιτυχι΄ες σε θε΄µατα ο΄πως η
αναδια΄ρθρωση της βιοµηχανι΄ας, η ιδιωτικοποι΄ηση η΄ η µεταρρυ΄θµιση και εδραι΄ωση των θεσµω΄ν. Απο΄ το 1998 και µετα΄ οι
προτεραιο΄τητες που καλυ΄πτει το προ΄γραµµα Phare ει΄ναι οι ΄διες
ι
µε αυτε΄ς που προβλε΄πονται στην προενταξιακη΄ στρατηγικη΄, µε
αποτε΄λεσµα να καθι΄στανται ΄ενα απο΄ τα κυ΄ρια στοιχει΄α της.
Ωστο΄σο, οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι ΄εχουν αρκετα΄ επικριτικη΄ στα΄ση ο΄σον
αφορα΄ τη χρησιµοποι΄ηση των προγραµµα΄των Phare επειδη΄ ει΄ναι
δυ΄σκολη το΄σο η προ΄σβαση σ' αυτα΄ ο΄σο και η διαχει΄ριση΄ τους. 'Ενα
απο΄ τα πιο σηµαντικα΄ προβλη΄µατα ει΄ναι η ανα΄γκη υποστη΄ριξης
και συναι΄νεσης εκ µε΄ρους της κυβε΄ρνησης.

3. Συνοπτικη΄ παρουσι΄αση των συναντη΄σεων της οµα΄δας
µελε΄της στην Ουγγαρι΄α
3.1.
Η οµα΄δα µελε΄της που ανε΄λαβε την κατα΄ρτιση της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης ει΄χε την ευκαιρι΄α να µεταβει΄ στην Ουγγαρι΄α
αµε΄σως µετα΄ απο΄ τη δηµοσι΄ευση, απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄,
της δευ΄τερης ΄εκθεσης αξιολο΄γησης της προο΄δου που ΄εχει πραγµατοποιη΄σει η Ουγγαρι΄α στη διαδικασι΄α προσχω΄ρησης στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
3.2.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της επι΄σκεψης αυτη΄ς, η οµα΄δα µελε΄της
ει΄χε την ευκαιρι΄α να συναντη΄σει και δια΄φορους υπαλλη΄λους της
ουγγρικη΄ς Κυβε΄ρνησης που ΄εχουν α΄µεση σχε΄ση µε τη διαδικασι΄α
΄ενταξης, αλλα΄ και την οµα΄δα υπαλλη΄λων της Αντιπροσωπει΄ας της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης που ει΄ναι υπευ΄θυνη για την παρακολου΄θηση
της διαδικασι΄ας, καθω΄ς και τις πλε΄ον αντιπροσωπευτικε΄ς κοινωνικε΄ς και επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις. Τα συµπερα΄σµατα που συνη΄χθησαν απο΄ την επι΄σκεψη ει΄ναι τα ακο΄λουθα:
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3.3.
Το πρω΄το συµπε΄ρασµα, που τονι΄ζουν σχεδο΄ν οµο΄φωνα
ο΄λες οι κοινωνικο-επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις µε τις οποι΄ες
υπη΄ρξαν επαφε΄ς, ει΄ναι η διακοπη΄ του διαρθρωµε΄νου κοινωνικου΄
διαλο΄γου µε την ουγγρικη΄ Κυβε΄ρνηση.
3.4.
Αυτο΄ οδη΄γησε στην αντικατα΄σταση του πρω΄ην Συµβουλι΄ου Συµβιβασµου΄ Συµφερο΄ντων, µε΄σω του οποι΄ου υλοποιει΄το ο
εν λο΄γω κοινωνικο΄ς δια΄λογος, απο΄ ΄εξη Συµβουλευτικε΄ς Επιτροπε΄ς
που µοιρα΄ζονται τις δραστηριο΄τητες που ανε΄πτυσσε προηγουµε΄νως
το ΣΣΣ, αν και σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις διευρυ΄νουν ταυτο΄χρονα
το πεδι΄ο δρα΄σης τους. Επιπλε΄ον, πολλε΄ς απο΄ αυτε΄ς τις συµβουλευτικου΄ χαρακτη΄ρα Επιτροπε΄ς δεν διαθε΄τουν Κανονισµο΄ λειτουργι΄ας
η΄ ΄εχουν ασαφει΄ς κανο΄νες ως προς τη συχνο΄τητα η΄ τις προϋποθε΄σεις
συ΄γκλησης και διαβου΄λευσης.
3.5.
Ως προς τις οργανω΄σεις εργοδοτω΄ν και εργαζοµε΄νων, η
κατα΄σταση ει΄ναι πολυ΄ κατακερµατισµε΄νη, µε εννε΄α οργανω΄σεις για
την πρω΄τη περι΄πτωση και ΄εξη για τη δευ΄τερη. Εντου΄τοις, οι
εργοδοτικε΄ς οργανω΄σεις ΄εχουν δηµιουργη΄σει ΄ενα Συντονιστικο΄
'Οργανο, την ΣΟΕ∆Σ (Συνοµοσπονδι΄α Ου΄γγρων Εργοδοτω΄ν για τη
∆ιεθνη΄ Συνεργασι΄α), που αποτελει΄ το πρω΄το βη΄µα µιας βαθµιαι΄ας
ενοποι΄ησης. Η οµα΄δα µελε΄της ει΄χε την ευκαιρι΄α, µα΄λιστα, να
συναντη΄σει τον κυριο΄τερο Συ΄λλογο Καταναλωτω΄ν, µικρο΄ ο΄σον
αφορα΄ τους πο΄ρους, αλλα΄ ιδιαι΄τερα δραστη΄ριο και µε καλη΄
ανταπο΄κριση στην κοινη΄ γνω΄µη.
3.6.
Η οµα΄δα µελε΄της ει΄χε την ευκαιρι΄α να συναντηθει΄ µε
εκπροσω΄πους των ΜΚΟ της Ουγγαρι΄ας. Στη χω΄ρα αυτη΄ υπα΄ρχουν
60 000 ΜΚΟ, οι 30 000 απο΄ τις οποι΄ες ει΄ναι δραστη΄ριες. Ωστο΄σο,
ο ασυνη΄θιστα µεγα΄λος αυτο΄ς αριθµο΄ς οργανω
΄ σεων καλυ΄πτει στην
πραγµατικο΄τητα, σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, µορφε΄ς εργοδοτικω΄ν
οργανω΄σεων, σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις συνεταιρισµου΄ς, αλλα΄ σε
α΄λλες περιπτω΄σεις πραγµατικε΄ς επιχειρη΄σεις, που υιοθε΄τησαν τη
µορφη΄ αυτη΄, ως εξε΄λιξη απο΄ παλιε΄ς συνεταιριστικε΄ς δοµε΄ς, λο΄γω
των φορολογικω΄ν πλεονεκτηµα΄των που τους παρε΄χει.
3.7.
Υπα΄ρχει σαφη΄ς βου΄ληση της ουγγρικη΄ς Κυβε΄ρνησης για
στη΄ριξη των ΜΚΟ, τις οποι΄ες θεωρει΄ ως εναλλακτικε΄ς ως προς τον
α΄µεσο δια΄λογο µε τις παραδοσιακε΄ς κοινωνικο-επαγγελµατικε΄ς
οργανω΄σεις. Για να αναφε΄ρουµε ΄ενα συγκεκριµε΄νο παρα΄δειγµα,
οποιοδη΄ποτε φυσικο΄ προ΄σωπο µπορει΄ ελευ΄θερα να προσφε΄ρει στην
ΜΚΟ που ελευ΄θερα επιλε΄γει το ΄διο,
ι
το 1 % του ετη΄σιου φο΄ρου
επι΄ του εισοδη΄µατο΄ς του. Παρα΄λληλα, ο΄µως, οι εισφορε΄ς των
επιχειρη΄σεων στις εργοδοτικε΄ς οργανω΄σεις η΄ των εργαζοµε΄νων στα
συνδικα΄τα τους, δεν απαλλα΄σσονται φορολογι΄ας.
3.8.
Η οµα΄δα µελε΄της εντυπωσια΄στηκε απο΄ το βαθµο΄ προετοιµασι΄ας των υπαλλη΄λων της δηµο΄σιας διοι΄κησης της Ουγγαρι΄ας
που ει΄ναι υπευ΄θυνοι για τα ζητη΄µατα ΄ενταξης και ει΄χε σε πολλε΄ς
περιπτω΄σεις την ευκαιρι΄α να τους συγχαρει΄ γι' αυτο΄. Σ' αυτο΄
συνε΄βαλε και η υποστη΄ριξη που παρει΄χε η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄.
3.9.
Απο΄ το συ΄νολο των συναντη΄σεων, το΄σο µε τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους, ο΄σο και µε τους υπαλλη΄λους της Κυβε΄ρνησης,
΄εγιναν σαφω΄ς αντιληπτοι΄ δυ΄ο λο΄γοι ανησυχι΄ας.
3.9.1. Κατα΄ την οµο΄φωνη α΄ποψη των Ου΄γγρων εται΄ρων, ΄ενα
πρω΄το θε΄µα ει΄ναι η υπερβολικη΄ ΄εµφαση που δι΄δει η ΄εκθεση της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης στο προ΄βληµα της τσιγγα΄νικης εθνο΄τητας —
και ο΄χι µειονο΄τητας —, καθω΄ς και στο ζη΄τηµα της διαφθορα΄ς.
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Και τα δυ΄ο προβλη΄µατα υπερτιµω΄νται. Για την περι΄πτωση της
τσιγγα΄νικης εθνο΄τητας, το προ΄βληµα υπα΄ρχει αλλα΄ δεν ΄εχει τη
σοβαρο΄τητα και την οξυ΄τητα που του αποδι΄δεται στην ΄εκθεση.
Σχετικα΄ µε τη διαφθορα΄, ΄εγινε αναφορα΄ σε προ΄σφατη ΄εκθεση της
Transparency International, ο΄που η Ουγγαρι΄α τοποθετει΄ται σε
καλυ΄τερη θε΄ση απο΄ ιδρυτικο΄ κρα΄τος µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης και πολυ΄ κοντα΄ σε πολλε΄ς α΄λλες χω΄ρες της 'Ενωσης.

ειρη΄νη και αµοιβαι΄α εµπιστοσυ΄νη στην Ευρω΄πη, αλλα΄ δηµιου΄ργησε
και µια νε΄α δια΄σταση αλληλεγγυ΄ης και συλλογικη΄ς προο΄δου, που
ευνο΄ησε τη γενι΄κευση ενο΄ς ιδι΄ου οικονοµικου΄ προτυ΄που, γνωστου΄
ως «ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄ προτυ΄που», ο΄που ο΄λοι οι οικονοµικοι΄
και κοινωνικοι΄ παρα΄γοντες, υπερασπιζο΄µενοι ο καθε΄νας τα ατοµικα΄
του συµφε΄ροντα, προχωρου΄ν απο΄ κοινου΄ στην αναζη΄τηση του
συλλογικου΄ οφε΄λους της κοινωνι΄ας.

3.9.2. Το δευ΄τερο ζη΄τηµα, πολυ΄ µεγαλυ΄τερης εµβε΄λειας,
συνι΄σταται στο γεγονο΄ς ο΄τι η µη υ΄παρξη συγκεκριµε΄νης και
προβλε΄ψιµης ηµεροµηνι΄ας για την ΄ενταξη, γεννα΄ κα΄ποια απογοη΄τευση στον πληθυσµο΄ και αποπροσανατολισµο΄ ως προς τη
σκοπιµο΄τητα των προσπαθειω
΄ ν για την πλη΄ρη υιοθε΄τηση του
κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου απο΄ την Ουγγαρι΄α. Η παρατεινο΄µενη
αναβολη΄ της ηµεροµηνι΄ας της ΄ενταξης θα µπορου΄σε να καταλη΄ξει,
ο΄πως επαναλη΄φθηκε πολλε΄ς φορε΄ς, σε παρα΄λληλη καθυστε΄ρηση
των προσπαθειω΄ν για προσαρµογη΄.

4.5.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επαναλαµβα΄νει ο΄τι
η διαδικασι΄α ΄ενταξης µιας χω΄ρας, στην προκειµε΄νη περι΄πτωση της
Ουγγαρι΄ας, στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση αποτελει΄ συλλογικο΄ ΄εργο στο
οποι΄ο συµµετε΄χει ενεργα΄ το συ΄νολο της κοινωνι΄ας της χω
΄ ρας. Για
του΄το και επιθυµει΄ να τονι΄σει την ανησυχι΄α της για την απουσι΄α
τακτικου΄ κοινωνικου΄ διαλο΄γου µεταξυ΄ της ουγγρικη΄ς Κυβε΄ρνησης
και των πλε΄ον αντιπροσωπευτικω΄ν κοινωνικο-επαγγελµατικω΄ν
οργανω΄σεων της χω΄ρας.

4. Εξε΄ταση της σηµερινη΄ς κατα΄στασης ο΄σον αφορα΄ τη διαδι΄ ρησης
κασι΄α προσχω
4.1.
Το κεφα΄λαιο αυτο΄ αναπτυ΄σσεται κυρι΄ως βα΄σει τριω΄ν
συνο΄λων εγγρα΄φων αναφορα΄ς. Η πρω΄τη ει΄ναι η 'Εκθεση παρακολου΄θησης της διαδικασι΄ας προετοιµασι΄ας της Ουγγαρι΄ας για την
΄ενταξη, που κατη΄ρτισε η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ το ∆εκε΄µβριο του
1998 και η νε΄α ΄εκθεση που δηµοσιευ΄τηκε τον Οκτω΄βριο του
1999. Η δευ΄τερη, ει΄ναι α΄λλα ΄εγγραφα και εκθε΄σεις, ιδιαι΄τερα η
σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (1) και τα
Ψηφι΄σµατα της Μικτη΄ς Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς ΕΕ-Ουγγαρι΄ας (2). Τε΄λος, τα συµπερα΄σµατα απο΄ τις επαφε΄ς που ανε΄πτυξαν οι
εισηγητε΄ς και µε την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, αλλα΄ και µε την
Ουγγρικη΄ Αποστολη΄ ενω΄πιον της ΕΕ και, ιδιαι΄τερα, τα αποτελε΄σµατα των συναντη΄σεων που πραγµατοποι΄ησε η οµα΄δα µελε΄της
στην οποι΄α ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α της γνωµοδο΄τησης, µε
κοινωνικο-επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις και αρχε΄ς της Ουγγαρι΄ας,
τον Οκτω΄βριο του 1999.
4.2.
Η προ΄σφατη Ευρωπαϊκη΄ Συ΄νοδος Κορυφη΄ς του Ελσι΄νκι,
στο βαθµο΄ που καθο΄ρισε ΄ενα πιο ευνοϊκο΄ πλαι΄σιο για την
προσχω΄ρηση των υποψη΄φιων χωρω΄ν που πληρου΄ν τις πολιτικε΄ς
και οικονοµικε΄ς απαιτη΄σεις και τις απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την
υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου, αποτελει΄ θετικη΄ εξε΄λιξη για
την Ουγγαρι΄α σε σχε΄ση µε την προσπα΄θεια να ενταχθει΄ το
συντοµο΄τερο δυνατο΄ στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
4.3.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επιθυµει΄ να επισηµα΄νει ο΄τι η διαδικασι΄α προσχω΄ρησης µιας χω΄ρας στην Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση συνιστα΄ διαδικασι΄α αρχικα΄ δυ΄σκολη, δεδοµε΄νου ο΄τι συνεπα΄γεται την παραχω΄ρηση νοµικω΄ν και διοικητικω΄ν αρµοδιοτη΄των της
χω΄ρας σε µια υπερεθνικη΄ αρχη΄. Επιπλε΄ον, στην περι΄πτωση των
σηµερινω΄ν υποψηφι΄ων χωρω΄ν, ο΄πως η Ουγγαρι΄α, προϋποθε΄τει µια
πολυ΄ σηµαντικη΄ προσπα΄θεια προσαρµογη΄ς των παραγωγικω΄ν
δοµω΄ν και των κοινωνικω΄ν συνηθειω΄ν σε επι΄πεδα µεγαλυ΄τερων
απαιτη΄σεων.

4.6.
Η ΟΚΕ δεν θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι αρµο΄δια για να αποφανθει΄
΄ τερα αι΄τια που οδη΄γησαν στην κατα΄σταση αυτη΄,
σχετικα΄ µε τα απω
ου΄τε και µε τις ενδεχο΄µενες ευθυ΄νες της κα΄θε πλευρα΄ς. Επιθυµει΄
ο΄µως να απευθυ΄νει ΄εκκληση στην Κυβε΄ρνηση της Ουγγαρι΄ας,
καθω΄ς και στις κοινωνικο-επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις, για να
αναζητη΄σουν µορφε΄ς συναι΄νεσης που θα επιτρε΄ψουν την επανα΄ληψη του διαλο΄γου αυτου΄, χωρι΄ς τον οποι΄ο η διαδικασι΄α της
΄ενταξης, αν δεν καθι΄σταται αδυ΄νατη, οπωσδη΄ποτε θα ΄εχει να
αντιµετωπι΄σει πολυ΄ µεγαλυ΄τερες δυσκολι΄ες για την εφαρµογη΄ της
και για την αποδοχη΄ της εκ µε΄ρους της ουγγρικη΄ς κοινωνι΄ας στο
συ΄νολο΄ της.

4.7. Παρατηρη΄σεις για την πολιτικη΄ κατα΄σταση
4.7.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος της ανα΄λυσης
που εκπο΄νησε η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄. Ειδικο΄τερα, συµφωνει΄ µε την
α΄ποψη της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την εδραι΄ωση του δηµοκρατικου΄
συστη΄µατος και της Κυβε΄ρνησης, καθω΄ς και του συστη΄µατος των
ατοµικω΄ν ελευθεριω΄ν. Επι΄σης, ει΄χε τη δυνατο΄τητα να διαπιστω΄σει
τη βελτι΄ωση της λειτουργι΄ας του δικαστικου΄ συστη΄µατος µε΄σω
της χορη΄γησης περισσο΄τερων και καλυ΄τερων υλικω΄ν µε΄σων.
4.7.2. 'Οσον αφορα΄ τη διαφθορα΄, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι υπα΄ρχουν
ενδεχοµε΄νως προβλη΄µατα που επικεντρω΄νονται σε ορισµε΄νους
τοµει΄ς ο΄πως για παρα΄δειγµα στον τοµε΄α των δυνα΄µεων ασφαλει΄ας
και του ελε΄γχου των συνο΄ρων και φρονει΄ ο΄τι πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν κατα΄ προτεραιο΄τητα σχετικε΄ς δρα΄σεις, στα πλαι΄σια της
΄ ρας.
µεταρρυ΄θµισης του διοικητικου΄ συστη΄µατος της χω

4.4.
Εντου΄τοις, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επισηµα΄νει επι΄σης ο΄τι η
εµπειρι΄α των δεκαπε΄ντε κρατω΄ν µελω΄ν της 'Ενωσης υπη΄ρξε ιδιαι΄τερα θετικη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση δεν ΄εφερε µο΄νο

4.7.3. 'Οσον αφορα΄ το ζη΄τηµα της τσιγγα΄νικης κοινο΄τητας, η
ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι το προ΄βληµα ει΄ναι υπαρκτο΄ και ο΄τι απαιτου΄νται επει΄γουσες δρα΄σεις για την επι΄λυση΄ του. Εντου΄τοις, επιθυµει΄
παρα΄λληλα να κα΄νει τις εξη΄ς διευκρινι΄σεις:

(1) Ψη΄φισµα για την περιοδικη΄ ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς (ε΄γκριση
15.4.1999).
(2) «Η µεταρρυ΄θµιση των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και της Ουγγαρι΄ας». «Κοινωνικη΄ πολιτικη΄ —
Κοινωνικο΄ς δια΄λογος». «Η γεωργικη΄ πολιτικη΄ και η ΄ενταξη της
Ουγγαρι΄ας στην ΕΕ».

4.7.3.1. Η τσιγγα΄νικη κοινο΄τητα της Ουγγαρι΄ας, που αριθµει΄
600 000 α΄τοµα και υπα΄ρχει και σε α΄λλες υποψη΄φιες για ΄ενταξη
χω΄ρες καθω΄ς και σε α΄λλα σηµερινα΄ µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
πρε΄πει να γι΄νεται σεβαστη΄ απο΄ τις δηµο΄σιες αρχε΄ς και τους πολι΄τες
γενικο΄τερα.
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4.7.3.2. Οι προσπα΄θειες για την κατα΄ργηση των διακρι΄σεων
που υφι΄σταται η τσιγγα΄νικη κοινο΄τητα πρε΄πει να επικεντρωθου΄ν σε
΄ενα συ΄νολο θετικω΄ν µε΄τρων, που φαι΄νεται να ΄εχουν αρχι΄σει
να εφαρµο΄ζονται στο µεσοπρο΄θεσµο προ΄γραµµα δρα΄σης της
ουγγρικη΄ς Κυβε΄ρνησης, κυρι΄ως µε΄σω της εκπαι΄δευσης και, σε
ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, µε΄σω ειδικω΄ν προγραµµα΄των στη΄ριξης, στα
οποι΄α οι οργανω
΄ σεις των εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων µπορου΄ν
να ΄εχουν σηµαντικο΄ ρο΄λο, χωρι΄ς ο΄µως οι πολιτικε΄ς αυτε΄ς να
µπορου΄ν να οδηγη΄σουν σε αναγκαστικη΄ αφοµοι΄ωση την οποι΄α δεν
θα ΄εχουν αποδεχθει΄ ελευ΄θερα τα α΄τοµα που ανη΄κουν στην εν λο΄γω
κοινο΄τητα.
4.7.3.3. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι µια ενδεχο΄µενη εξοµοι΄ωση της
κατα΄στασης της τσιγγα΄νικης κοινο΄τητας µε την κατα΄σταση της
ουγγρικη΄ς µειονο΄τητας σε α΄λλες κεντροευρωπαϊκε΄ς χω΄ρες δεν
ει΄ναι αποδεκτη΄, δεδοµε΄νου ο΄τι υπα΄ρχουν σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς,
πολιτικη΄ς και πολιτιστικη΄ς φυ΄σεως, µεταξυ΄ των δυ΄ο περιπτω΄σεων.

4.8. Παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε τη µακροοικονοµικη΄ κατα΄σταση
4.8.1. Η οικονοµι΄α της Ουγγαρι΄ας πραγµατοποιει΄ πολυ΄ ικανοποιητικε΄ς προο΄δους στην επιδι΄ωξη σταθερη΄ς και µη πληθωριστικη΄ς
ανα΄πτυξης, ενω΄ παρα΄λληλα καταβα΄λλονται προσπα΄θειες για τον
περιορισµο΄ του δηµοσι΄ου ελλει΄µµατος σε αποδεκτα΄ επι΄πεδα.
4.8.2. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ θα η΄θελε να επισηµα΄νει ορισµε΄νες
δυσχε΄ρειες που µπορει΄ να αντιµετωπι΄σει η Ουγγαρι΄α απο΄ µακροοικονοµικη΄ α΄ποψη. Αυτε΄ς ει΄ναι οι εξη΄ς:
4.8.2.1. Η πρω΄τη ει΄ναι το αποτε΄λεσµα της προ΄σφατης θε΄σπισης
ενο΄ς συστη΄µατος σταθερη΄ς ισοτιµι΄ας µε το ευρω΄ την
1η Ιανουαρι΄ου 2000 πα΄νω σε µια πιο αυστηρη΄ αντιπληθωριστικη΄
πολιτικη΄. Επι΄σης, θα πρε΄πει να ενισχυθει΄ η ικανο΄τητα ελε΄γχου του
χρηµατοοικονοµικου΄ συστη΄µατος στο συ΄νολο΄ του.
4.8.2.2. Στενα΄ συνδεδεµε΄νη µε το προηγου΄µενο ει΄ναι η ανα΄γκη
να συνεχισθει΄ ο περιορισµο΄ς του φορολογικου΄ ελλει΄µµατος. Εδω΄,
κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, τι΄θενται τρι΄α προβλη΄µατα. Πρω΄τον, η
αναγκαιο΄τητα συνε΄χισης και επιτα΄χυνσης της µεταρρυ΄θµισης της
δηµο΄σιας διοι΄κησης που µπορει΄ να απαιτη΄σει σηµαντικη΄ αυ΄ξηση
των αποδοχω΄ν και ακο΄µη και του αριθµου΄ των ειδικευµε΄νων
δηµοσι΄ων υπαλλη΄λων. ∆ευ΄τερον, το σηµαντικο΄ µερι΄διο που
αντιπροσωπευ΄ουν για τις δηµο΄σιες δαπα΄νες οι περιφερειακε΄ς και
τοπικε΄ς αρχε΄ς. Τρι΄τον, η ανεπα΄ρκεια της φορολογικη΄ς βα΄σης, που
προκυ΄πτει απο΄ την εκτεταµε΄νη παραοικονοµι΄α και απο΄ το συ΄στηµα
φορολογικω΄ν απαλλαγω΄ν. Η επι΄λυση του προβλη΄µατος του
δηµοσι΄ου ελλει΄µµατος προϋποθε΄τει την ανα΄ληψη συντονισµε΄νων
και ταυτο΄χρονων δρα΄σεων επι΄ των τριω΄ν αυτω΄ν παραγο΄ντων.
4.8.2.3. Ιδιαι΄τερα ανησυχητικο΄ς ει΄ναι ο διχασµο΄ς της οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας αφενο΄ς σε κλα΄δους ανταγωνιστικου΄ς, µε σαφη΄
προσανατολισµο΄ προς το εξωτερικο΄, και που εξαρτω΄νται κατα΄
µεγα΄λο µε΄ρος απο΄ τις α΄µεσες εξωτερικε΄ς επενδυ΄σεις και, αφετε΄ρου,
σε παραγωγικου΄ς κλα΄δους προσανατολισµε΄νους προς την εγχω΄ρια
αγορα΄, µε δυνατο΄τητα χαµηλη΄ς ανταγωνιστικο΄τητας. Η ουγγρικη΄
Κυβε΄ρνηση θα ΄επρεπε να προσπαθη΄σει να επιταχυ΄νει τη µεταρρυ΄θµιση των τελευται΄ων αυτω΄ν κλα΄δων πριν καταργηθου΄ν πλη΄ρως τα
συστη΄µατα προστασι΄ας, δασµολογικη΄ς η΄ α΄λλης µορφη΄ς, ο΄πως
προβλε΄πεται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συ΄µφωνο, στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2000.
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4.8.2.4. Η διαδικασι΄α της ιδιωτικοποι΄ησης προχωρει΄ πολυ΄
ικανοποιητικα΄. Του΄το επε΄τρεψε τον περιορισµο΄ του φορολογικου΄
ελλει΄µµατος του κρα΄τους, το΄σο µε΄σω της πω΄λησης προβληµατικω΄ν
επιχειρη΄σεων, ο΄σο και µε΄σω του περιορισµου΄ του δηµοσι΄ου χρε΄ους
µε συνεπακο΄λουθη µει΄ωση της εξυπηρε΄τηση΄ς του. Εµφανι΄στηκαν
συγκεκριµε΄να προβλη΄µατα, που η΄δη ΄εχουν επιλυθει΄ ικανοποιητικα΄,
κατα΄ τη διαδικασι΄α ιδιωτικοποι΄ησης µιας κρατικη΄ς τρα΄πεζας.
'Αλλο στοιχει΄ο που πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη ει΄ναι το γεγονο΄ς ο΄τι
το 14 % των γεωργικω΄ν εκτα΄σεων εξακολουθου΄σε, στα τε΄λη του
1998, να µην ΄εχει ιδιωτικοποιηθει΄. Αυτο΄ µπορει΄ να ΄εχει σηµαντικη΄
επι΄δραση κατα΄ την εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου στον
τοµε΄α της Κοινη΄ς Γεωργικη΄ς Πολιτικη΄ς (ΚΓΠ). Ωστο΄σο, δεν πρε΄πει
να υποτιµηθει΄ ο κι΄νδυνος επιβρα΄δυνσης της προσπα΄θειας για
ολοκληρωτικη΄ ιδιωτικοποι΄ηση, στην περι΄πτωση που οι διαπραγµατευ΄σεις για την ΄ενταξη δεν προχωρη΄σουν στο ρυθµο΄ που επιθυµου΄ν
οι ουγγρικε΄ς αρχε΄ς.
4.8.3. Με λι΄γα λο΄για, η ουγγρικη΄ οικονοµι΄α θα µπορου΄σε,
στο τε΄λος της περιο΄δου προετοιµασι΄ας, να ει΄ναι σε θε΄ση να
αντιµετωπι΄σει τον ελευ΄θερο ανταγωνισµο΄ σε παγκοσµιοποιηµε΄νο
περιβα΄λλον, υπο΄ τον ο΄ρον ο΄τι θα διατηρηθου΄ν οι σηµερινοι΄υψηλοι΄
ρυθµοι΄ αυ΄ξησης της παραγωγικο΄τητας, ο΄τι οι συνολικε΄ς αποδοχε΄ς
θα αυξηθου΄ν µε ρυθµο΄ εναρµονισµε΄νο προς την παραγωγικο΄τητα
και συµβατο΄ µε τους στο΄χους για τον πληθωρισµο΄, την απασχο΄ληση και την ποιο΄τητα ζωη΄ς και ο΄τι θα αυξηθου΄ν οι επενδυ΄σεις για
εκσυγχρονισµο΄, ει΄τε µε΄σω της εθνικη΄ς αποταµι΄ευσης ει΄τε µε ξε΄νες
επενδυ΄σεις. Κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ, η διατη΄ρηση της συνολικη΄ς
ανταγωνιστικο΄τητας της ουγγρικη΄ς οικονοµι΄ας, ιδιαι΄τερα δε του
βιοµηχανικου΄ της κλα΄δου, πρε΄πει να αποτελε΄σει αντικει΄µενο
συστηµατικη΄ς και λεπτοµερου΄ς ανα΄λυσης εκ µε΄ρους της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς.
4.9. Παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε την εσωτερικη΄ αγορα΄ και την
κατα΄σταση των διαφο΄ρων κλα΄δων της οικονοµι΄ας
4.9.1. 'Οσον αφορα΄ τη λειτουργι΄α των τεσσα΄ρων ελευθεριω΄ν
που συναπαρτι΄ζουν την εσωτερικη΄ αγορα΄ χωρι΄ς συ΄νορα, η Ουγγαρι΄α φαι΄νεται ο΄τι σηµειω΄νει προ΄οδο ως προς την ανα΄πτυξη του
συµβατου΄ προς το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο νοµικου΄ πλαισι΄ου, παρο΄τι
θα ΄επρεπε να επιταχυ΄νει την ΄ενταξη΄ της στα κοινοτικα΄ συστη΄µατα
τυποποι΄ησης ο΄πως η CEN (Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ Τυποποι΄ησης) η΄
η Cenelec (Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ Ηλεκτροτεχνικη΄ς Τυποποι΄ησης)
΄εως ο΄του ανε΄λθει στα τε΄λη του 2000 το επι΄πεδο εναρµο΄νισης στο
80 % ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ το προ΄σφατο δια΄ταγµα της ουγγρικη΄ς
Κυβε΄ρνησης. Η ΟΚΕ, στα πλαι΄σια των Μικτω΄ν Συµβουλευτικω΄ν
Επιτροπω΄ν της (ο΄πως κα΄νει το Παρατηρητη΄ριο της Εσωτερικη΄ς
Αγορα΄ς) θα πρε΄πει να αντιµετωπι΄σει στο µε΄λλον το ενδεχο΄µενο
επε΄κτασης των εργασιω΄ν της προκειµε΄νου να εντοπι΄σει στις
υποψη΄φιες χω΄ρες συγκεκριµε΄να εµπο΄δια και να προτει΄νει τρο΄πους
για το ξεπε΄ρασµα΄ τους.
4.9.2. Η εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου για τον ανταγωνισµο΄ επε΄φερε ορισµε΄νες δυσκολι΄ες. Πρα΄γµατι, η µεταφορα΄ στην
ουγγρικη΄ νοµοθεσι΄α του Συµφω΄νου θε΄σπισης του Συµβουλι΄ου
Συ΄νδεσης, δηµιου΄ργησε ορισµε΄να προβλη΄µατα συνταγµατικο΄τητας
δεδοµε΄νου ο΄τι το ουγγρικο΄ συ΄νταγµα δεν επιτρε΄πει την α΄µεση
εφαρµογη΄ µη εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας. Του΄το καθιστα΄ υποχρεωτικη΄ την
αναθεω΄ρηση του ουγγρικου΄ νο΄µου που µεταφε΄ρει το Συµβου΄λιο
Συ΄νδεσης προκειµε΄νου να καταστει΄ συµβατο΄ς µε το Συ΄νταγµα.
Φαι΄νεται επι΄σης ο΄τι υπα΄ρχουν δυσκολι΄ες ως προς την κατα΄λληλη
λογιστικη΄ καταγραφη΄ και παρακολου΄θηση του συστη΄µατος κρατικω΄ν ενισχυ΄σεων για την επι΄λυση των οποι΄ων η ουγγρικη΄
Κυβε΄ρνηση δηµιου΄ργησε µια υπηρεσι΄α παρακολου΄θησης των εν
λο΄γω κρατικω΄ν ενισχυ΄σεων. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, η Ουγγαρι΄α
φαι΄νεται ο΄τι προοδευ΄ει ταχυ΄τατα ως προς την προσαρµογη΄ της
νοµοθεσι΄ας και των διαδικασιω΄ν σχετικα΄ µε τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις.
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4.9.3. Ο κλα΄δος της γεωργι΄ας, λο΄γω της οικονοµικη΄ς δια΄σταση΄ς του και ειδικο΄τερα του κοινωνικου΄ του αντι΄κτυπου, συνιστα΄
΄ενα απο΄ τα κεντρικα΄ και πλε΄ον συ΄νθετα στοιχει΄α της διαδικασι΄ας
΄ενταξης. Η µικτη΄ συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ ΕΕ-Ουγγαρι΄ας ει΄χε
προ΄σφατα την ευκαιρι΄α να διατυπω΄σει τις απο΄ψεις της σχετικα΄ µε
΄ νονταν σε τρι΄α στοιχει΄α:
το θε΄µα (1). Οι συστα΄σεις της επικεντρω
— την αποδοχη΄ των οικονοµικω΄ν προοπτικω΄ν που συµφωνη΄θηκαν
κατα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Βερολι΄νου·
— τις επιδρα΄σεις επι΄ της απασχο΄λησης στον αγροτικο΄ τοµε΄α και
επι΄ της αστυφιλι΄ας που θα µπορου΄σε να ΄εχει η ακατα΄λληλη
εφαρµογη΄ της ΚΓΠ, λο΄γω των οποι΄ων συνιστα΄ται να εξευρεθου΄ν λυ΄σεις που να επιτρε΄πουν τη διατη΄ρηση ενο΄ς αποδεκτου΄ βιοτικου΄ επιπε΄δου για τους ου΄γγρους γεωργου΄ς·
— την εξευ΄ρεση ενο΄ς συµβιβασµου΄, αποδεκτου΄ απο΄ αµφο΄τερες
τις πλευρε΄ς, σχετικα΄ µε τις αντισταθµιστικε΄ς ενισχυ΄σεις για τη
γεωργι΄α.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄να υποστηρι΄ξει αυτα΄ τα συµπερα΄σµατα της Μικτη΄ς
Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς, τα οποι΄α πρε΄πει να αποτελε΄σουν το
σηµει΄ο αναφορα΄ς για την προ΄οδο των διαπραγµατευ΄σεων στα
γεωργικα΄ θε΄µατα.
Επιπλε΄ον, η Ουγγαρι΄α ζη΄τησε την εφαρµογη΄ δεκαετου΄ς µεταβατικη΄ς περιο΄δου για την αγορα΄ γεωργικω΄ν εκτα΄σεων εκ µε΄ρους µη
ου΄γγρων πολιτω΄ν, συνεταιρισµω΄ν η΄ ανω΄νυµων εταιρειω΄ν. Η ΟΚΕ,
χωρι΄ς να επιθυµει΄ να εξετα΄σει, προς το παρο΄ν, το αρµο΄ζον του
αιτη΄µατος, επιθυµει΄ να προτει΄νει µια ενδεχο΄µενη συµβιβαστικη΄
λυ΄ση, που θα µπορου΄σε να η΄ταν η δυνατο΄τητα α΄µεσης αγορα΄ς εκ
µε΄ρους φυσικω΄ν προσω΄πων, πολιτω΄ν µιας χω΄ρας της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, που ει΄ναι µο΄νιµοι κα΄τοικοι Ουγγαρι΄ας, η΄ εκ µε΄ρους
γεωργικω΄ν συνεταιρισµω΄ν που ει΄ναι εγγεγραµµε΄νοι στα µητρω΄α
της χω΄ρας.
4.9.4. 'Οσον αφορα΄ τις µεταφορε΄ς, η Ουγγαρι΄α ΄εχει σηµειω
΄ σει
σηµαντικη΄ προ΄οδο στην εφαρµογη΄ νε΄ας νοµοθεσι΄ας, συ΄µφωνης µε
το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο, παρο΄τι αποµε΄νουν ακο΄µη αρκετα΄ να
γι΄νουν. Στις γνωµοδοτη΄σεις της για την πανευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄
µεταφορω΄ν (2), καθω΄ς και στο Ψη΄φισµα της µικτη΄ς συµβουλευτικη΄ς
επιτροπη΄ς (ΜΣΕ) (3), η ΟΚΕ ΄εχει τονι΄σει τον κεντρικο΄ ρο΄λο της
Ουγγαρι΄ας στην πρωτοβουλι΄α ΤΙΝΑ και την ανα΄γκη ανα΄πτυξης
σηµαντικω΄ν προγραµµα΄των σιδηροδροµικω΄ν και κυρι΄ως οδικω΄ν
υποδοµω΄ν. Επι΄σης, η ΜΣΕ προ΄τεινε να γι΄νει διαχωρισµο΄ς του
προβληµατισµου΄ σχετικα΄ µε τις µεταφορε΄ς που συνδε΄ονται µε τη
διεθνη΄ δια΄σταση της ουγγρικη΄ς οικονοµι΄ας απο΄ εκει΄νον που
αφορα΄, τουλα΄χιστον σε πρω΄τη φα΄ση, την εσωτερικη΄ της αγορα΄.
Τε΄λος, η ΜΣΕ το΄νισε την ανα΄γκη να βελτιωθου΄ν τα συστη΄µατα
κατα΄ρτισης των εργαζοµε΄νων και αυτοαπασχολουµε΄νων του τοµε΄α
των µεταφορω΄ν.

(1) Ψη΄φισµα που υιοθετη΄θηκε στις Βρυξε΄λλες στις 10 Μαι΅ου 1999 απο΄
τη ΜΣΕ ΕΕ/Ουγγαρι΄ας.
(2) «Εφαρµογη΄ της ∆η΄λωσης του Ελσι΄νκι» (EE C 407 της 28.12.1998)
και «∆ιαρθρωµε΄νος κοινωνικο΄ς δια΄λογος για τους πανευρωπαϊκου΄ς
διαδρο΄µους µεταφορω΄ν» (EE C 329 της 17.11.1999).
(3) DI 83/99 τελικο΄ (Κοινο΄ Ψη΄φισµα)· Η πολιτικη΄ µεταφορω΄ν και η
΄ενταξη της Ουγγαρι΄ας στην ΕΕ.
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4.9.5. 'Οσον αφορα΄ τις τηλεπικοινωνι΄ες, η Ουγγαρι΄α ζη΄τησε
να διατηρη΄σει µε΄χρι το τε΄λος του 2002 τα αποκλειστικα΄ της
δικαιω΄µατα για τις τηλεφωνικε΄ς υπηρεσι΄ες. Η ΟΚΕ θα ζητου΄σε, εα΄ν
βε΄βαια αυτο΄ ει΄ναι τεχνικα΄ και οικονοµικα΄ εφικτο΄ και κοινωνικα΄
δικαιολογηµε΄νο, να απελευθερωθου΄ν πιο γρη΄γορα ορισµε΄νες
υπηρεσι΄ες µε µεγα΄λη προστιθε΄µενη αξι΄α και µε υψηλου΄ς ρυθµου΄ς
ανα΄πτυξης (για παρα΄δειγµα, δι΄κτυα διαβι΄βασης δεδοµε΄νων, κινητη΄
τηλεφωνι΄α…), δεδοµε΄νου ο΄τι αυτο΄ θα ει΄χε θετικο΄ αντι΄κτυπο στην
αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας στο συ΄νολο της οικονοµι΄ας. Του΄το
θα πρε΄πει να γι΄νει στα πλαι΄σια σεβασµου΄ των δικαιωµα΄των των
καταναλωτω΄ν και των εργαζοµε΄νων του τοµε΄α στην ο΄λη διαδικασι΄α.
4.9.6. Τα περιβαλλοντικα΄ ζητη΄µατα ΄σως
ι
ει΄ναι απο΄ εκει΄να που
παρουσια΄ζουν τις µεγαλυ΄τερες πρακτικε΄ς δυσκολι΄ες για την
΄ενταξη. Η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη επισηµα΄νει, στη γνωµοδο΄τηση΄ της για την
εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου στις προς ΄ενταξη χω΄ρες (4),
τη λογικη΄ που θα ΄επρεπε να διε΄πει τη σχετικη΄ διαδικασι΄α, µε βα΄ση
τα ακο΄λουθα σηµει΄α:
— Ενι΄σχυση των µηχανισµω΄ν των κοινοτικω΄ν ταµει΄ων προε΄νταξης
για τον εν λο΄γω τοµε΄α.
— Καθορισµο΄ς µεταβατικω΄ν περιο΄δων για την εφαρµογη΄ του
κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου σε θε΄µατα περιβα΄λλοντος, µε περιορισµε΄νη δια΄ρκεια και σε πτυχε΄ς που να µην συνεπα΄γονται
σηµαντικα΄ εµπο΄δια για την εσωτερικη΄ αγορα΄.
— Απαι΄τηση απο΄ οποιαδη΄ποτε νε΄α εγκατα΄σταση η΄ σχε΄διο που
λαµβα΄νει ολικη΄ η΄ µερικη΄ στη΄ριξη απο΄ κοινοτικα΄ κονδυ΄λια, µε
µορφη΄ δανει΄ων η΄ ενισχυ΄σεων, να εφαρµο΄ζει τις ισχυ΄ουσες
κοινοτικε΄ς ρυθµι΄σεις, ακο΄µη κι εα΄ν αυτε΄ς δεν εφαρµο΄ζονται
ακο΄µη επι΄σηµα στην Ουγγαρι΄α.
— Ενι΄σχυση των διοικητικω΄ν πτυχω΄ν και των συστηµα΄των τεχνικω΄ν µετρη΄σεων που θα επιτρε΄πουν την πραγµατικη΄ εφαρµογη΄
των περιβαλλοντικω΄ν προτυ΄πων.
Επι΄σης, λο΄γω της κεντρικη΄ς θε΄σης της Ουγγαρι΄ας σε σχε΄ση µε τις
α΄λλες υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω΄ρες, πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη και
οι περιβαλλοντικε΄ς πολιτικε΄ς που ΄εχουν υιοθετηθει΄ απο΄ τις εν
λο΄γω χω΄ρες, και ειδικο΄τερα σε ο΄,τι αφορα΄ τον ∆ου΄ναβη και τους
παραποτα΄µους του.
4.9.7. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το γεγονο΄ς
ο΄τι η Ουγγαρι΄α ΄εχει πραγµατοποιη΄σει σηµαντικη΄ προ΄οδο ως προς
τη νοµοθεσι΄α που διε΄πει τα δικαιω΄µατα των καταναλωτω΄ν και
ελπι΄ζει ο΄τι οι εκπρο΄σωποι των οργανω΄σεω΄ν τους θα ενταχθου΄ν
ενεργα΄ στη διαδικασι΄α νοµοθετικη΄ς προετοιµασι΄ας και ευαισθητοποι΄ησης του κοινου΄.

(4) ΕΕ C 40 της 15.2.1999. Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το
Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄, την Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν και τις υποψη΄φιες προς
΄ενταξη χω΄ρες της Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης, για τις
στρατηγικε΄ς της ΄ενταξης σε θε΄µατα του περιβα΄λλοντος: Αντιµετω΄πιση
της προ΄κλησης της διευ΄ρυνσης προς τις υποψη΄φιες χω΄ρες της
Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης (COM(1998) 294 τελικο΄).
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5. Η εταιρικη΄ σχε΄ση για την ΄ενταξη και το εθνικο΄ προ΄γραµµα
για την υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου
5.1.
Η εταιρικη΄ σχε΄ση για την ΄ενταξη, την οποι΄α ρυθµι΄ζει ο
κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 622/98, προσπαθει΄ να ιεραρχη΄σει τις
προτεραιο΄τητες ανα΄ χω΄ρα για την υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄
κεκτηµε΄νου, εντοπι΄ζοντας προτεραιο΄τητες και παρε΄χοντας τα
διαθε΄σιµα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα γι' αυτε΄ς. Με αυτη΄ τη βα΄ση, η
κα΄θε υποψη΄φια χω΄ρα κατη΄ρτισε ΄ενα εθνικο΄ προ΄γραµµα για την
υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου.
5.2.
Το σχετικο΄ προ΄γραµµα της Ουγγαρι΄ας προσδιορι΄ζει τις
ακο΄λουθες προτεραιο΄τητες:
— Οικονοµικη΄ µεταρρυ΄θµιση
— Ενι΄σχυση της δυναµικο΄τητας των θεσµω΄ν και της διοι΄κησης
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απο΄ τον ΠΟΕ. Εντου΄τοις, στα τε΄λη του 1998, υπη΄ρχαν πολλε΄ς
πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες που δεν ει΄χαν ακο΄µη επικυρωθει΄, ενω΄ η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση τις ΄εχει υπογρα΄ψει, καθω΄ς και συµφωνι΄ες που
΄επρεπε να ακυρωθου΄ν δεδοµε΄νου ο΄τι δεν συµφωνου΄ν µε το
κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επισηµα΄νει ο΄τι η
Ουγγαρι΄α θα ΄επρεπε να ενηµερω΄νεται στο µε΄λλον για τις νε΄ες
συµφωνι΄ες τις οποι΄ες προ΄κειται να υπογρα΄ψει η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση,
προκειµε΄νου να επιταχυνθει΄ κατα΄ το δυνατο΄ν η υπογραφη΄ τους και
απο΄ την Ουγγαρι΄α.

5.3.4. Σε τελωνειακα΄ θε΄µατα, η διαφορα΄ φα΄σεως µε την
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ει΄ναι ακο΄µη πολυ΄ µεγα΄λη. Η πτυχη΄ αυτη΄ πρε΄πει
να αποτελε΄σει αντικει΄µενο πρωταρχικη΄ς µε΄ριµνας, ο΄χι µο΄νο λο΄γω
των οικονοµικω΄ν συνεπειω΄ν που συνεπα΄γεται, το΄σο για το ∆ηµο΄σιο
ταµει΄ο της Ουγγαρι΄ας ο΄σο και για τον κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄,
αλλα΄ και λο΄γω της γεωγραφικη΄ς θε΄σης της Ουγγαρι΄ας, που
συνορευ΄ει µε χω΄ρες εκτο΄ς Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

— Εσωτερικη΄ αγορα΄
— ∆ικαιοσυ΄νη και εσωτερικα΄ θε΄µατα
— Περιβα΄λλον
5.3.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η Ουγγαρι΄α πραγµατοποιει΄ αξιοσηµει΄ωτες προο΄δους κατα΄ τη συνολικη΄ εφαρµογη΄ του εν λο΄γω προγρα΄µµατος, παρο΄τι, κατα΄ τη γνω΄µη της, υπα΄ρχουν ορισµε΄νοι τοµει΄ς που
απαιτου΄ν ιδιαι΄τερη προσοχη΄ και σχετικα΄ µε τους οποι΄ους θα
επιθυµου΄σε να διατυπω΄σει τις επιµε΄ρους συστα΄σεις που ακολουθου΄ν:
5.3.1. Σε θε΄µατα περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης, η Ουγγαρι΄α ο΄χι
µο΄νον παρουσια΄ζει ουσιω΄δεις διαφορε΄ς ως προς τα εισοδηµατικα΄
επι΄πεδα, αλλα΄ δεν διαθε΄τει και µια διοικητικη΄ δοµη΄ ικανη΄ να
αναπτυ΄ξει µια πολιτικη΄ περιφερειακη΄ς συνοχη΄ς. Η ανα΄πτυξη µιας
τε΄τοιας δοµη΄ς κρι΄νεται επει΄γουσα και αναγκαι΄α εα΄ν η Ουγγαρι΄α
επιθυµει΄ να επωφεληθει΄, αµε΄σως µετα΄ την ΄ενταξη΄ της, απο΄ τους
πο΄ρους του ΕΤΠΑ. Επι΄σης, στα πλαι΄σια της ΄διας
ι
πολιτικη΄ς, θα
µπορου΄σε να ενταχθει΄ σχε΄διο δρα΄σης για την τσιγγα΄νικη κοινο΄τητα
που να προωθη΄σει την ΄ενταξη΄ της, καθω΄ς και την καλυ΄τερη
προ΄σβαση των παιδιω΄ν της εν λο΄γω κοινο΄τητας στην εκπαι΄δευση.
5.3.2. Ανα΄λογος προβληµατισµο΄ς θα ΄επρεπε να αναπτυχθει΄ και
για την εφαρµογη΄ των υγειονοµικω΄ν και φυτο-υγειονοµικω΄ν
προτυ΄πων, για τα οποι΄α υπα΄ρχει αυξανο΄µενη ευαισθησι΄α στο
εσωτερικο΄ της 'Ενωσης. Η ανεπαρκη΄ς µε΄ριµνα για τα ζητη΄µατα
αυτα΄ θα µπορου΄σε να θε΄σει σε κι΄νδυνο τις σηµαντικε΄ς προοπτικε΄ς
που µπορει΄ να ΄εχει ο τοµε΄ας των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων διατροφη΄ς
της Ουγγαρι΄ας στις κοινοτικε΄ς αγορε΄ς.
5.3.2.1. Η ΟΚΕ εφιστα΄ ειδικω΄ς την προσοχη΄ στην επιτακτικη΄
ανα΄γκη ενσωµα΄τωσης στην ουγγρικη΄ νοµοθεσι΄α των διατα΄ξεων
του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου σχετικα΄ µε την καταπολε΄µηση των
ναρκωτικω΄ν, του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος και της νοµιµοποι΄ησης
του παρα΄νοµου χρη΄µατος.
5.3.3. Η Ουγγαρι΄α ΄εχει προοδευ΄σει σηµαντικα΄ ως προς τη
συστηµατοποι΄ηση των εξωτερικω΄ν εµπορικω΄ν σχε΄σεω΄ν της συ΄µφωνα µε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο, κυρι΄ως εκει΄νων που πηγα΄ζουν

5.3.5. Ενω΄ κατα΄ το τελευται΄ο ΄ετος σηµειω΄θηκε σηµαντικη΄
βελτι΄ωση στο σχεδιασµο΄ και την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος
Phare για την Ουγγαρι΄α, πρε΄πει να καταβληθου΄ν ακο΄µη προσπα΄θειες για την βε΄λτιστη αξιοποι΄ηση των δυνατοτη΄των που προσφε΄ρει
το εν λο΄γω προ΄γραµµα. Ανα΄λογος προβληµατισµο΄ς πρε΄πει να
αναπτυχθει΄ και για το ISP και για το µελλοντικο΄ προ΄γραµµα
Sappard. Η ΟΚΕ συνιστα΄ να συµµετα΄σχουν πιο ενεργα΄ οι
κοινωνικο-επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις στη φα΄ση του εντοπισµου΄
των προτεραιοτη΄των και της επιλογη΄ς συγκεκριµε΄νων στο΄χων.

6. Συµπερα΄σµατα

6.1.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η Ουγγαρι΄α, σε γενικε΄ς γραµµε΄ς,
προετοιµα΄ζει την ΄ενταξη΄ της στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση κατα΄ ιδιαι΄τερα
ικανοποιητικο΄ τρο΄πο και κρι΄νει ο΄τι η χω΄ρα πρε΄πει να εξακολουθη΄σει
την προσπα΄θεια αυτη΄ µε την ΄δια
ι ΄ενταση, παρο΄λο που η Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση, για δικου΄ς της λο΄γους, δεν ει΄ναι σε θε΄ση να ορι΄σει
συγκεκριµε΄νο χρονοδια΄γραµµα για την ΄ενταξη. Η ΟΚΕ θεωρει΄
απαραι΄τητη την ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των οργα΄νων
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και της ουγγρικη΄ς κυβε΄ρνησης σε ισο΄τιµη
βα΄ση.

6.2.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄ µο΄νο να επισηµα΄νει την ανησυχι΄α της για
τη διακοπη΄ του εποικοδοµητικου΄ κοινωνικου΄ διαλο΄γου µεταξυ΄ της
Κυβε΄ρνησης της χω΄ρας και των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και προτρε΄πει
ο΄λα τα µε΄ρη να αποκαταστη΄σουν τον εν λο΄γω δια΄λογο, γεγονο΄ς
που θα ΄εχει θετικη΄ επι΄δραση για την ταχυ΄τερη προετοιµασι΄α για
την ΄ενταξη και την ευρυ΄τερη αποδοχη΄ της απο΄ το συ΄νολο της
ουγγρικη΄ς κοινωνι΄ας.

6.3.
Η ΟΚΕ, στα πλαι΄σια των Μικτω΄ν Συµβουλευτικω΄ν Επιτροπω΄ν της (ο΄πως και µε το Παρατηρητη΄ριο της Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς),
θα πρε΄πει να αντιµετωπι΄σει στο µε΄λλον το ενδεχο΄µενο επε΄κτασης
των εργασιω΄ν της µε σκοπο΄ να ξεπεραστου΄ν στις υποψη΄φιες χω΄ρες
τα συγκεκριµε΄να προβλη΄µατα και να προταθου΄ν λυ΄σεις.
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6.4.
Η ΟΚΕ, µε τα µε΄σα και τις δυνατο΄τητες που της παρε΄χει η
Συνθη΄κη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, επιθυµει΄ να συνεισφε΄ρει στη
διαδικασι΄α αυτη΄ και, ει΄τε α΄µεσα ει΄τε µε΄σω της Μικτη΄ς Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης — Ουγγαρι΄ας, να θε΄σει στη
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δια΄θεση των κοινωνικω΄ν εται΄ρων της Ουγγαρι΄ας ο΄λα τα µε΄σα που
διαθε΄τει και την ικανο΄τητα επιρροη΄ς της και διαµεσολα΄βησης
ενω΄πιον των κοινοτικω΄ν θεσµικω΄ν οργα΄νων καθω΄ς και της ΄διας
ι
της Κυβε΄ρνησης και α΄λλων θεσµω΄ν της Ουγγαρι΄ας.

Βρυξε΄λλες, 1η Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Συνοπτικο΄ς πι΄νακας του νε΄ου συστη΄µατος κοινωνικου΄ διαλο΄γου
Φο΄ρουµ

Θε΄µα

Συµµετε΄χοντες

Φο΄ρουµ µακροεπιπε΄δου
A. Ο εργασιακο΄ς χω
΄ ρος
1. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργατικη΄ νοµοθεσι΄α που εφαρµο΄ζεται στο συ΄νολο της Εκπρο΄σωποι της κυβε΄ρνησης, εθνικε΄ς ενω΄σεις εργοδοτιοικονοµι΄ας· διαπραγµα΄τευση συµφωνιω΄ν για τις ελα΄- κω΄ν οργανω΄σεων, εθνικε΄ς συνοµοσπονδι΄ες οργανω΄σεων
χιστες αποδοχε΄ς σε εθνικο΄ επι΄πεδο, για τον επαναπροσ- εργαζοµε΄νων
Συνεδρια΄ζει: κατα΄ περι΄πτωση
διορισµο΄ των εργα΄σιµων ηµερω΄ν της εβδοµα΄δας και για
µε΄τρα που αφορου΄ν τις δικαιοδοσι΄ες των κοινωνικω΄ν
εται΄ρων.
2. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΟΕ
Συνεδρια΄ζει: κατα΄ περι΄πτωση

Συµµετοχη΄ στην προετοιµασι΄α διεθνω΄ν εργασιακω΄ν συµ- Εκπρο΄σωποι της κυβε΄ρνησης, εθνικε΄ς ενω΄σεις εργοδοτιφωνιω΄ν, διαχει΄ριση της διαρκου΄ς επαφη΄ς µε την ∆ιεθνη΄ κω΄ν οργανω΄σεων, εθνικε΄ς συνοµοσπονδι΄ες οργανω΄σεων
Οργα΄νωση Εργασι΄ας
εργαζοµε΄νων
B. Φο΄ρουµ οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς διαβου΄λευσης

∆ιαβουλευ΄σεις για στρατηγικα΄ ζητη΄µατα που αφορου΄ν Εκπρο΄σωποι της κυβε΄ρνησης, εθνικε΄ς οργανω΄σεις εκπροτο συ΄νολο της οικονοµι΄ας
σω΄πησης συµφερο΄ντων, οικονοµικα΄ επιµελητη΄ρια, ΄ενωση
τραπεζω΄ν, συµβου΄λιο συναλλαγµατικω΄ν αποθεµα΄των,
Συνεδρια΄ζει: τουλα΄χιστον δυ΄ο φορε΄ς
οργανω΄σεις που εκπροσωπου΄ν τους εξωτερικου΄ς επενδυτο χρο΄νο
τε΄ς, κ.λπ.
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ∆ιαβουλευ΄σεις για το γενικο΄ πλαι΄σιο της δραστηριο΄τηΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
τας των τεχνικω΄ν οµα΄δων εργασι΄ας, και για τις εθνικε΄ς
και διεθνει΄ς προσπα΄θειες των αντιπροσωπευτικω΄ν οργαΣυνεδρια΄ζει: τε΄σσερις φορε΄ς το χρο΄νο νω΄σεων για την προω΄θηση της ΄ενταξης της χω΄ρας
και πλε΄ον, εα΄ν το απαιτει΄ ο ρυθµο΄ς
των προετοιµασιω΄ν
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδρια΄ζει: κατα΄ περι΄πτωση

Εκπρο΄σωποι της κυβε΄ρνησης, εθνικε΄ς οργανω΄σεις εκπροσω΄πησης συµφερο΄ντων, οικονοµικα΄ επιµελητη΄ρια, ΜΚΟ
(επι΄σης: µο΄νιµοι προσκεκληµε΄νοι και ειδικοι΄ προσκεκληµε΄νοι ανα΄λογα µε τα εξεταζο΄µενα θε΄µατα)

Φο΄ρουµ για την προετοιµασι΄α των πλε΄ον ευνοϊκω΄ν Εκπρο΄σωποι της κυβε΄ρνησης, εκπρο΄σωποι των οργανω΄αποφα΄σεων σχετικα΄ µε τις περισσο΄τερο εκτεθειµε΄νες σεων διατη΄ρησης και χρηµατοδο΄τησης του κεντρικου΄ και
κοινωνικα΄ οµα΄δες
περιφερειακου΄ θεσµικου΄ συστη΄µατος, ΜΚΟ, επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις

4. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ- ∆ιαβουλευ΄σεις σχετικα΄ µε τα τρε΄χοντα θε΄µατα περιφε- Εκπρο΄σωποι της κυβε΄ρνησης, οικονοµικα΄ επιµελητη΄ρια,
ΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ρειακη΄ς και τοπικη΄ς ανα΄πτυξης και ανα΄πτυξης των οργανω΄σεις εκπροσω΄πησης συµφερο΄ντων, οµα΄δες συµφευποδοµω΄ν
ρο΄ντων των τοπικω΄ν κυβερνη΄σεων, ΜΚΟ
Συνεδρια΄ζει: κατα΄ περι΄πτωση
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση Κανονισµου΄ του Ευρωπαϊ΄ ρισης και καταγρακου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση συστη΄µατος αναγνω
΄ ν και τη ση΄µανση του βοει΄ου κρε΄ατος και των προϊο΄ντων µε βα΄ση το βο΄ειο κρε΄ας,
φη΄ς των βοοειδω
και για την κατα΄ργηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλι΄ου»
(2000/C 117/09)
Στις 12 Νοεµβρι΄ου 1999, και βα΄σει του α΄ρθρου 152 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς µε θε΄µα 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 ο΄ρισε ως εισηγητη΄ τον κ. Evans. Το τµη΄µα υιοθε΄τησε την γνωµοδο΄τηση΄ του στις
9 Φεβρουαρι΄ου 2000.
Κατα΄ την 370η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 2ας Μαρτι΄ου) η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε, µε 64 ψη΄φους υπε΄ρ 3 κατα΄ και 3 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄ (1)
Το προτεινο΄µενο συ΄στηµα σχετικα΄ µε την αναγνω΄ριση και
καταγραφη΄ των βοοειδω΄ν και τη ση΄µανση του βοει΄ου κρε΄ατος και
των προϊο΄ντων µε βα΄ση το βο΄ειο κρε΄ας βασι΄ζεται σε δυ΄ο προτα΄σεις.
Η πρω΄τη (2) [99/0205 (COD)], που εξετα΄στηκε απο΄ το Συµβου΄λιο
και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο το ∆εκε΄µβριο του 1999 επεκτει΄νει
µο΄νο τις ισχυ΄ουσες εθελοντικε΄ς ρυθµι΄σεις λο΄γω των δυσκολιω΄ν
που αντιµετω΄πισαν τα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη για την πλη΄ρη
θε΄σπιση του απαιτου΄µενου συστη΄µατος αναγνω΄ρισης των βοοειδω΄ν. Το Συµβου΄λιο δεν απεδε΄χθη τις προτεινο΄µενες απο΄ το ΕΚ
µεταβολε΄ς, κατο΄πιν αυτου΄ η Επιτροπη΄ παρε΄τεινε, βα΄σει του
α΄ρθρου 19, το status quo ΄εως την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2000. 'Ετσι,
στις 21 ∆εκεµβρι΄ου 1999 το Συµβου΄λιο ενε΄κρινε τον κανονισµο΄
(ΕΚ) αριθ. 2772/1999 που προβλε΄πει τους γενικου΄ς κανο΄νες ενο΄ς
υποχρεωτικου΄ συστη΄µατος επιση΄µανσης του βοει΄ου κρε΄ατος (3).
1.1.
Η δευ΄τερη προ΄ταση (99/0204 COD), ει΄ναι υπε΄ρ της
σταδιακη΄ς εισαγωγη΄ς ενο΄ς υποχρεωτικου΄ συστη΄µατος αναγνω΄ρισης, καταγραφη΄ς και ση΄µανσης µαζι΄ µε την προ΄βλεψη για
΄ενα παρα΄λληλο προαιρετικο΄ συ΄στηµα ση΄µανσης. Κατο΄πιν των
αποφα΄σεων που ελη΄φθησαν το ∆εκε΄µβριο του 1999 το συ΄στηµα
πρε΄πει να τεθει΄ σε ισχυ΄ πριν απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2000.
1.2.
Ως πρω΄το στα΄διο του εν λο΄γω συστη΄µατος προβλε΄πεται η
ση΄µανση του φρε΄σκου η΄ κατεψυγµε΄νου βοει΄ου η΄ µοσχαρι΄σιου
κρε΄ατος απο΄ ο΄λους τους επιχειρηµατι΄ες και οργανω΄σεις εµπορι΄ας
του απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2000 και µετα΄ µε τις ακο΄λουθες
ενδει΄ξεις:

(1) Σχετικα΄ ΄εγγραφα: — COM(1999) 486 τελικο΄ — 'Εκθεση της
Επιτροπη΄ς στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο για την
κατα΄σταση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των συστηµα΄των ση΄µανσης του
βοει΄ου κρε΄ατος στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη· — COM(1999) 487 τελικο΄
— προτα΄σεις 99/0204(COD) και 99/0205· και — COM(1999)
487 τελικο΄/2 — ∆ιορθωτικο΄ του 'Αρθρου 22Α του 99/0204(COD).
(2) Ηµερη΄σια δια΄ταξη της ολοµε΄λειας της συνο΄δου, 8 και 9 ∆εκεµβρι΄ου
1999.
(3) ΕΕ L 334 της 28.12.1999, σ. 1.

— τους κω΄δικες ατοµικη΄ς ανιχνευσιµο΄τητας. Ο αριθµο΄ς αυτο΄ς
µπορει΄ να ει΄ναι αριθµο΄ς αναγνω΄ρισης του µεµονωµε΄νου
ζω΄ου απο΄ το οποι΄ο προε΄ρχεται το βο΄ειο κρε΄ας η΄ αριθµο΄ς
αναγνω΄ρισης της οµα΄δας ζω΄ων·
— την περιοχη΄ η΄ το κρα΄τος µε΄λος η΄ την τρι΄τη χω΄ρα του σφαγει΄ου
η΄ της µονα΄δας αφαι΄ρεσης των οστω΄ν·
— τον αριθµο΄ ΄εγκρισης του σφαγει΄ου και της µονα΄δας αφαι΄ρεσης
των οστω΄ν·
— της ηµεροµηνι΄ας σφαγη΄ς·
— την κατηγορι΄α του ζω΄ου (δεν ορι΄ζεται στην προ΄ταση)·
— την ελα΄χιστη ιδανικη΄ περι΄οδο σιτε΄µατος.
1.3.
Με το προτεινο΄µενο δευ΄τερο στα΄διο που θα ισχυ΄σει απο΄
την 1η Ιανουαρι΄ου 2003, οι επιχειρηµατι΄ες και οι οργανω΄σεις
υποχρεου΄νται να αναφε΄ρουν τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις στη ση΄µανση:
— κρα΄τος µε΄λος, περιοχη΄ η΄ εκµετα΄λλευση η΄ τρι΄τη χω΄ρα ο΄που
΄εχει γεννηθει΄ το ζω΄ο·
— ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, περιοχε΄ς η΄ εκµεταλλευ΄σεις η΄ τρι΄τες χω΄ρες
ο΄που ΄εχει εκτραφει΄·
— κρα΄τος µε΄λος, περιοχη΄ η΄ σφαγει΄ο η΄ τρι΄τη χω΄ρα ο΄που ΄εχει
διενεργηθει΄ η σφαγη΄·
— κρα΄τος µε΄λος, περιοχη΄ η΄ µονα΄δα η΄ τρι΄τη χω΄ρα ο΄που ΄εχει
διενεργηθει΄ η αφαι΄ρεση των οστω΄ν.
1.4.
Στην προ΄ταση χρησιµοποιου΄νται ορισµε΄νοι ευρυ΄τεροι
γεωγραφικοι΄ ορισµοι΄ ο΄πως η χω΄ρα ο΄που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄
τα ανωτε΄ρω, δηλαδη΄ αναφε΄ρεται:
— «καταγωγη΄ ΕΚ» ο΄ταν ει΄ναι απο΄ ΄ενα η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη·
΄ ρες εκτο΄ς ΕΚ» ο΄ταν ει΄ναι απο΄ µι΄α τρι΄τη
— «καταγωγη΄: ΕΚ και χω
χω΄ρα και απο΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη·
— «καταγωγη΄: χω΄ρες εκτο΄ς ΕΚ» ο΄ταν ει΄ναι απο΄ µι΄α η΄ περισσο΄τερες
τρι΄τες χω΄ρες.
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1.5.
Στην προ΄ταση περιλαµβα΄νονται επι΄σης γενικοι΄ κανο΄νες
σχετικα΄ µε τα προαιρετικα΄ συστη΄µατα ση΄µανσης που ελε΄γχονται
απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ και µπορου΄ν να ισχυ΄ουν παρα΄λληλα µε τα
υποχρεωτικα΄. Τα προαιρετικα΄ συστη΄µατα για το βο΄ειο κρε΄ας
µπορου΄ν να θεσπισθου΄ν το΄σο στην ΕΚ ο΄σο και σε τρι΄τες χω΄ρες.

2. Γενικε΄ς Παρατηρη΄σεις

2.1. Νοµικα΄ ζητη΄µατα
2.1.1. Αµφισβητει΄ται η νοµικη΄ βα΄ση του προτεινο΄µενου κανονισµου΄. Η Επιτροπη΄ και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο προσε΄φυγαν
κατα΄ του Συµβουλι΄ου στο Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο διο΄τι ως βα΄ση
του ισχυ΄οντος κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 820/97 ΄ελαβε το παλαιο΄
α΄ρθρο 43 της Συνθη΄κης αντι΄ του α΄ρθρου 152 της Συνθη΄κης του
'Αµστερνταµ το οποι΄ο αποτελει΄ την ορθη΄ βα΄ση συ΄µφωνα µε την
Επιτροπη΄. Η απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου αναµε΄νεται.
2.1.2. Οι ο΄ροι εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 22 το οποι΄ο επιτρε΄πει
στην Επιτροπη΄ να παρακολουθει΄ και να διασφαλι΄ζει την εφαρµογη΄
του κανονισµου΄ επιβα΄λλουν στην Επιτροπη΄, σε ορισµε΄νες
περιπτω΄σεις, να ζητει΄ την απο΄φαση η΄ τη συνδροµη΄ της µο΄νιµης
κτηνιατρικη΄ς επιτροπη΄ς (1).
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2.2.2. Κατα΄ τις συζητη΄σεις στην ΟΚΕ διατυπω΄θηκαν σοβαρε΄ς
αµφιβολι΄ες για το κατα΄ πο΄σον ει΄ναι σκο΄πιµο να συµπεριληφθου΄ν,
σε ΄ενα µο΄νο κανονισµο΄, νοµικα΄ και διοικητικα΄ µε΄τρα µε τα
οποι΄α επιδιω΄κεται να διασφαλισθει΄ η διεξαγωγη΄ εµπεριστατωµε΄νων
΄ ν ελε΄γχων µαζι΄ µε τις διατα΄ξεις για
κτηνιατρικω΄ν και υγειονοµικω
τη ση΄µανση που αποβλε΄πει στη βοη΄θεια των καταναλωτω΄ν.
'Ετσι, ο Τι΄τλος Ι περιε΄χει διατα΄ξεις για τη διασφα΄λιση της
ανιχνευσιµο΄τητας (ενω΄τια, µητρω΄ο, διαβατη΄ριο, δεδοµε΄να ηλεκτρονικω΄ν βα΄σεων)· ενω΄ ο Τι΄τλος ΙΙ περιε΄χει διατα΄ξεις για τη ση΄µανση
(αριθµο΄ ΄εγκρισης του σφαγει΄ου η΄ της µονα΄δας αφαι΄ρεσης των
΄ ου, ηµεροµηνι΄α σφαγη΄ς, ιδανικη΄ περι΄οδος
οστω΄ν, κατηγορι΄α του ζω
σιτε΄µατος) µε τις οποι΄ες αποσκοπει΄ται, αφενο΄ς, να διευκολυνθει΄ η
εφαρµογη΄ στην πρα΄ξη του κανονισµου΄ και, αφετε΄ρου, να αυξηθει΄
η εµπιστοσυ΄νη του καταναλωτη΄ η΄ να του δοθου΄ν χρη΄σιµες
πληροφορι΄ες.

2.2.3. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει ΄εντονα την α΄ποψη ο΄τι προτεραιο΄τητα
΄εχει η δηµο΄σια υγει΄α και ο΄τι ο στο΄χος που πρε΄πει να τεθει΄ ει΄ναι η
θε΄σπιση, το ταχυ΄τερον, των νε΄ων ρυθµι΄σεων. Η ΟΚΕ παρατηρει΄,
σχετικα΄, ο΄τι το ΕΚ η΄ταν απρο΄θυµο να δοθει΄ παρα΄ταση στις
προαιρετικε΄ς ρυθµι΄σεις του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 820/97 µετα΄
το Σεπτε΄µβριο του 2000. 'Εχοντας υπο΄ψη τα πρακτικα΄ προβλη΄µατα που ΄εχουν προκυ΄ψει σε ορισµε΄νες χω΄ρες κατα΄ την ΄δρυση
ι
των βα΄σεων δεδοµε΄νων θα απαιτηθου΄ν σοβαρε΄ς προσπα΄θειες
απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς για να ανταποκριθου΄ν στο ταχυ΄ρυθµο
προ΄γραµµα.

2.2. Στο΄χοι της πολιτικη΄ς
2.2.1. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι οι στο΄χοι της πολιτικη΄ς που
επιδιω΄κονται µε τον προτεινο΄µενο κανονισµο΄ ει΄ναι πολυ΄πλοκοι:
η΄δη οι αιτιολογικε΄ς σκε΄ψεις δεν ει΄ναι λιγο΄τερες απο΄ 33. Η ΟΚΕ
φρονει΄ ο΄τι τα σηµαντικο΄τερα θε΄µατα ει΄ναι τα εξη΄ς:
— η ενι΄σχυση της εµπιστοσυ΄νης του καταναλωτη΄ στο βο΄ειο
κρε΄ας·
— η διεξαγωγη΄ των ενδεικνυο΄µενων ελε΄γχων απο΄ τις κτηνιατρικε΄ς
αρχε΄ς το΄σο στα εισαγο΄µενα ο΄σο και στα κοινοτικα΄ ζω΄α για την
καταπολε΄µηση των επιζωοτιω΄ν·
— η διασφα΄λιση της ανιχνευσιµο΄τητας ο΄λων των βοει΄ων κρεα΄των
που διατι΄θενται στη λιανικη΄, δηλ. ο΄τι ακολουθω΄ντας τα ΄χνη
ι
τους, αυτα΄ οδηγου΄ν στον επιχειρηµατι΄α, στο σφαγει΄ο και,
τε΄λος, στο κτηνοτροφει΄ο καταγωγη΄ς·
— η ταχει΄α και ακριβη΄ς ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν και η συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄ για την
παρακολου΄θηση και ανιχνευσιµο΄τητα των µεταφορω΄ν των
κρεα΄των·

2.2.4. Η ΟΚΕ ανησυχει΄ επι΄σης ο΄τι η αλυσι΄δα προµη΄θειας του
βοει΄ου κρε΄ατος, δηλαδη΄ απο΄ το κτηνοτροφει΄ο στον καταναλωτη΄,
ει΄ναι πολυ΄ µακρια΄ και ο΄τι τα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη ακολουθου΄ν
διαφορετικη΄ οργα΄νωση και πρακτικη΄. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι ει΄ναι
υψι΄στης σηµασι΄ας ο΄πως οι ΄ελεγχοι που αναφε΄ρονται στις προτα΄σεις
εφαρµο΄ζονται αποτελεσµατικα΄ σε ο΄λα τα στα΄δια της αλυσι΄δας
προµη΄θειας σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.

2.2.5. Η Επιτροπη΄ ΄εχει αναγνωρι΄σει ο΄τι δηµιουργου΄νται ιδιαι΄τερες ανησυχι΄ες ο΄σον αφορα΄ την επεξεργασι΄α του βοει΄ου κρε΄ατος
και των υποπροϊο΄ντων του που εισα΄γονται απο΄ τρι΄τες χω
΄ ρες, για
τα οποι΄α δεν ει΄ναι διαθε΄σιµες ο΄λες οι πληροφορι΄ες που απαιτου΄νται
για το βο΄ειο κρε΄ας της ΕΚ. Η Επιτροπη΄ προτει΄νει να αντιµετωπισθει΄
η κατα΄σταση αυτη΄ µε µια παρε΄κκλιση βα΄σει της οποι΄ας θα µπορει΄
να χρησιµοποιει΄ται η ΄ενδειξη «Χω΄ρα εκτο΄ς ΕΚ» η΄ «Το΄πος σφαγη΄ς
(ο΄νοµα τρι΄της χω΄ρας)», συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες του ΠΟΕ. Οι
διοικητικε΄ς ρυθµι΄σεις που διασφαλι΄ζουν ο΄τι το εισαγο΄µενο βο΄ειο
κρε΄ας του ει΄δους αυτου΄ πρε΄πει να ανταποκρι΄νεται στις απαραι΄τητες
προδιαγραφε΄ς δηµο΄σιας υγει΄ας δεν εµπι΄πτουν στον προτεινο΄µενο
κανονισµο΄.

— η ενι΄σχυση της διαχει΄ρισης κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των
βοη΄θειας·
— η αποφυγη΄ επιβολη΄ς υπερβολικω΄ν διοικητικω΄ν επιβαρυ΄νσεων
στους παραγωγου΄ς·
— η επι΄τευξη της µεγαλυ΄τερης δυνατη΄ς διαφα΄νειας στην αγορα΄
των βοοειδω΄ν.
(1) ∆ιορθωτικο΄ COM(1999) 487 final/2 refers.

2.2.6. Τε΄λος, η ΟΚΕ ανησυχει΄ για την πληθω΄ρα των διατα΄ξεων
οι οποι΄ες ισχυ΄ουν για τη ση΄µανση των τροφι΄µων και οι οποι΄ες
δυσχεραι΄νονται περαιτε΄ρω µε την προτεινο΄µενη νοµοθεσι΄α. Η
ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενεργη΄σει επειγο΄ντως βα΄σει του
προγρα΄µµατο΄ς της για την ασφα΄λεια των τροφι΄µων µε στο΄χο την
ασφα΄λεια του καταναλωτη΄ προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν µεγαλυ΄τερη απλου΄στευση και υψηλο΄τερες προδιαγραφε΄ς σχετικα΄ µε τη
ση΄µανση των τροφι΄µων.
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3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
Κυ΄ριος στο΄χος του κανονισµου΄ ει΄ναι η εξυπηρε΄τηση του
κοινωνικου΄ συνο΄λου και της δηµο΄σιας υγει΄ας. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ
ζητει΄ να επανεξεταστει΄ η τρε΄χουσα πρακτικη΄ κατα΄ την οποι΄α το
κο΄στος µετακυλι΄εται µο΄νο στους παραγωγου΄ς.

3.2. Προβλη΄µατα ση΄µανσης
3.2.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η προε΄λευση των ζω΄ων πρε΄πει να ει΄ναι
εµφανη΄ς στην επιση΄µανση ευθυ΄ς εξ αρχη΄ς για ο΄λους τους
καταναλωτε΄ς. Αντι΄θετα, η Επιτροπη΄ προτει΄νει του΄το να καταστει΄
υποχρεωτικο΄ απο΄ τη δευ΄τερη φα΄ση που αρχι΄ζει την 1η Ιανουαρι΄ου
2003.
3.2.2. Η ΟΚΕ εξε΄τασε πολυ΄ προσεκτικα΄ το θε΄µα της αντιγραφη΄ς
στη ση΄µανση εγκεκριµε΄νων αριθµω΄ν σχετικα΄ µε το σφαγει΄ο η΄ τις
εγκαταστα΄σεις αφαι΄ρεσης των οστω΄ν. Κα΄θε ουσιαστικη΄ πληροφορι΄α ει΄ναι χρη΄σιµη για τον καταναλωτη΄ και η εµπιστοσυ΄νη του
αυξα΄νεται περισσο΄τερο ο΄ταν µπορει΄ να δει απο΄ τη ση΄µανση ο΄τι το
προϊο΄ν ΄εχει υποβληθει΄ στο αυστηρο΄ συ΄στηµα της ανιχνευσιµο΄τητας. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει λοιπο΄ν αυτο΄ το µε΄τρο.
3.2.3. Η ΟΚΕ εξε΄τασε επι΄σης εµπεριστατωµε΄να την προ΄ταση να
περιληφθει΄ στη ση΄µανση η ΄ενδειξη «ελα΄χιστη ιδανικη΄ περι΄οδος που
σιτευ΄ει το βο΄ειο κρε΄ας». Η συµπερι΄ληψη στη ση΄µανση της εν λο΄γω
δια΄ταξης εκπλη΄σσει διο΄τι αναφε΄ρεται στην ποιο΄τητα µαγειρε΄µατος
και στο ευ΄γευστο του βοει΄ου κρε΄ατος, ενω΄ υποτι΄θεται ο΄τι η
δια΄ταξη θα αναφε΄ρεται στην ασφα΄λεια και την ανιχνευσιµο΄τητα.
Το σι΄τεµα του κρε΄ατος ει΄ναι δυ΄σκολο θε΄µα διο΄τι δεν συνδε΄εται
µο΄νο µε την ηλικι΄α του ζω΄ου. Υπεισε΄ρχονται και α΄λλοι παρα΄γοντες
ο΄πως η θερµοκρασι΄α και το ει΄δος της διατη΄ρησης καθω΄ς και η
επεξεργασι΄α που υπε΄στη κατα΄ τη διαδροµη΄ του απο΄ το σφαγει΄ο
΄εως τον καταναλωτη΄. Η ση΄µανση των παραµε΄τρων ποιο΄τητας
(π.χ. το σι΄τεµα του βοει΄ου κρε΄ατος) πρε΄πει κατα΄ κανο΄να να
πραγµατοποιει΄ται µο΄νο σε εθελοντικη΄ βα΄ση.
3.2.4. Ανεξα΄ρτητα απο΄ τις διατυπω΄σεις της στο σηµει΄ο 2.2.2,
η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η εµπιστοσυ΄νη του καταναλωτη΄ ενισχυ΄εται µε΄σω
της αναφορα΄ς της κατηγορι΄ας του ζω΄ου απο΄ το οποι΄ο προε΄ρχεται
το κρε΄ας.

3.3. Κα΄λυψη κανονισµω
΄ν
3.3.1. Η Επιτροπη΄ ΄εχει αναγνωρι΄σει ο΄τι δηµιουργου΄νται
πρακτικα΄ προβλη΄µατα κατα΄ την εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν στα
µικρα΄ κρεοπωλει΄α και στους κτηνοτρο΄φους που εµπορευ΄ονται οι
΄διοι
ι
τα προϊο΄ντα τους. Μολονο΄τι στην πρα΄ξη πολλα΄ απο΄ αυτα΄
΄εχουν ΄ενα µο΄νο προµηθευτη΄ η΄ χονδρε΄µπορο, εντου΄τοις, πολλα΄
µπορου΄ν να προµηθευ΄ονται απο΄ δια΄φορες πηγε΄ς και πωλου΄ν στη
λιανικη΄ τεµα΄χια κρε΄ατος απο΄ δια΄φορα ζω΄α ανα΄λογα µε την
επιλογη΄ του καταναλωτη΄. Υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι οι διαδικασι΄ες
αναγνω΄ρισης και καταγραφη΄ς εφαρµο΄ζονται και επιτηρου΄νται
δεο΄ντως, η πρακτικη΄ αυτη΄ δεν συνεπα΄γεται για τον καταναλωτη΄
προ΄σθετο κι΄νδυνο. Μπορει΄ µα΄λιστα να υποστηριχθει΄ ο΄τι οι µικροι΄
κρεοπω΄λες που τεµαχι΄ζουν το κρε΄ας συ΄µφωνα µε τις επιθυµι΄ες του
πελα΄τη πρε΄πει να εξαιρεθου΄ν απο΄ την υποχρε΄ωση της ση΄µανσης.
∆εν τασσο΄µεθα ο΄µως κατ αρχη΄ν, υπε΄ρ της εξαι΄ρεσης διο΄τι
πιστευ΄ουµε ο΄τι και οι µικροι΄ κρεοπω΄λες µπορου΄ν να πληροφορου΄ν
την πελατει΄α τους για την προε΄λευση του βοει΄ου κρε΄ατος
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που πωλου΄ν µε΄σω ενηµερωτικου΄ υλικου΄ που θα διαθε΄τουν στο
κατα΄στηµα΄ τους.
3.3.2. Βα΄σει του α΄ρθρου 14 επιτρε΄πεται παρε΄κκλιση απο΄ τις
διατα΄ξεις περι΄υποχρεωτικη΄ς ση΄µανσης για τον κιµα΄ και τα ξακρι΄δια
του βοει΄ου κρε΄ατος καθω΄ς και για το τεµαχισµε΄νο βο΄ειο κρε΄ας.
Απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2003 πρε΄πει να φε΄ρουν ΄ενδειξη µε την
περιοχη΄, τη χω΄ρα και εα΄ν ει΄ναι η΄ ο΄χι καταγωγη΄ς ΕΚ. Η ΟΚΕ φρονει΄
βασικα΄ ο΄τι η παρε΄κκλιση αυτη΄ ει΄ναι ασυνεπη΄ς προς τους στο΄χους
της δηµο΄σιας υγει΄ας οι οποι΄οι ει΄ναι βασικοι΄ για τον προτεινο΄µενο
κανονισµο΄. Η ανιχνευσιµο΄τητα αποτελει΄ σαφω΄ς σηµαντικο΄ θε΄µα
για τα προϊο΄ντα µεικτη΄ς προε΄λευσης. Πα΄ντως ΄εχουµε πεισθει΄ ο΄τι
ει΄ναι α΄σκοπο να θεσπιστου΄ν, στο στα΄διο αυτο΄, αυστηρο΄τερες
απαιτη΄σεις ση΄µανσης. Οφει΄λουµε να αναγνωρι΄σουµε ο΄τι πολλα΄
απο΄ τα ζω΄α απο΄ τα οποι΄α προε΄ρχεται το βο΄ειο κρε΄ας (στα
οποι΄α περιλαµβα΄νονται οι γαλακτοφο΄ρες αγελα΄δες) πιθανο΄ν να
γεννη΄θηκαν πριν να τεθου΄ν σε ισχυ΄ αποτελεσµατικα΄ και επαληθευ΄σιµα συστη΄µατα αναγνω΄ρισης. Πρε΄πει επι΄σης να αναγνωρι΄σουµε
ο΄τι το εµπο΄ριο των εν λο΄γω προϊο΄ντων ει΄ναι πολυ΄πλοκο και ο΄τι ΄εχει
τερα΄στια σηµασι΄α για τους καταναλωτε΄ς, και για τις επιχειρη΄σεις
τροφοδοσι΄ας. Για τους λο΄γους αυτου΄ς ζητα΄µε απο΄ την Επιτροπη΄
να δω΄σει ειδικη΄ προτεραιο΄τητα στην επι΄λυση των εν λο΄γω
προβληµα΄των και να υποβα΄λλει περαιτε΄ρω προτα΄σεις πολυ΄ πριν
απο΄ τον Ιανουα΄ριο του 2003.
3.4. Ανι΄χνευση της ΣΕΒ
Η ΟΚΕ συνιστα΄ να συµπεριληφθει΄ στη νοµοθεσι΄α η υποχρε΄ωση
χρη΄σης των εγκεκριµε΄νων ευρωπαϊκω΄ν ελε΄γχων που υπα΄ρχουν για
την ανι΄χνευση της ΣΕΒ σε ο΄λα τα σφα΄για βοοειδω΄ν. Θα πρε΄πει να
επιταχυνθει΄ η ΄ερευνα σχετικα΄ µε τις ανιχνευ΄σεις αυτε΄ς.

4. Συµπε΄ρασµα
4.1.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει αποφασιστικα΄ το στο΄χο για την
εισαγωγη΄ αυστηρο΄τερων ελε΄γχων για την προστασι΄α της δηµο΄σιας
υγει΄ας, ο΄σον αφορα΄ την παραγωγη΄, την επεξεργασι΄α και την
πω΄ληση του βοει΄ου κρε΄ατος που προορι΄ζεται να καταναλωθει΄ απο΄
ανθρω΄πους. Ει΄µαστε συ΄µφωνοι ο΄τι η δυνατο΄τητα για αξιο΄πιστη
ανιχνευσιµο΄τητα ο΄λων των βοει΄ων κρεα΄των, απο΄ το κτηνοτροφει΄ο
καταγωγη΄ς ως το κατα΄στηµα ο΄που το αγορα΄ζει ο καταναλωτη΄ς,
ει΄ναι καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας για την επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄.
Πιστευ΄ουµε ο΄τι ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς θα τον επιτυ΄χει.
Υποστηρι΄ζουµε επι΄σης τον στο΄χο που συνι΄σταται στην ενι΄σχυση
της εµπιστοσυ΄νης του καταναλωτη΄ στο βο΄ειο κρε΄ας µε την
πραγµατοποι΄ηση διαφανω΄ν ελε΄γχων µε΄σω του υποχρεωτικου΄
συστη΄µατος ση΄µανσης. Γι' αυτο΄ επικροτου΄µε τις προτα΄σεις αυτε΄ς
που υπεβλη΄θησαν στα προαναφερθε΄ντα λεπτοµερη΄ σχο΄λια.
4.2.
Πιστευ΄ουµε επι΄σης ο΄τι το΄σο στον τοµε΄α της ση΄µανσης του
βοει΄ου κρε΄ατος ο΄σο και στον αντι΄στοιχο της ση΄µανσης των
τροφι΄µων γενικο΄τερα, πρε΄πει να γι΄νουν ακο΄µη πολλα΄ πριν να
θεωρη΄σουµε ο΄τι οι ρυθµι΄σεις αυτε΄ς παρε΄χουν στον καταναλωτη΄
µε συνε΄πεια χρη΄σιµες και αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες. Υποδει΄ξαµε
παραπα΄νω ορισµε΄να συγκεκριµε΄να θε΄µατα τα οποι΄α πρε΄πει να
εξετασθου΄ν περαιτε΄ρω και επειγο΄ντως σχετικα΄ µε το βο΄ειο κρε΄ας.
'Οσον αφορα΄ το ευρυ΄τερο θε΄µα της ση΄µανσης των τροφι΄µων, θα
θεωρη΄σουµε ευπρο΄σδεκτη κα΄θε προ΄ταση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄
µε την πορει΄α των εργασιω΄ν κωδικοποι΄ησης της οδηγι΄ας που
αναφε΄ρεται στο Προ΄γραµµα ∆ρα΄σης 1999-2001 του ∆εκεµβρι΄ου
1998.

C 117/50

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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4.3.
Καλου΄µε την Επιτροπη΄ να λα΄βει ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα
για να αποφευχθου΄ν νε΄ες παρατα΄σεις του νε΄ου αυτου΄ µεταβατικου΄
συστη΄µατος. Αυτε΄ς θα ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα την απω΄λεια της
εµπιστοσυ΄νης του καταναλωτη΄ προς το βο΄ειο κρε΄ας και στους
µηχανισµου΄ς της ΕΚ. Ει΄ναι προφανε΄ς ο΄τι το΄σο το ΕΚ ο΄σο και το
Συµβου΄λιο πρε΄πει να εφαρµο΄σουν τις ισχυ΄ουσες διαδικασι΄ες
ταχει΄ας διαβου΄λευσης για να ολοκληρω
΄ σουν εγκαι΄ρως τις εργασι΄ες
τους.

διαθε΄σιµα ο΄λα τα αναγκαι΄α δεδοµε΄να για την ΄εναρξη της «πρω΄της
φα΄σης» του συστη΄µατος ση΄µανσης ο΄λων των βοοειδω΄ν. Τα ΄δια
ι
µε΄τρα πρε΄πει να ληφθου΄ν και για την ΄εναρξη της «δευ΄τερης φα΄σης».
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, οι αρµο΄διες υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς (π.χ.
το Γραφει΄ο Τροφι΄µων και Κτηνιατρικω΄ν Θεµα΄των του ∆ουβλι΄νου)
µπορου΄ν να καταρτι΄σουν ΄ενα προ΄γραµµα επιθεω΄ρησης για ο΄λη την
επικρα΄τεια της ΕΕ προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο΄τι ο΄λα τα
κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν θεσπι΄σει τις διατα΄ξεις περι΄ αναγνω΄ρισης και
καταγραφη΄ς των βοοειδω΄ν.

4.4.
Συγχρο΄νως, καλου΄µε την Επιτροπη΄ να ιδρυ΄σει αµε΄σως
΄ενα κατα΄λληλο δι΄κτυο παρακολου΄θησης της εφαρµογη΄ς των
ισχυουσω΄ν διατα΄ξεων του Τι΄τλου Ι του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
820/97 (αναγνω΄ριση και καταγραφη΄ των βοοειδω΄ν) ου΄τως ω΄στε
να διασφαλισθει΄ ο΄τι απο΄ την 31η Αυγου΄στου 2000 θα ει΄ναι

4.4.1. Επιπλε΄ον, επιθυµου΄µε να προτει΄νουµε στην Επιτροπη΄ να
συντα΄ξει ενδια΄µεση ΄εκθεση, πριν απο΄ τις 31 Αυγου΄στου 2000, µε
τις διαπιστω΄σεις απο΄ τις επιθεωρη΄σεις, ο΄σον αφορα΄ τη συµµο΄ρφωση ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν προς την ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α
(αναγνω΄ριση και καταγραφη΄).

Βρυξε΄λλες, 2 Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Η ακο΄λουθη τροπολογι΄α, η οποι΄α ΄ελαβε α΄νω του ενο΄ς τετα΄ρτου των ψη΄φων, απορρι΄φθηκε κατα΄ τη δια΄ρκεια των συζητη΄σεων:
Σηµει΄ο 3.2.2
Η τελευται΄α προ΄ταση να διατυπωθει΄ ως εξη΄ς:
«Η ΟΚΕ φρονει΄ παρο΄λα αυτα΄ ο΄τι πρε΄πει να αναφε΄ρεται µο΄νο ο αριθµο΄ς ΄εγκρισης της τελευται΄ας επιχει΄ρησης της αλυσι΄δας.»
Αιτιολογι΄α
Το προ΄βληµα ΄εγκειται στο ο΄τι διαφορετικα΄ θα ΄επρεπε να αναφε΄ρονται 2 αριθµοι΄: Αφενο΄ς, ο αριθµο΄ς του σφαγει΄ου και
αφετε΄ρου, της επιχει΄ρησης τεµαχισµου΄. Οι τελευται΄ες αγορα΄ζουν ζω΄α απο΄ πολλα΄ σφαγει΄α για να διαθε΄τουν επαρκη΄ ποσο΄τητα
της επιθυµητη΄ς ποιο΄τητας. Εφο΄σον θα πρε΄πει να αναφε΄ρεται ο αριθµο΄ς ΄εγκρισης του σφαγει΄ου, η επιχει΄ρηση τεµαχισµου΄ θα
ει΄ναι υποχρεωµε΄νη να διατηρει΄ χωριστα΄ τον αριθµο΄ κα΄θε σφαγει΄ου µε αποτε΄λεσµα την υ΄παρξη πολλω΄ν µικρω΄ν ετικετω΄ν.
Αυτο΄ θα ΄εχει συνε΄πεια την εξαφα΄νιση των µικρω΄ν σφαγει΄ων διο΄τι οι ετικε΄τες τους θα ει΄ναι πολυ΄ µικρε΄ς και θα καλυ΄πτονται
απο΄ τις αντι΄στοιχες των επιχειρη΄σεων τεµαχισµου΄ που θα ει΄ναι µεγαλυ΄τερες.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 15, ψη΄φοι κατα΄: 37, αποχε΄ς: 6.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3448/93 για τον καθορισµο΄ του
΄ τος συναλλαγω
΄ ν που εφαρµο΄ζεται για ορισµε΄να εµπορευ΄µατα που προε΄ρχονται απο΄ τη
καθεστω
΄ ν προϊο΄ντων»
µεταποι΄ηση γεωργικω
(2000/C 117/10)
Στις 22 Φεβρουαρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 37 και 262 της Συνθη΄κης περι΄ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ την κατα΄ρτιση
γνωµοδο΄τησης σχετικα΄ µε την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να αναθε΄σει την προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν στον
γενικο΄ εισηγητη΄, κ. Espuny Moyano.
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 2ας Μαρτι΄ου), η ΟΚΕ
υιοθε΄τησε µε 61 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 2 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Παρουσι΄αση της προ΄τασης
1.1.
Η προ΄ταση τροποποι΄ησης του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
3448/93 για τον καθορισµο΄ του καθεστω΄τος συναλλαγω΄ν που
εφαρµο΄ζεται για ορισµε΄να εµπορευ΄µατα που προε΄ρχονται απο΄
τη µεταποι΄ηση γεωργικω΄ν προϊο΄ντων αποτελει΄ αποτε΄λεσµα των
συµφωνιω΄ν για τη γεωργι΄α που συνη΄φθησαν στο πλαι΄σιο του
Γυ΄ρου της Ουρουγουα΄ης σχετικα΄ µε τον περιορισµο΄ του συνολικου΄
ποσου΄ των πληρωµω΄ν βα΄σει επιστροφω΄ν.
1.2.
Βα΄σει των προαναφερθεισω΄ν συµφωνιω΄ν τα ποσα΄ που θα
διατεθου΄ν προς το σκοπο΄ αυτο΄ δεν θα πρε΄πει να υπερβου΄ν τα 475
εκατ. ευρω΄ για το δηµοσιονοµικο΄ ΄ετος 2000 και τα 415 εκατ.
ευρω΄ για το ΄ετος 2001 και τα επο΄µενα ΄ετη.
1.3.
Ο περιορισµο΄ς των προαναφερθε΄ντων ποσω΄ν καθιστα΄
αναγκαι΄α τη συνε΄χιση της εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος της τελειοποιη΄σεως προς επανεξαγωγη΄ (RPA), προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄
η ανταγωνιστικο΄τητα των βιοµηχανιω΄ν της Ευρωπαϊκη΄΄ς Ενωσης.
1.4.
Για την καλυ΄τερη χρησιµοποι΄ηση των ποσω΄ν των επιστροφω΄ν προτει΄νεται η συ΄σταση µι΄ας επιτροπη΄ς διαχει΄ρισης των
«οριζοντι΄ων ζητηµα΄των σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς τροποποιηµε΄νων
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων εκτο΄ς παραρτη΄µατος Ι».

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση και συµφωνει΄ µε τη συ΄σταση
της επιτροπη΄ς διαχει΄ρισης.
2.2.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α της το΄σο για τον ανταγωνισµο΄ που θα υποστει΄ η κοινοτικη΄ γεωργικη΄ παραγωγη΄ απο΄ τα
γεωργικα΄ προϊο΄ντα των τρι΄των χωρω΄ν ο΄σο και για τη διασφα΄λιση
του εφοδιασµου΄ της βιοµηχανι΄ας τροφι΄µων σε πρω΄τες υ΄λες
σε διεθνει΄ς τιµε΄ς που θα της επιτρε΄ψουν να διατηρη΄σει την
ανταγωνιστικο΄τητα΄ της και τη πλεονεκτικη΄ θε΄ση που κατε΄χει στο
πλαι΄σιο των διεθνω΄ν συναλλαγω΄ν.
3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι σε ιδιαι΄τερα µειονεκτικη΄ θε΄ση θα
βρεθου΄ν οι ΜΜΕ ο΄χι µο΄νον λο΄γω των δυσκολιω΄ν προ΄σβασης
τους στην ενηµε΄ρωση και των διαχειριστικω΄ν προβληµα΄των που
αντιµετωπι΄ζουν στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς του καθεστω
΄ τος των
συναλλαγω΄ν, αλλα΄ επι΄σης και λο΄γω του ο΄τι η µει΄ωση και η
συγκε΄ντρωση των επιστροφω΄ν µπορει΄ να εµποδι΄σει την προ΄σβαση΄
τους το΄σο στο συ΄στηµα των επιστροφω
΄ ν ο΄σο και στο καθεστω
΄ς
της τελειοποιη΄σεως προς επανεξαγωγη΄ (RPA).
3.2.
Η ΟΚΕ ζητει΄ να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι απο΄ψεις που διατυπω΄νει και θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να επιδειχθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ ως
προς την αντιµετω΄πιση των ΜΜΕ, προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η
διακριτικη΄ µεταχει΄ριση΄ τους.

Βρυξε΄λλες, 2 Μαρτι΄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 «Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α και η
εσωτερικη΄ αγορα΄»
(2000/C 117/11)
Στις 25 Φεβρουαρι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 3 του Εσωτερικου΄ της Κανονισµου΄, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για την «Κοινωνικη΄ οικονοµι΄α και η
εσωτερικη΄ αγορα΄».
Το τµη΄µα ενιαι΄ας αγορα΄ς, παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης στο οποι΄ο ανατε΄θηκε και η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 15 Φεβρουαρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Olsson.
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 1ης και 2ας Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 2ας Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 105 ψη΄φους υπε΄ρ, 3 κατα΄ και 16 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας ΄εχει ως στο΄χο
την προβολη΄ της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο,
καθω΄ς επι΄σης και την υποβολη΄ συγκεκριµε΄νων προτα΄σεων στα
ο΄ργανα της ΕΕ, τα κρα΄τη µε΄λη και τον ΄διο
ι
τον τοµε΄α για
τη βελτι΄ωση των δυνατοτη΄των συµβολη΄ς στην ευηµερι΄α, την
απασχο΄ληση, τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη και την κοινωνικη΄ συνοχη΄.
1.2.
Η ΟΚΕ ΄εχει εκδω΄σει σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις γνωµοδοτη΄σεις
σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ οικονοµι΄α (1). Επι΄σης, η΄δη το 1986 ει΄χε
εκδω΄σει ΄εγγραφο στο οποι΄ο προε΄βαινε σε µια γενικη΄ ευρωπαϊκη΄
χαρτογρα΄φηση των συνεταιρισµω΄ν, των ενω΄σεων και των αλληλασφαλιστικω΄ν ταµει΄ων, ΄εγγραφο που κατε΄στη ευρωπαϊκο΄ προ΄τυπο (2).

2. Ο κοινωφελη΄ς ρο΄λος της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
2.1.
Κατα΄ την προετοιµασι΄α της γνωµοδο΄τησης διοργανω΄θηκε
στις Βρυξε΄λλες την 12η Οκτωβρι΄ου 1999 ακρο΄αση για το ρο΄λο
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας γενικο΄τερα.
2.2.
Οι δραστηριο΄τητες στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
αναλαµβα΄νονται για την κα΄λυψη των αναγκω΄ν των µελω΄ν και των
χρηστω΄ν τις οποι΄ες η αγορα΄ η΄ το κρα΄τος παραβλε΄πουν, αγνοου΄ν η΄
δεν ικανοποιου΄ν επαρκω΄ς. Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α παρε΄χει στους
ανθρω΄πους δυνατο΄τητες οργα΄νωσης της παραγωγη΄ς και της
κατανα΄λωση΄ς τους στα πλαι΄σια ανεξα΄ρτητων και δηµοκρατικω΄ν
µορφω΄ν συνεργασι΄ας. Επικεντρω΄νοντας το ενδιαφε΄ρον στις ανεκπλη΄ρωτες ανα΄γκες των ανθρω΄πων, η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α µπορει΄
να προτει΄νει καινοτο΄µες λυ΄σεις στο µε΄λλον.
(1) Οι επιχειρη΄σεις στον τοµε΄α της «κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας», ΕΕ C 332
της 31.12.1990, σ. 81. Γνωµοδο΄τηση για το ΄εγγραφο SEC(89)
2187, «Πολυετε΄ς προ΄γραµµα εργασι΄ας (1994-1996) υπε΄ρ των
συνεταιρισµω΄ν, των ταµει΄ων αλληλασφα΄λισης, των ενω΄σεων και των
σωµατει΄ων στην Κοινο΄τητα», ΕΕ C 388 της 31.12.1994, σ. 22,
γνωµοδο΄τηση για το ΄εγγραφο COM(93) 650.
(2) «Ο τοµε΄ας των συνεταιρισµω΄ν, των ταµει΄ων αλληλασφα΄λισης και των
µη κερδοσκοπικω΄ν σωµατει΄ων, και οι οργανω΄σεις του στην Ευρωπαϊκη΄
Κοινο΄τητα». Εξεδο΄θη απο΄ την ΟΚΕ.

2.3.
Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α ει΄ναι ΄ενας ποικιλο΄µορφος τοµε΄ας
που συναντα΄ται σε ο΄λους τους κλα΄δους της οικονοµικη΄ς ζωη΄ς. Οι
οργανω΄σεις της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας δρουν κυρι΄ως σε µια
αγορα΄ µε ΄εντονο ανταγωνισµο΄ το΄σο απο΄ ιδιωτικου΄ς ο΄σο και απο΄
κρατικου΄ς φορει΄ς. Ωστο΄σο, πολλε΄ς απο΄ αυτε΄ς δραστηριοποιου΄νται
στους τοµει΄ς των υπηρεσιω΄ν κοινωνικη΄ς προ΄νοιας, της κοινωνικη΄ς
ασφα΄λειας και της αγορα΄ς εργασι΄ας, συχνα΄ σε συνεργασι΄α µε το
δηµο΄σιο τοµε΄α.
2.4.
Το κρα΄τος ευηµερι΄ας αντιµετωπι΄ζει προκλη΄σεις. Η ανεργι΄α
εξακολουθει΄ να κυµαι΄νεται σε υψηλα΄ επι΄πεδα και ο κοινωνικο΄ς
αποκλεισµο΄ς αυξα΄νεται. Το συ΄στηµα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης αποδυναµω΄νεται λο΄γω του χαµηλου΄ ρυθµου΄ ανα΄πτυξης και της γη΄ρανσης
του πληθυσµου΄. Εν πα΄ση περιπτω΄σει, ο κρατικο΄ς τοµε΄ας αδυνατει΄
να συµβαδι΄σει µε την αυ΄ξηση της ζη΄τησης και παρατηρει΄ται
µεταστροφη΄ σε ιδιωτικη΄ς φυ΄σεως υπηρεσι΄ες και χρηµατοδο΄τηση,
διατηρω΄ντας πα΄ντα τα βασικα΄ στοιχει΄α της κοινωνικη΄ς δικαιοσυ΄νης
στα οποι΄α στηρι΄χθηκαν οι λειτουργι΄ες αυτε΄ς.
2.5.
Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α παρε΄χει σε ορισµε΄νες χω΄ρες
σηµαντικε΄ς υπηρεσι΄ες στους τοµει΄ς της υγει΄ας, της κοινωνικη΄ς
στε΄γασης, της περι΄θαλψης, της µε΄ριµνας, του περιβα΄λλοντος, της
αποτελεσµατικη΄ς χρη΄σης των ενεργειακω΄ν πο΄ρων, της εκπαι΄δευσης
και της κατα΄ρτισης, ενω΄ ασχολει΄ται, µεταξυ΄ α΄λλων, και µε τη
χρηµατοδο΄τηση των υπηρεσιω΄ν αυτω΄ν. Συνεπω΄ς, η κοινωνικη΄
οικονοµι΄α αποτελει΄ στοιχει΄ο του ευρωπαϊκου΄ προτυ΄που ευηµερι΄ας
και διαδραµατι΄ζει σηµαντικο΄ ρο΄λο σε ο΄,τι αφορα΄ την επι΄τευξη των
στο΄χων του. Συνεπω΄ς, η συγκεκριµε΄νη ενι΄σχυση για την ανα΄πτυξη
του τοµε΄α θα πρε΄πει να αποσκοπει΄ στην κατοχυ΄ρωση υψηλη΄ς
ποιο΄τητας υπηρεσιω΄ν στους ευρωπαι΄ους πολι΄τες.
2.6.
Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α δρα σε ο΄λα τα επι΄πεδα, το΄σο σε
εθνικο΄ ο΄σο και σε ευρωπαϊκο΄, αλλα΄ ΄εχει τοπικο΄ χαρακτη΄ρα.
∆ιαδραµατι΄ζει σηµαντικο΄ ρο΄λο στην επι΄τευξη κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς.
Η τοπικη΄ κοινωνικη΄ οικονοµι΄α συµπληρω΄νει τις ενε΄ργειες του
κρα΄τους για τις κοινωνικε΄ς υποδοµε΄ς. Ταυτο΄χρονα οι επιχειρη΄σεις
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας διαδραµατι΄ζουν συχνα΄ σηµαντικο΄ ρο΄λο
στην ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου και των πο΄λεων. Παρα΄ την τοπικη΄
της εµβε΄λεια, η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α ει΄ναι µερικε΄ς φορε΄ς οργανωµε΄νη σε µεγα΄λες µονα΄δες µε εθνικε΄ς η΄ διεθνικε΄ς δραστηριο΄τητες.
Με΄σω της ανα΄πτυξης συνεργασι΄ας µε το δηµο΄σιο τοµε΄α, µε
ιδιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις και µε επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α µπορει΄ να συµβα΄λει στην ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας των τοπικω΄ν οικονοµικω΄ν δραστηριοτη΄των σε παγκο΄σµια
κλι΄µακα. Για παρα΄δειγµα, κατα΄λληλες εταιρικε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄
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οργανω΄σεων της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας που δρουν στον τοµε΄α της
επαγγελµατικη΄ς ΄ενταξης, αφενο΄ς, και ιδιωτικω΄ν επιχειρη΄σεων,
αφετε΄ρου, µπορου΄ν να παρα΄σχουν ΄ενα προ΄τυπο ανα΄πτυξης βασιζο΄µενο στην ΄ενταξη στην επαγγελµατικη΄ ζωη΄ για την καταπολε΄µηση
του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ και την ικανοποι΄ηση των βασικω΄ν
αναγκω΄ν του εργατικου΄ δυναµικου΄.

2.7.
Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α µπορει΄ να αποτελε΄σει προ΄τυπο
αυξηµε΄νης ανταγωνιστικο΄τητας που βασι΄ζεται στη συνεργασι΄α
µεταξυ΄ ατο΄µων και επιχειρη΄σεων καθω΄ς και στην ικανο΄τητα΄ της να
ικανοποιει΄ τις ανα΄γκες των ανθρω΄πων και να αναπτυ΄σσει το
ανθρω΄πινο δυναµικο΄. ∆εδοµε΄νου ο΄τι θε΄τει στο επι΄κεντρο τις
ανθρω΄πινες σχε΄σεις, η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α θα προωθηθει΄ µε τον
προσανατολισµο΄ προς µιας κοινωνι΄α των υπηρεσιω΄ν και νε΄ες
συνθη΄κες εργασι΄ας. Αναζητου΄νται νε΄ες πηγε΄ς απασχο΄λησης,
µεταξυ΄ α΄λλων, στους τοµει΄ς της κατα΄ρτισης και του περιβα΄λλοντος.

2.8.
Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α µπορει΄ να δηµιουργη΄σει νε΄ες πηγε΄ς
απασχο΄λησης, ιδι΄ως στους τοµει΄ς των κοινωνικω΄ν υπηρεσιω΄ν,
του πολιτισµου΄, της ψυχαγωγι΄ας, της εκπαι΄δευσης και του
περιβα΄λλοντος, ο΄χι µο΄νο µε΄σω της παραγωγη΄ς µε µεθο΄δους
΄εντασης εργασι΄ας, αλλα΄ και µε΄σω της χρησιµοποι΄ησης νε΄ας
τεχνολογι΄ας. Με τον τρο΄πο αυτο΄ µπορει΄ επι΄σης να συµβα΄λει στην
κοινωνικη΄ ΄ενταξη των ευα΄λωτων οµα΄δων.

3. Η ΄εννοια της «κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας»

3.1.
Μολονο΄τι ο ο΄ρος «κοινωνικη΄ οικονοµι΄α» δεν χρησιµοποιει΄ται σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, οι σχετικε΄ς δρα΄σεις ΄εχουν τα ΄δια
ι
χαρακτηριστικα΄ παντου΄. 'Εχουν αναπτυχθει΄ επι΄ αιω΄νες µε δια΄φορες
οργανωτικε΄ς µορφε΄ς και δια΄φορες ονοµασι΄ες ανα΄λογα µε τις
εθνικε΄ς, κοινωνικε΄ς και νοµικε΄ς συνθη΄κες. Οι διαφορε΄ς αυτε΄ς
εξηγου΄ν την ΄ελλειψη και τις δυσκολι΄ες ευ΄ρεσης κοινου΄ ορισµου΄
σε επι΄πεδο ΕΕ.

3.2.
Ωστο΄σο, ο ο΄ρος «κοινωνικη΄ οικονοµι΄α» κερδι΄ζει ΄εδαφος
και χρησιµοποιει΄ται µεταξυ΄ α΄λλων στις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς
για την απασχο΄ληση (1) και στο νε΄ο κανονισµο΄ για το Ευρωπαϊκο΄
Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο (2).

3.3.
Για να επιλυθει΄ το προ΄βληµα του ορισµου΄, θεωρει΄ται
συχνα΄ ο΄τι η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α αποτελει΄ται απο΄ «τε΄σσερις
οµα΄δες»: τους συνεταιρισµου΄ς, τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α, τις
ενω΄σεις και τα σωµατει΄α, που ει΄ναι στη ουσι΄α οργανωτικε΄ς η΄/και
νοµικε΄ς µορφε΄ς.

(1) Σηµει΄ο 12 των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν του 1999. Απο΄φαση του
Συµβουλι΄ου της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1999. Το ΄διο
ι σηµει΄ο αναφε΄ρεται
και στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς για το ΄ετος 2000.
(2) Κανονισµο΄ς για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο, α΄ρθρο 3, σηµει΄ο 1
δ), ΕΕ L 161 της 26.7.1999.
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3.3.1. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ συ΄στησε το
1998 µια Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ για τους Συνεταιρισµου΄ς,
τα Αλληλασφαλιστικα΄ Ταµει΄α, τα Σωµατει΄α και τα Ιδρυ΄µατα
(CMAF) (3).
3.3.2. Ωστο΄σο, οι οργανω΄σεις που ανη΄κουν στις τε΄σσερις αυτε΄ς
οµα΄δες δεν επιθυµου΄ν ο΄λες να θεωρου΄νται ως µε΄ρη της «κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας». Ταυτο΄χρονα, α΄λλοι φορει΄ς θεωρου΄ν εαυτου΄ς µε΄ρη
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας χωρι΄ς ο΄µως να ανταποκρι΄νονται στις
ειδικε΄ς νοµικε΄ς απαιτη΄σεις των τεσσα΄ρων αυτω΄ν οµα΄δων που
διαφε΄ρουν απο΄ το ΄ενα κρα΄τος µε΄λος στο α΄λλο.
3.4.
Η ασα΄φεια που επικρατει΄ σχετικα΄ µε τον ο΄ρο «κοινωνικη΄
οικονοµι΄α» δεν οφει΄λεται µο΄νο στους διαφορετικου΄ς τρο΄πους
ερµηνει΄ας αλλα΄ και στη γλωσσικη΄ συ΄γχυση. Ωστο΄σο, καθι΄σταται
σαφε΄ς ο΄τι προ΄κειται για οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα. Ο ο΄ρος
«κοινωνικη΄» θα πρε΄πει να νοει΄ται το΄σο ως αµοιβαι΄α αυτοβοη΄θεια
ο΄σο και ως «κοινη΄ ωφε΄λεια».
3.5.
Το κοινωνικοοικονοµικο΄ περιβα΄λλον ΄εχει αλλα΄ξει τα τελευται΄α χρο΄νια. Νε΄α φαινο΄µενα και νε΄οι οικονοµικοι΄ παρα΄γοντες
εµφανι΄ζονται για την ικανοποι΄ηση νε΄ων αναγκω΄ν και απαιτη΄σεων
µε ευε΄λικτο, καινοτο΄µο και αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο. Παλαιε΄ς
δραστηριο΄τητες χρη΄ζουν προσαρµογη΄ς.
3.6.
Επειδη΄ µια δραστηριο΄τητα της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
µπορει΄ να συνδε΄εται µε ορισµε΄να δικαιω΄µατα και οφε΄λη, η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ — αν και δυ΄σκολο — για την
Επιτροπη΄ να προτει΄νει ΄ενα λειτουργικο΄, αποδεκτο΄ και κατανοητο΄
απο΄ το κοινο΄ και τα κρα΄τη µε΄λη ορισµο΄.
3.7.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η ΟΚΕ διερωτα΄ται κατα΄ πο΄σο η νοµικη΄
και οργανωτικη΄ βα΄ση για τον ορισµο΄ της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
δεν ει΄ναι παρωχηµε΄νη παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι περισσο΄τερες
δραστηριο΄τητες της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας θα ει΄ναι οργανωµε΄νες
κατα΄ τον προαναφερο΄µενο τρο΄πο.
3.8.
Η ΟΚΕ προτει΄νει να βασι΄ζεται ο ορισµο΄ς αυτο΄ς στα κυ΄ρια
χαρακτηριστικα΄ που διακρι΄νουν την κοινωνικη΄ οικονοµι΄α απο΄ τις
κλασσικε΄ς ιδιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις και το δηµο΄σιο τοµε΄α. Πρε΄πει να
δοθει΄ ΄εµφαση σε ανθρωποκεντρικου΄ς στο΄χους και δραστηριο΄τητες.
3.8.1. Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι στο΄χος της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας θα
πρε΄πει να ει΄ναι η εξυπηρε΄τηση των συµφερο΄ντων των χρηστω΄ν
η΄/και της κοινωνι΄ας προς ικανοποι΄ηση συγκεκριµε΄νων αναγκω΄ν
δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος.
3.8.2. Η ιδιο΄τητα του µε΄λους ενο΄ς φορε΄α κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας πρε΄πει να ει΄ναι ανοιχτη΄ σε ο΄λους ο΄σους πληρου΄ν τα κριτη΄ρια
και αποδε΄χονται τις προϋποθε΄σεις.

(3) Η CMAF δηµοσι΄ευσε προ΄σφατα ΄εγγραφο µε τι΄τλο «Η κοινωνικη΄
οικονοµι΄α στην ανα΄πτυξη της ΕΕ», ο΄που διατυπω΄νει τις απο΄ψεις της
για τις κοινε΄ς αρχε΄ς της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας.
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3.8.3. Οι ανα΄γκες και οι υποχρεω΄σεις των ανθρω΄πων ΄εχουν
ζωτικη΄ σηµασι΄α, ο΄πως οι οργανωτικε΄ς ανα΄γκες δηµοκρατικου΄
ελε΄γχου και ανεξα΄ρτητης διαχει΄ρισης.
3.8.4. Οι επιχειρη΄σεις της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας που δεν
΄εχουν ως µο΄νο στο΄χο τη µεγιστοποι΄ηση του κε΄ρδους πρε΄πει
παρο΄λα αυτα΄ να ΄εχουν οικονοµικη΄ αποτελεσµατικο΄τητα ου΄τως
ω΄στε τα οικονοµικα΄ πλεονα΄σµατα να χρησιµοποιου΄νται για την
προω΄θηση των στο΄χων τους.

4. Η σηµασι΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
4.1.
Οι οργανω΄σεις της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας ΄εχουν εκατοµµυ΄ρια µε΄λη. Ορισµε΄νες απο΄ αυτε΄ς ει΄ναι πολυ΄ µεγα΄λες, αλλα΄ η
µεγα΄λη πλειοψηφι΄α τους ει΄ναι πολυ΄ µικρε΄ς επιχειρη΄σεις και
οργανω΄σεις. Πολλε΄ς απο΄ τις µεγα΄λες οργανω΄σεις υφι΄στανται επι΄
µεγα΄λο χρονικο΄ δια΄στηµα, αλλα΄ οι περισσο΄τερες απο΄ αυτε΄ς ει΄ναι
νεοσυ΄στατες. Οι ενω΄σεις, οι µικροι΄ συνεταιρισµοι΄ και οι α΄λλες
οργανω΄σεις της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας αναπτυ΄σσονται µε ταχυ΄
ρυθµο΄.
4.2.
Για να κατανοηθει΄ περαιτε΄ρω η σηµασι΄α της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το΄σο τα κρα΄τη µε΄λη ο΄σο και η
Επιτροπη΄ της ΕΕ πρε΄πει να καταρτι΄σουν πιο κατανοητε΄ς και
συγκεκριµε΄νες στατιστικε΄ς για τον τοµε΄α, χρησιµοποιω΄ντας κοινα΄,
τυποποιηµε΄να κριτη΄ρια και προ΄τυπα.
4.3.
Συ΄µφωνα µε ορισµε΄νες µελε΄τες, η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α
υπολογι΄ζεται ο΄τι αντιπροσωπευ΄ει σηµαντικο΄ ποσοστο΄ των οικονοµικω΄ν δραστηριοτη΄των και του εργατικου΄ δυναµικου΄ (1) στην ΕΕ.

5. Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α — ΄ενα διαφορετικο΄ ει΄δος επιχειρη΄ ν δρα΄σεων
µατικω
5.1.
Τα χαρακτηριστικα΄ των επιχειρηµατικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας διακρι΄νονται απο΄ εκει΄να των α΄λλων
ειδω΄ν οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας. Συµβα΄λλει συνεπω΄ς η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α στην πολυµορφι΄α της οικονοµικη΄ς ζωη΄ς.
5.2.
Αναπτυ΄σσονται νε΄ες µορφε΄ς οργανω΄σεων και επιχειρη΄σεων
που αποδε΄χονται τις αρχε΄ς της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας. Προ΄κειται
µεταξυ΄ α΄λλων για πολυµερει΄ς συνεταιρισµου΄ς, επιχειρη΄σεις κοινωνικου΄ σκοπου΄, ιδρυ΄µατα κατα΄ρτισης, οργανισµου΄ς προω΄θησης της
εργασι΄ας, τοπικου΄ς αναπτυξιακου΄ς ιδρυ΄µατα κ.λπ.
5.2.1. Ταυτο΄χρονα, οι επιχειρη΄σεις στον παραδοσιακο΄ τοµε΄α
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας πρε΄πει µερικε΄ς φορε΄ς να αντιµετωπι΄σουν
τον ανταγωνισµο΄ στην αγορα΄ η΄/και να υπερπηδη΄σουν ορισµε΄να
νοµικα΄ εµπο΄δια στην ανα΄πτυξη΄ τους µε΄σω της νοµικη΄ς µετατροπη΄ς
τους σε ιδιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις ο΄που το κε΄ρδος ει΄ναι ο πρωταρχικο΄ς
στο΄χος.
(1) Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α αντιπροσωπευ΄ει το 6-7 % του συνολικου΄
εργατικου΄ δυναµικου΄ στην ΕΕ (εννε΄α περι΄που εκατοµµυ΄ρια α΄τοµα).
Συ΄µφωνα µε τη µελε΄τη της Ciriec, Λιε΄γη 1999, µε τι΄τλο «Οι
επιχειρη΄σεις και οργανω΄σεις του τριτογενου΄ς τοµε΄α: µια στρατηγικη΄
προ΄κληση για την απασχο΄ληση». Επι΄σης, υπολογι΄ζεται ο΄τι ορισµε΄να
εκατοµµυ΄ρια α΄τοµα απασχολου΄νται σε εθελοντικε΄ς οργανω΄σεις,
πρα΄γµα που ΄εχει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στον τοµε΄α των σωµατει΄ων.
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5.3.
Στο πλαι΄σιο των επιχειρη΄σεων κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας η
κοινωνικη΄ αποτελεσµατικο΄τητα πρε΄πει να συνδυα΄ζεται µε οικονοµικη΄ αποτελεσµατικο΄τητα, χωρι΄ς ο΄µως να χα΄νουν οι εν λο΄γω
επιχειρη΄σεις των ιδιαι΄τερων χαρακτηριστικω΄ν τους η΄ να υπονοµευ΄εται η ιδιαι΄τερη φυ΄ση και στο΄χος τους.
5.4.
Η ΟΚΕ ανε΄φερε παλαιο΄τερα ο΄τι τα΄σσεται υπε΄ρ της προω΄θησης του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος και ενο΄ς θετικου΄ επιχειρηµατικου΄ κλι΄µατος, συµπεριλαµβανο΄µενων και των επιχειρη΄σεων του
τοµε΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας (2).
5.5.
Ωστο΄σο, πρε΄πει να επισηµανθου΄ν ορισµε΄να προβλη΄µατα
που δυσχεραι΄νουν την ανα΄πτυξη της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας. Η
ζη΄τηση για τις υπηρεσι΄ες που παρε΄χονται και τα αγαθα΄ που
παρα΄γονται δεν ει΄ναι επαρκη΄ς, οι ικανο΄τητες του προσωπικου΄ και
της διοι΄κησης πρε΄πει να βελτιωθου΄ν, η δε ΄ελλειψη κεφαλαι΄ου ει΄ναι
προφανη΄ς σε ορισµε΄νους τοµει΄ς (αλλα΄ ο΄χι σε ο΄λους). Εκτο΄ς
του΄του, δεν λαµβα΄νεται πα΄ντα υπο΄ψη απο΄ τη νοµοθεσι΄α ο ιδια΄ζων
χαρακτη΄ρας της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας.
5.6.
Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α απευθυ΄νεται συχνα΄ σε κατηγορι΄ες
του πληθυσµου΄, που παραδοσιακα΄ δεν τολµου΄ν να ιδρυ΄σουν
επιχειρη΄σεις. Στις συλλογικε΄ς δραστηριο΄τητες οι πο΄ροι συντονι΄ζονται και οι κι΄νδυνοι αναλαµβα΄νονται απο΄ κοινου΄. Με τον τρο΄πο
αυτο΄ δηµιουργει΄ται ΄ενα κλι΄µα ασφα΄λειας και, ως εκ του΄του, µια
΄εντονη τα΄ση ανα΄ληψης κινδυ΄νων.
5.7.
Στην κοινωνικη΄ οικονοµι΄α συνδυα΄ζεται η εθελοντικη΄ και η
αµειβο΄µενη εργασι΄α. Η εθελοντικη΄ εργασι΄α ει΄ναι πολυδια΄στατη.
Μπορει΄ να αφορα΄ το χρο΄νο που διαθε΄τουν οι αιρετοι΄ εκπρο΄σωποι
για τη διαχει΄ριση µιας δραστηριο΄τητας. Μπορει΄ να αφορα΄ επι΄σης
τις συνη΄θεις δρα΄σεις που αναλαµβα΄νουν οι εθελοντε΄ς σε ΄ενα
σωµατει΄ο.
5.7.1. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η εθελοντικη΄ εργασι΄α αποτελει΄
΄εκφραση της ενεργου΄ συµµετοχη΄ς των πολιτω΄ν στην κοινωνι΄α
και αυξα΄νεται σε ορισµε΄νους τοµει΄ς. Συχνα΄ προστι΄θεται στην
αµειβο΄µενη εργασι΄α και ευνοει΄ την ανα΄πτυξη στους τοµει΄ς µε
χαµηλη΄ ζη΄τηση λο΄γω ΄ελλειψης πο΄ρων. Ωστο΄σο, κατα΄ τη γνω΄µη
της, δεν πρε΄πει να αντικαθιστα΄ την αµειβο΄µενη εργασι΄α η οποι΄α
πρε΄πει να διε΄πεται απο΄ τους συνη΄θεις κανο΄νες που ισχυ΄ουν στην
αγορα΄ εργασι΄ας.
5.8.
Ταυτο΄χρονα, ει΄ναι αναγκαι΄ο να αναπτυ΄ξει η κοινωνικη΄
οικονοµι΄α τις ικανο΄τητες των απασχολου΄µενων σε αυτη΄ µισθωτω΄ν
και εθελοντω΄ν, ω΄στε να µπορει΄ να παρε΄χει υπηρεσι΄ες υψηλη΄ς
ποιο΄τητας για να ει΄ναι σε θε΄ση να αντιµετωπι΄σει τον ανταγωνισµο΄.
5.8.1. 'Εχοντας υπο΄ψη τον ιδια΄ζοντα και πολυλειτουργικο΄
χαρακτη΄ρα των επιχειρη΄σεων της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας, θα
πρε΄πει να υπα΄ρχουν κατα΄λληλες δυνατο΄τητες διαχει΄ρισης ω΄στε να
µπορου΄ν οι απασχολου΄µενοι στον τοµε΄α αυτο΄ να συστη΄σουν
µια δηµιουργικη΄ οργα΄νωση προκειµε΄νου να προωθη΄σουν τις
δυνατο΄τητες προσαρµογη΄ς µε΄σω ευελιξι΄ας και νε΄ων προτυ΄πων
οργα΄νωσης της εργασι΄ας, και να εξευ΄ρουν λυ΄σεις για το συνδυασµο΄
της επαγγελµατικη΄ς και της οικογενειακη΄ς ζωη΄ς.
(2) Βλε΄πε µεταξυ΄ α΄λλων στη γνωµοδο΄τηση «Προω΄θηση του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος στην Ευρω΄πη: προτεραιο΄τητες για το µε΄λλον»,
COM(98) 222, EE C 235 της 27.7.1998, σ. 69.
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6. Απασχο΄ληση
6.1.
Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α, ως συ΄νολο, δεν επιθυµει΄ να
καταστει΄ ο΄ργανο της πολιτικη΄ς στην αγορα΄ εργασι΄ας. Οι περισσο΄τερες δραστηριο΄τητες στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας,
ο΄πως α΄λλωστε στην οικονοµικη΄ ζωη΄ γενικο΄τερα, επιδιω΄κουν
α΄λλους στο΄χους εκτο΄ς απο΄ την απασχο΄ληση. Ωστο΄σο, δηµιουργου΄νται νε΄ες θε΄σεις εργασι΄ας απο΄ τις επιδρα΄σεις που ΄εχει η ΄δια
ι
ανα΄πτυξη του τοµε΄α.
6.2.
Υπα΄ρχει ωστο΄σο µεγα΄λος αριθµο΄ς φορε΄ων στον τοµε΄α της
κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας που ΄εχουν ως στο΄χο την απασχο΄ληση η΄/και
την ΄ενταξη των ανε΄ργων, των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες και α΄λλων
ευα΄λωτων κατηγοριω΄ν του πληθυσµου΄ στην αγορα΄ εργασι΄ας. Η
κοινωνικη΄ οικονοµι΄α µπορει΄ να βοηθη΄σει δια΄φορα α΄τοµα να
δραστηριοποιηθου΄ν να αποκτη΄σουν αυτοπεποι΄θηση κατα΄ τη διαχει΄ριση ΄διων
ι
επιχειρηµατικω΄ν δραστηριοτη΄των η΄ να εξευ΄ρουν εργασι΄α
στην κανονικη΄ αγορα΄ εργασι΄ας. Υπα΄ρχουν επι΄σης στην κοινωνικη΄
οικονοµι΄α πολλε΄ς επιχειρη΄σεις που, για λο΄γους κοινωνικη΄ς αλληλεγγυ΄ης, ανταποκρι΄νονται στην ΄εκκληση των πολιτικω΄ν και κοινωνικω΄ν φορε΄ων να διαδραµατι΄σουν κα΄ποιο ρο΄λο στην πολιτικη΄
απασχο΄λησης.
6.3.
Οι οργανω΄σεις αυτε΄ς, που ει΄ναι συχνα΄ νε΄ες στον τοµε΄α
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας, διαδραµατι΄ζουν µε τον τρο΄πο αυτο΄
σηµαντικο΄ ρο΄λο στη µετακι΄νηση ατο΄µων απο΄ την κοινωνικη΄ στη
συνη΄θη αγορα΄ εργασι΄ας. Οι επιχειρη΄σεις αυτε΄ς διαφε΄ρουν απο΄
χω΄ρα σε χω΄ρα και ΄εχουν διαφορετικε΄ς ονοµασι΄ες, διαφορετικη΄
µορφη΄ και οργα΄νωση. Πολλα΄ προγρα΄µµατα για τους ανε΄ργους, τα
οποι΄α εφαρµο΄ζονται απο΄ επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις η΄ ιδιωτικε΄ς
επιχειρη΄σεις, βασι΄ζονται σε φορει΄ς που δρουν στον τοµε΄α της
κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας.
6.4.
Απο΄ τα δια΄φορα παραδει΄γµατα µε΄τρων της πολιτικη΄ς στον
τοµε΄α της αγορα΄ς εργασι΄ας που ΄εχουν συµβα΄λει στην αυ΄ξηση της
απασχο΄λησης στην κοινωνικη΄ οικονοµι΄α πρε΄πει να αναφερθου΄ν
ορισµε΄να. Η Γαλλικη΄ Ενι΄σχυση στην Απασχο΄ληση (CES) ει΄χε ως
αποτε΄λεσµα τη δηµιουργι΄α 200 000 θε΄σεων εργασι΄ας στον τοµε΄α
των σωµατει΄ων, τα οποι΄α ΄εχουν προσλα΄βει µε΄χρι ση΄µερα
250 000 επιπλε΄ον νε΄ους µε΄σω του ειδικου΄ προγρα΄µµατος καταπολε΄µησης της ανεργι΄ας. Στην Ιταλι΄α, οι κοινωνικοι΄ συνεταιρισµοι΄
απασχολου΄ν ση΄µερα α΄νω των 100 000 ατο΄µων. Στο Βε΄λγιο, ΄ενα
προ΄γραµµα για την απορρο΄φηση των ανε΄ργων συνε΄βαλε στη
δηµιουργι΄α 40 000 και πλε΄ον θε΄σεων εργασι΄ας. Στην Ιρλανδι΄α,
µια πρωτοβουλι΄α — η Community Employment — συνε΄βαλε
στη δηµιουργι΄α 30 000 περι΄που νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας στον τοµε΄α
των σωµατει΄ων και στις τοπικε΄ς οργανω΄σεις. Στην Ισπανι΄α, οι
οργανω΄σεις Mondragon Group και Once ανε΄λαβαν την υποχρε΄ωση να προσλα΄βουν 37 000 α΄τοµα.
6.5.
Οι θετικε΄ς επιδρα΄σεις της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας στην
απασχο΄ληση αντικατοπτρι΄ζονται στις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς της
ΕΕ για την απασχο΄ληση. Τονι΄ζεται ο ρο΄λος της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας στη δηµιουργι΄α νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας, ιδι΄ως σε
τοπικο΄ επι΄πεδο, καθω΄ς επι΄σης και στην αξιοποι΄ηση νε΄ων πηγω΄ν
απασχο΄λησης (1).
(1) Σηµει΄ο 12 στις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την απασχο΄ληση το
1999, απο΄φαση του Συµβουλι΄ου της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1999. Ο
ρο΄λος αυτο΄ς υπογραµµι΄στηκε εξα΄λλου στην ΄εκθεση της επιτροπη΄ς
κεφαλαιοποι΄ησης του προγρα΄µµατος «Τρι΄το συ΄στηµα και απασχο΄ληση».
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6.6.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για
την απασχο΄ληση συνεπα΄γονται την ενσωµα΄τωση του ρο΄λου της
κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας σε ο΄σο το δυνατο΄ µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ στα
εθνικα΄ προγρα΄µµατα δρα΄σης. Καλα΄ προ΄τυπα αποτελου΄ν, µεταξυ΄
α΄λλων, η Ιταλι΄α, η Ισπανι΄α, η Γαλλι΄α, η Ιρλανδι΄α και το Βε΄λγιο (2).
6.7.
Στις προσπα΄θειες για µια αποτελεσµατικη΄ συµµετοχη΄ στις
εθνικε΄ς πολιτικε΄ς απασχο΄λησης, η ΟΚΕ τονι΄ζει την ανα΄γκη να
ζητει΄ται η γνω΄µη των φορε΄ων της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας κατα΄ την
εκπο΄νηση των εθνικω΄ν προγραµµα΄των δρα΄σης για την απασχο΄ληση·
καλει΄ ταυτο΄χρονα τις οργανω΄σεις της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας να
υποβα΄λουν συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις στις κυβερνη΄σεις πριν απο΄
την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος δρα΄σης 2000.
6.8.
∆εδοµε΄νου ο΄τι τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α σε ορισµε΄νες
χω΄ρες καλυ΄πτουν ΄ενα σηµαντικο΄ τµη΄µα του συστη΄µατος κοινωνικη΄ς προστασι΄ας, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι µπορου΄ν να διαδραµατι΄σουν
σηµαντικο΄ ρο΄λο στην προω΄θηση της απασχο΄λησης, της ΄δρυσης
ι
νε΄ων επιχειρη΄σεων και της δηµιουργι΄ας θε΄σεων εργασι΄ας.
Παρο΄µοια παραδει΄γµατα υπα΄ρχουν η΄δη (3). Τα αλληλασφαλιστικα΄
ταµει΄α κοινωνικη΄ς προστασι΄ας µπορου΄ν επι΄σης να συµµετα΄σχουν
στην παροχη΄ υπηρεσιω΄ν σε ηλικιωµε΄νους, δηµιουργω΄ντας µε τον
τρο΄πο αυτο΄ νε΄ες θε΄σεις εργασι΄ας σε συνεργασι΄α µε α΄λλα µε΄ρη που
απαρτι΄ζουν την κοινωνικη΄ οικονοµι΄α.
6.9.
Για να προωθηθει΄η δηµιουργι΄α νε΄ων δυνατοτη΄των απασχο΄λησης, η ΟΚΕ επισηµαι΄νει την ανα΄γκη δηµιουργι΄ας δοµω΄ν στη΄ριξης
και ανα΄πτυξης της εθνικη΄ς, οικονοµικη΄ς και εργασιακη΄ς πολιτικη΄ς,
και παροχη΄ς ενι΄σχυσης απο΄ τα δια΄φορα Ταµει΄α της ΕΕ (4).

7. Τα ∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α
7.1.
'Οσον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου προγρα΄µµατος των
∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων για την περι΄οδο 2000-2006, η Επιτροπη΄
αναφε΄ρει στις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς της ο΄τι οι δυνατο΄τητες της
κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας δεν ΄εχουν αξιοποιηθει΄ επαρκω΄ς για τη
δηµιουργι΄α νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας. Στον κανονισµο΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινωνικου΄ Ταµει΄ου αναφε΄ρεται σαφω΄ς ο΄τι µπορει΄ να παρε΄χεται ενι΄σχυση στις δραστηριο΄τητες του τοµε΄α της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας.
7.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ δεδοµε΄νο ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη και η Επιτροπη΄
υλοποιου΄ν τις εν λο΄γω κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς στα συγκεκριµε΄να
προγρα΄µµατα΄ τους. Ο ρο΄λος της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας στην
τοπικη΄ ανα΄πτυξη, την ΄ενταξη των ευα΄λωτων κατηγοριω΄ν του
πληθυσµου΄ και τη δηµιουργι΄α επιχειρη΄σεων πρε΄πει να τονι΄ζεται
στις προς υλοποι΄ηση προτεραιο΄τητες. Ταυτο΄χρονα, η ΟΚΕ καλει΄
τα κρα΄τη µε΄λη να διασφαλι΄σουν την εκπροσω΄πηση της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας ως «πλη΄ρους µε΄λους» της συνεργασι΄ας που πρε΄πει
να αναπτυχθει΄ συ΄µφωνα µε τον Κανονισµο΄ των ∆ιαρθρωτικω΄ν
Ταµει΄ων.
(2) Joint employment report 1999, µε΄ρος 1, σ. 59 και µε΄ρος 2,
δια΄φορες εκθε΄σεις κρατω΄ν. Εξεδο΄θη απο΄ την Επιτροπη΄ της ΕΕ.
(3) «Η συµβολη΄ της αλληλασφα΄λισης και της διµερου΄ς κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας στην απασχο΄ληση και στην απασχολησιµο΄τητα», KOOPI
Σουηδι΄α 1998.
(4) COM(1999) 167 «Κοινοτικη΄ πολιτικη΄ για την ενι΄σχυση της απασχο΄λησης», σηµει΄ο 2 — Περιφερειακη΄ και τοπικη΄ ενι΄σχυση.
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8. Η εσωτερικη΄ αγορα΄
8.1. Προ΄σβαση σε πο΄ρους
8.1.1. Παρα΄λληλα µε τις παραδοσιακε΄ς συνεταιριστικε΄ς τρα΄πεζες αναπτυ΄σσονται νε΄ες εναλλακτικε΄ς τρα΄πεζες και πιστωτικα΄
ιδρυ΄µατα που ΄εχουν σχε΄ση µε την κοινωνικη΄ οικονοµι΄α για τη
χρηµατοδο΄τηση νε΄ων πρωτοβουλιω΄ν. Τα µικρα΄ δα΄νεια, οι πιστωτικε΄ς εγγυη΄σεις και το επιχειρηµατικο΄ κεφα΄λαιο ΄εχουν αποδειχθει΄
αποτελεσµατικα΄ µε΄σα για την ανα΄πτυξη νε΄ων επιχειρη΄σεων στον
τοµε΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας (1).Χρηµατοδο΄τηση παρε΄χεται
συχνα΄ απο΄ α΄τοµα που επιθυµου΄ν να επενδυ΄σουν στην κοινωνικη΄
οικονοµι΄α.
8.1.2. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι η προ΄σβαση σε πο΄ρους
εξακολουθει΄ να αποτελει΄ ΄ενα απο΄ τα σοβαρο΄τερα εµπο΄δια για τους
φορει΄ς της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας, ιδι΄ως για τις πολυ΄ µικρε΄ς
επιχειρη΄σεις.
8.1.3. Η ΟΚΕ επικροτει΄ τις πρωτοβουλι΄ες που καθιστου΄ν
δυνατη΄ την ανα΄πτυξη νε΄ων χρηµατοπιστωτικω
΄ ν µε΄σων απο΄ τις
επιχειρη΄σεις του τοµε΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας, ω΄στε να ει΄ναι
σε θε΄ση να εκπληρω΄σουν τις σηµαντικε΄ς λειτουργι΄ες τους. Η
Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να εξετα΄σουν το θε΄µα
αυτο΄ και τη δυνατο΄τητα ανα΄ληψης α΄λλων πρωτοβουλιω΄ν για τη
χρηµατοδο΄τηση των νε΄ων οργανω΄σεων της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας.
8.2. Κοινωνικη΄ προστασι΄α
8.2.1. Σε ορισµε΄νες χω΄ρες, τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α
αντιπροσωπευ΄ουν ΄ενα σηµαντικο΄ µε΄ρος της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας. Οι δραστηριο΄τητε΄ς τους βασι΄ζονται στην αλληλεγγυ΄η µεταξυ΄
των ισχυρω΄ν και των αδυ΄ναµων οµα΄δων, καθω΄ς επι΄σης και στη µη
επιλεκτικη΄ αντιµετω΄πιση των κινδυ΄νων.
8.2.2. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α στον
τοµε΄α της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας διαδραµατι΄ζουν σηµαντικο΄ ρο΄λο
στα εθνικα΄ συστη΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης και καλει΄ την
Επιτροπη΄ να λα΄βει µε΄τρα ω΄στε ο κοινωφελη΄ς αυτο΄ς ρο΄λος να µην
υπονοµευθει΄ µε την ΄εκθεση των αλληλασφαλιστικω΄ν ταµει΄ων σε
΄ενα ανταγωνισµο΄ υπο΄ α΄νισους ο΄ρους. Επι΄σης, ο΄λοι οι φορει΄ς πρε΄πει
να τηρου΄ν τις συγκεκριµε΄νες υποχρεω΄σεις που συνεπα΄γεται η
παροχη΄ υπηρεσιω΄ν.
8.3. Κανο΄νες ανταγωνισµου΄, κρατικε΄ς προµη΄θειες και φορολογι΄α
8.3.1. Λο΄γω των ιδιαι΄τερων χαρακτηριστικω΄ν του, ο τοµε΄ας
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας χρεια΄ζεται συγκεκριµε΄νες λυ΄σεις ο΄σον
αφορα΄ τη φορολογι΄α, τις κρατικε΄ς προµη΄θειες και τους κανο΄νες
ανταγωνισµου΄, ο΄πως π.χ. για τα εξη΄ς θε΄µατα:
— Η απαγο΄ρευση να αναλα΄βουν οι οργανω΄σεις της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας δραστηριο΄τητες σε ορισµε΄νους τοµει΄ς µερικω΄ν
κρατω΄ν µελω΄ν (π.χ. η διανοµη΄ πετρελαι΄ου στην Ισπανι΄α).
(1) Στο ΄εγγραφο «Χρηµατοδοτικα΄ ο΄ργανα της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
στην Ευρω΄πη και η επι΄δραση΄ τους στη δηµιουργι΄α θε΄σεων εργασι΄ας»,
που δηµοσι΄ευσε η Inaise, περιγρα΄φονται ορισµε΄να απο΄ τα ο΄ργανα
αυτα΄. 'Ενα α΄λλο παρα΄δειγµα ει΄ναι τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α της
Ιταλι΄ας για την ανα΄πτυξη νε΄ων συνεταιρισµω΄ν.
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— Οι κανο΄νες που διε΄πουν τις κρατικε΄ς προµη΄θειες δεν ει΄ναι
πα΄ντα συµβατε΄ς µε τις τοπικε΄ς πρωτοβουλι΄ες απασχο΄λησης
και την παροχη΄ απο΄ την κοινωνικη΄ οικονοµι΄α υπηρεσιω΄ν
τοπικη΄ς ωφε΄λειας.
— Οι κρατικε΄ς προµη΄θειες δεν προβλε΄πουν πα΄ντα απαιτη΄σεις που
να επηρεα΄ζουν την ποιο΄τητα των υπηρεσιω΄ν και περιορι΄ζονται
συχνα΄ στην οικονοµικο΄τερη προσφορα΄.
— Τα φορολογικα΄ οφε΄λη εξαιτι΄ας του γεγονο΄τος ο΄τι η κοινωνικη΄
οικονοµι΄α διαφε΄ρει απο΄ τους παραδοσιακου΄ς οικονοµικου΄ς
φορει΄ς.
8.3.2. Για το λο΄γο αυτο΄ η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η εφαρµογη΄ ειδικω΄ν
λυ΄σεων καθιστα΄ δυνατη΄ την ΄ση
ι µεταχει΄ριση των επιχειρη΄σεων της
κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας και των ιδιωτικω΄ν επιχειρη΄σεων.
8.3.3. Η ΟΚΕ προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να εξετα΄σει τα θε΄µατα
αυτα΄ για να υποβα΄λει κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τα κριτη΄ρια
υποστη΄ριξης της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας. Η συ΄σταση εταιρειω΄ν
στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας δεν πρε΄πει να αλλοιω΄σει τη
δοµη΄ των υφιστα΄µενων αγορω΄ν µε τον αθε΄µιτο ανταγωνισµο΄ ΄εναντι
των ιδιωτικω΄ν εταιρειω΄ν, λειτουργω΄ντας υπο΄ τις ΄διες
ι
συνθη΄κες και
προσφε΄ροντας αγαθα΄ και υπηρεσι΄ες σε κο΄στος χαµηλο΄τερο των
τιµω΄ν της αγορα΄ς.
8.3.4. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι τα κριτη΄ρια αυτα΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι
σαφη΄, διαφανη΄ και να βασι΄ζονται στα βασικα΄ χαρακτηριστικα΄ της
κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας. Οι κανο΄νες δεν θα πρε΄πει εξα΄λλου να
΄εχουν αρνητικε΄ς κοινωνικε΄ς συνε΄πειες για τις µειονεκτου΄σες
οµα΄δες.
8.3.5. Κατα΄ τη χα΄ραξη των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν, θα
πρε΄πει να ζητει΄ται η γνω΄µη των οργανω΄σεων της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας.
8.4. Μορφε΄ς ευρωπαϊκη΄ς συνεργασι΄ας
8.4.1. Η ανα΄γκη δηµιουργι΄ας ευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων αυξα΄νεται
συνεχω΄ς για να ει΄ναι κανει΄ς ανταγωνιστικο΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄.
Η ΟΚΕ ΄εχει υποστηρι΄ξει παλαιο΄τερα ο΄τι οι συνεταιρισµοι΄, τα
αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α και τα σωµατει΄α πρε΄πει να ει΄ναι σε
θε΄ση να αναπτυ΄σσουν ευρωπαϊκε΄ς διασυνοριακε΄ς συνεταιριστικε΄ς
επιχειρη΄σεις, ευρωπαϊκα΄ αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α και ευρωπαϊκα΄
σωµατει΄α (2). ∆εν υπα΄ρχουν τα απαιτου΄µενα ευρωπαϊκα΄ καταστατικα΄. Οι ευρωπαϊκοι΄ φορει΄ς του ει΄δους αυτου΄ πρε΄πει επι΄σης να
ει΄ναι σε θε΄ση να βασι΄ζονται σε φυσικα΄ προ΄σωπα, ο΄πως και
σε µικρε΄ς επιχειρη΄σεις που συµµετε΄χουν σε µια συνεταιριστικη΄
διασυνοριακη΄ επιχει΄ρηση για την ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητα΄ς
τους.
8.4.2. Η ΟΚΕ ΄εχει υποστηρι΄ξει παλαιο΄τερα ο΄τι οι εν λο΄γω
νοµικοι΄ και οργανωτικοι΄ φορει΄ς πρε΄πει να εξετα΄ζονται χωριστα΄
απο΄ το Καταστατικο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ανω΄νυµης Εταιρι΄ας, ω΄στε το
Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν να µπορε΄σει να λα΄βει σχετικη΄
απο΄φαση (3). Ει΄ναι αυτονο΄ητο ο΄τι πρε΄πει να υιοθετηθει΄ ταυτο΄χρονα
µια προ΄ταση οδηγι΄ας για την επι΄δραση των εργαζοµε΄νων.
(2) ΕΕ C 233 της 31.8.1999, σ. 42.
(3) «Ενηµε΄ρωση και διαβου΄λευση των εργαζοµε΄νων», ΕΕ C 212 της
22.7.1996, σ. 36, γνωµοδο΄τηση για το COM(95) 547, της
29.5.1996, σηµει΄ο 14.
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8.4.3. Η ΟΚΕ επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα αυτο΄, αλλα΄ θα επιθυµου΄σε να τονισθει΄ η ανα΄γκη να ει΄ναι οι νε΄οι κανονισµοι΄ αρκετα΄
ευε΄λικτοι ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ η συνεργασι΄α µεταξυ΄ οργανω΄σεων και επιχειρη΄σεων που ανη΄κουν σε δια΄φορες κατηγορι΄ες
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας. Μια παρο΄µοια ευελιξι΄α ει΄ναι επι΄σης
απαραι΄τητη για να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι διαφορε΄ς που υπα΄ρχουν
στις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες. Η γαλλικη΄ νοµοθεσι΄α για την «Union
d’Économie Sociale» η΄ η Ιταλικη΄ νοµοθεσι΄α για τις κοινοπραξι΄ες
αποτελου΄ν σχετικα΄ προ΄τυπα.

8.5. ∆ιευ΄ρυνση της ΕΕ
8.5.1. Στα πλαι΄σια της διευ΄ρυνσης της ΕΕ, η ΟΚΕ καλει΄ την
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη στις διαπραγµατευ΄σεις το
ρο΄λο της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας στις υποψη΄φιες χω΄ρες, το΄σο ο΄σον
αφορα΄ τη νοµοθεσι΄α για την εσωτερικη΄ αγορα΄ ο΄σο και τις α΄λλες
δυνατο΄τητες πλη΄ρους συµµετοχη΄ς στην ευρωπαϊκη΄ συνεργασι΄α.

9. Προγρα΄µµατα ενι΄σχυσης της Επιτροπη΄ς
9.1.
Η ΟΚΕ τονι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι δεν υλοποιη΄θηκε το
προ΄γραµµα που προ΄τεινε η Επιτροπη΄ το 1993 για τους συνεταιρισµου΄ς, τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α, τις ενω΄σεις και τα σωµατει΄α.
Για τη λη΄ψη απο΄φασης η΄ταν αναγκαι΄α η οµο΄φωνη ΄εγκριση απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη, πρα΄γµα ο΄µως που δεν κατε΄στη δυνατο΄. 'Ενα επιχει΄ρηµα
κατα΄ του προγρα΄µµατος αυτου΄ η΄ταν ο΄τι οι οικονοµικοι΄ πο΄ροι η΄ταν
υπερβολικα΄ περιορισµε΄νοι (5,6 εκατοµµυ΄ρια Ευρω΄ για µι΄α τριετι΄α).
9.2.
Η Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει τω΄ρα ΄ενα προ΄γραµµα για την
προω΄θηση των επιχειρη΄σεων. Στα πλαι΄σια του προγρα΄µµατος
΄ θηση της κοινωνικη΄ς
αυτου΄ πρε΄πει να ληφθει΄ επι΄σης υπο΄ψη η προω
οικονοµι΄ας, καθω΄ς επι΄σης και να διατεθου΄ν ειδικοι΄ πο΄ροι για την
κοινωνικη΄ οικονοµι΄α, π.χ. για την κατα΄ρτιση των µελω΄ν της, τη
δια΄δοση καλω΄ν πρακτικω΄ν και την ΄ερευνα.
9.3.
Η ΟΚΕ συµπεραι΄νει ο΄τι οι πο΄ροι που διατι΄θενται για τις
οργανω΄σεις και τα σωµατει΄α στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
θα αυξηθου΄ν σε σχε΄ση µε το προηγου΄µενο σχε΄διο προγρα΄µµατος.
Ωστο΄σο, τα κριτη΄ρια επιλεξιµο΄τητας πρε΄πει να ει΄ναι σαφη΄ και
διαφανη΄ και να ΄εχουν σχε΄ση µε τα ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ της
κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας για την υποστη΄ριξη νε΄ων η΄/και καινοτο΄µων
πρωτοβουλιω΄ν.
9.4.
Επι΄σης, η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση που υπε΄βαλε
η Επι΄τροπος κ. ∆ιαµαντοπου΄λου για την εφαρµογη΄ προ΄τυπων
προγραµµα΄των µε τη συµµετοχη΄ οργανω΄σεων της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας και α΄λλων κοινωνικω΄ν φορε΄ων για την υλοποι΄ηση
καλω΄ν πρακτικω΄ν στις εν λο΄γω µορφε΄ς συνεργασι΄ας.
9.5.
'Οσον αφορα΄ τα α΄λλα προγρα΄µµατα της ΕΕ, π.χ. το πε΄µπτο
προ΄γραµµα-πλαι΄σιο για την ΄ερευνα και την ανα΄πτυξη η΄ τα
προγρα΄µµατα ενι΄σχυσης, πρε΄πει να αναληφθου΄ν ιδιαι΄τερες προσπα΄θειες για να διευκολυνθει΄ η συµµετοχη΄ της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας
στα προγρα΄µµατα αυτα΄.
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9.6.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η εθελοντικη΄ και µη αµειβο΄µενη εργασι΄α
πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ως τρο΄πος συγχρηµατοδο΄τησης στα
προγρα΄µµατα της ΕΕ που εφαρµο΄ζονται απο΄ φορει΄ς της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας.

10. Λευκα΄ βιβλι΄α για τους συνεταιρισµου΄ς και τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α
10.1. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την απογοη΄τευση΄ της που η Επιτροπη΄
συ΄µφωνα µε το προ΄γραµµα εργασι΄ας της δεν θα υιοθετη΄σει το
΄ετος 2000 αφενο΄ς µεν µια Λευκη΄ Βι΄βλο για τους συνεταιρισµου΄ς
αφετε΄ρου δε µια Λευκη΄ Βι΄βλο για τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α
που προβλε΄πονταν για το τρε΄χον ΄ετος. Η ΟΚΕ θα ενε΄κρινε και θα
υποστη΄ριζε την πρωτοβουλι΄α αυτη΄ στην οποι΄α ωστο΄σο θα ΄επρεπε
να δοθου΄ν τα απαραι΄τητα µε΄σα για την ευο΄δωση της. Θα συµβα΄λει
στο να διασαφηνιστει΄ περισσο΄τερο η κατα΄σταση στους τοµει΄ς
αυτου΄ς και να διατυπωθου΄ν συστα΄σεις µε στο΄χο την ενι΄σχυση
των συνεταιρισµω΄ν και των αλληλασφαλιστικω΄ν ταµει΄ων στην
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

11. Οργα΄νωση της Επιτροπη΄ς
11.1. Οι οργανω΄σεις και οι επιχειρη΄σεις της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας ΄εχουν επαφε΄ς µε ο΄λες σχεδο΄ν τις Γενικε΄ς ∆ιευθυ΄νσεις της
Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς. Οι κυ΄ριες εστι΄ες προσοχη΄ς ει΄ναι η Γενικη΄
∆ιευ΄θυνση «Επιχειρη΄σεις» που ει΄ναι αρµο΄δια για τους συνεταιρισµου΄ς και τα αλληλασφαλιστικα΄ ταµει΄α και τις νε΄ες µορφε΄ς
επιχειρη΄σεων, και η Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση «Απασχο΄ληση» που ει΄ναι
αρµο΄δια για την κοινωνικη΄ οικονοµι΄α και την τοπικη΄ ανα΄πτυξη. Η
κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο δια΄κριση των οργανω΄σεων θα ει΄χε ως
αποτε΄λεσµα τη δια΄σπαση της ενο΄τητας του τοµε΄α της κοινωνικη΄ς
οικονοµι΄ας. Ει΄ναι σηµαντικο΄ να δοθει΄ ικανοποιητικη΄ και συντονισµε΄νη απα΄ντηση στα θε΄µατα γενικη΄ς οργα΄νωσης και να παρασχεθει΄ βοη΄θεια στους φορει΄ς της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας. Ταυτο΄χρονα
η ΟΚΕ διερωτα΄ται τι εννοει΄ η Επιτροπη΄ µε τον ο΄ρο «νε΄ες µορφε΄ς
επιχειρη΄σεων».

12. Τι µπορει΄ να πρα΄ξει η ΄ιδια κοινωνικη΄ οικονοµι΄α;
12.1. Κατα΄ την ακρο΄αση του Οκτωβρι΄ου παρουσια΄στηκαν
δια΄φορες περιπτω΄σεις καλω΄ν πρακτικω΄ν. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η
δια΄δοση καλω΄ν πρακτικω΄ν αποτελει΄ βασικο΄ στοιχει΄ο για την
επι΄τευξη προο΄δου στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας.
12.2.

Ορισµε΄να παραδει΄γµατα ει΄ναι τα εξη΄ς:

— η δηµιουργι΄α οργα΄νων συντονισµου΄ σε εθνικο΄ και ευρωπαϊκο΄
επι΄πεδο,
— η δηµιουργι΄α δικτυ΄ων ενηµε΄ρωσης,
— η συνεργασι΄α µε φορει΄ς της οικονοµικη΄ς ζωη΄ς και των
επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων,
— η συ΄ναψη εταιρικω΄ν σχε΄σεων µε τις δηµοτικε΄ς και περιφερειακε΄ς αρχε΄ς,
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— η ανα΄πτυξη και χρησιµοποι΄ηση µεθο΄δων υπολογισµου΄ για να
καταδειχθει΄ η οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ αποτελεσµατικο΄τητα
του τοµε΄α, π.χ. µε΄σω σχετικω΄ν µεθο΄δων κοινωνικου΄ ελε΄γχου
και συστηµα΄των βελτιωµε΄νης διαχει΄ρισης,
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κυρι΄ως σε εκει΄να που αφορου΄ν την ανα΄πτυξη των ανθρω΄πινων
πο΄ρων.
13. Συµπερα΄σµατα

— η δηµιουργι΄α στρατηγικω΄ν κε΄ντρων ανα΄πτυξης,
— η ανα΄πτυξη συστηµα΄των συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης,
— η δυναµικη΄ προω΄θηση εθελοντικω΄ν δραστηριοτη΄των, π.χ. µε
την κατα΄ρτιση «εκθε΄σεων για τη διαχει΄ριση της αλλαγη΄ς» απο΄
τις µεγα΄λες επιχειρη΄σεις και οργανω΄σεις του τοµε΄α της
κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας (1),
— η παραδειγµατικη΄ στα΄ση ο΄σον αφορα΄ την ανα΄πτυξη των
προσο΄ντων, την οργα΄νωση της εργασι΄ας και την ισο΄τητα,
— η αξιοποι΄ηση της προ΄σβασης σε προγρα΄µµατα της ΕΕ και
(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα «∆ιαχει΄ριση της αλλαγη΄ς» (ε΄κθεση
Gyllenhammar) ΕΕ C 258 της 10.9.1999, σ. 1.

13.1. Η κοινωνικη΄ οικονοµι΄α ει΄ναι, αφενο΄ς µεν, σηµαντικο΄
στοιχει΄ο της οικονοµικη΄ς ζωη΄ς, αφετε΄ρου δε, µε΄ρος της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας αποτελει΄ τη συµβολη΄ της ΟΚΕ στη συζη΄τηση του θε΄µατος
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας σε ευρωπαϊκο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο, του
ορισµου΄ της και του ρο΄λου της, το΄σο απο΄ γενικη΄ α΄ποψη ο΄σο και
σε σχε΄ση µε την Εσωτερικη΄ Αγορα΄.
13.2. Η ΟΚΕ συνιστα΄ στην Επιτροπη΄, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στα κρα΄τη µε΄λη να δω΄σουν συνε΄χεια στη γνωµοδο΄τηση
αυτη΄ µε τη χα΄ραξη στρατηγικη΄ς που να ενσωµατω΄νει πλη΄ρως την
κοινωνικη΄ οικονοµι΄α στις δρα΄σεις ευηµερι΄ας και να την λαµβα΄νει
υπο΄ψη κατα΄ την προω΄θηση επιχειρηµατικω΄ν δραστηριοτη΄των στην
Ευρω΄πη.

Βρυξε΄λλες, 2 Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Η ακο΄λουθη τροπολογι΄α, που ΄ελαβε περισσο΄τερες απο΄ το 1/4 των ψη΄φων, απορρι΄φθηκε κατα΄ τις συζητη΄σεις.
Σηµει΄ο 8.4.2
Να διαγραφει΄ η δευ΄τερη προ΄ταση.
Αιτιολογι΄α
Η προ΄ταση οδηγι΄ας για τη συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων δεν ει΄ναι αποδεκτη΄ υπο΄ τη σηµερινη΄ της µορφη΄ απο΄ τις ΜΜΕ του
εµπορικου΄ τοµε΄α. ∆ηµιουργει΄ υποχρεω΄σεις που ει΄ναι πολυ΄ επαχθει΄ς για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις. Επι΄σης, οι δυ΄ο πτυχε΄ς ει΄ναι
ανεξα΄ρτητες.
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C 117/59

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 για 22η φορα΄ της οδηγι΄ας
΄ ν, κανονισµω
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω
΄ν
76/769/ΕΟΚ για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω
΄ ν που αφορου΄ν περιορισµου΄ς στην εµπορι΄α και την χρη΄ση ορισµε΄νων επικι΄νδυνων ουσιω
΄ ν και
µελω
΄ ν ενω
΄ σεων), καθω
΄ ς και για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 88/378/ΕΟΚ
παρασκευασµα΄των (φθαλικω
΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν που αφορου΄ν την ασφα΄λεια
του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω
΄ ν»
των παιχνιδιω
(2000/C 117/12)
Στις 29 Φεβρουαρι΄ου 2000 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 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 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 15 Φεβρουαρι΄ου 2000, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
της κας Williams.
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 1ης Μαρτι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 27 ψη΄φους υπε΄ρ, 21 κατα΄ και 8 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Πρω΄το και κυ΄ριο, η παρου΄σα προ΄ταση συνδε΄εται µε το
υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας της υγει΄ας και της ασφα΄λειας των
καταναλωτω΄ν που επικυρω΄νεται µε τη Συνθη΄κη της ΕΕ και
εξακολουθει΄ ση΄µερα να επικυρω΄νεται µε βα΄ση το α΄ρθρο 153 της
Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ. Η Επιτροπη΄ προτει΄νει την κατα΄ργηση
της χρη΄σης ΄εξι φθαλικω΄ν ενω΄σεων που απαντω΄νται σε ορισµε΄να
προϊο΄ντα για βρε΄φη και µικρα΄ παιδια΄ — τους πλε΄ον αδυ΄ναµους
και τρωτου΄ς καταναλωτε΄ς. Προτει΄νει την 22η τροποποι΄ηση της
ισχυ΄ουσας οδηγι΄ας για τις επικι΄νδυνες ουσι΄ες (1) και επιφε΄ρει µι΄α
ξεχωριστη΄ τροποποι΄ηση στην οδηγι΄α για τα παιχνι΄δια (2).
1.2.
Ωστο΄σο, η προ΄ταση ΄εχει γενικε΄ς επιπτω΄σεις σε ΄ενα ευρυ΄
φα΄σµα τοµε΄ων. Αφορα΄ τα ακο΄λουθα µει΄ζονα προβλη΄µατα η΄
θε΄µατα:

1.2.5.1. Η σηµασι΄α της αρχη΄ς της προφυ΄λαξης για το προκει΄µενο θε΄µα πρε΄πει να τονισθει΄ ιδιαι΄τερα. Προ΄κειται για µι΄α σχετικα΄
νε΄α διαδικασι΄α που σκιαγραφει΄ται σε µι΄α προ΄σφατη Ανακοι΄νωση
της Επιτροπη΄ς (4) κι ει΄ναι µο΄λις η τρι΄τη φορα΄ που η Επιτροπη΄ την
επικαλει΄ται. Η διαδικασι΄α αυτη΄ της επιτρε΄πει να αναλαµβα΄νει
προληπτικη΄ δρα΄ση στις περιπτω΄σεις ο΄που τα αποδεικτικα΄ στοιχει΄α
«ει΄ναι ελλιπη΄, µη πειστικα΄ και αβε΄βαια», αλλα΄ και ο΄που, εα΄ν δεν
αναληφθει΄ δρα΄ση, αυτο΄ θα ει΄χε ως αποτε΄λεσµα εξαιρετικα΄ υψηλο΄
κι΄νδυνο για τη δηµο΄σια υγει΄α η΄ το περιβα΄λλον (ο΄πως στην
περι΄πτωση των διοξινω΄ν στα τρο΄φιµα που προε΄ρχονται απο΄ το
Βε΄λγιο). Η βασικη΄ αρχη΄ ει΄ναι ο΄τι οποτεδη΄ποτε υπα΄ρχει δυνητικη΄
απειλη΄ πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται µελε΄τες αξιολο΄γησης του
κινδυ΄νου· για να αναληφθει΄, ωστο΄σο, δρα΄ση, δεν ει΄ναι απαραι΄τητο
τα αποτελε΄σµατα να ΄εχουν οριστικο΄ χαρακτη΄ρα. «Το γεγονο΄ς ο΄τι
δεν υφι΄στανται αποδεικτικα΄ στοιχει΄α επιστηµονικη΄ς φυ΄σεως (...)
δεν πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται ως δικαιολογι΄α για αδρα΄νεια».
2. Ιστορικο΄

1.2.1. την εναρµο΄νιση των πρακτικω΄ν και την καθιε΄ρωση
οµοιο΄µορφων κανο΄νων το΄σο στην εσωτερικη΄ αγορα΄ ο΄σο και στις
«υποψη΄φιες» χω΄ρες·
1.2.2. την αλληλεπι΄δραση µε α΄λλες οδηγι΄ες, ο΄πως ει΄ναι η
οδηγι΄α για την γενικη΄ ασφα΄λεια των προϊο΄ντων (ΟΓΑΠ) (3) και
συγκεκριµε΄να η εφαρµογη΄ των διαδικασιω΄ν ΄εκτακτης ανα΄γκης που
εκτι΄θενται στο α΄ρθρο 9·
1.2.3. την εγκυρο΄τητα των µεθο΄δων ελε΄γχου που χρησιµοποιου΄νται προκειµε΄νου να προσδιορισθει΄ το επι΄πεδο ΄εκλυσης
φθαλικω΄ν ενω΄σεων·
1.2.4. τις πιε΄σεις που ασκου΄ν περιβαλλοντικε΄ς οµα΄δες σε σχε΄ση
µε ΄ενα θε΄µα που αναπο΄φευκτα προκαλει΄ συγκι΄νηση και του οποι΄ου
οι πρακτικε΄ς πτυχε΄ς αποτελου΄ν αντικει΄µενο προβληµατισµου΄·
1.2.5. την αυξανο΄µενη ΄εµφαση που δι΄νεται στις διαδικασι΄ες
αξιολο΄γησης του κινδυ΄νου και την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της
προφυ΄λαξης.
(1) Οδηγι΄α 76/769/ΕΟΚ, ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.
(2) Οδηγι΄α 88/378/ΕΟΚ, ΕΕ L 187 της 16.8.1988, σ. 1.
(3) Οδηγι΄α 92/59/ΕΟΚ, ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.

2.1. Τι ει΄ναι οι φθαλικε΄ς ενω
΄ σεις;
Αντικει΄µενο της παρου΄σας προ΄τασης αποτελου΄ν ΄εξι φθαλικε΄ς
ενω΄σεις που απαριθµου΄νται στο Παρα΄ρτηµα. Προ΄κειται για χηµικε΄ς
ενω΄σεις που ΄εχουν αναγνωρισθει΄ εδω΄ και µεγα΄λο χρονικο΄ δια΄στηµα
και οι οποι΄ες προστι΄θενται στα σκληρα΄ πλαστικα΄ (ο΄πως το
χλωριου΄χο πολυβινυ΄λιο — PVC) προκειµε΄νου να τα καταστη΄σουν
µαλακο΄τερα. Το αποσκληρυµε΄νο πλαστικο΄ µπορει΄ ΄ετσι να χρησιµοποιηθει΄ για την κατασκευη΄ προϊο΄ντων για βρε΄φη και µικρα΄ παιδια΄
κα΄τω των 36 µηνω΄ν ο΄πως οι δακτυ΄λιοι για τα µωρα΄ που βγα΄ζουν
δο΄ντια, οι πιπι΄λες, οι κουδουνι΄στρες και ορισµε΄να παιχνι΄δια ο΄πως
οι πα΄πιες που προορι΄ζονται για το λουτρο΄. Ο κοινο΄τερος τυ΄πος
φθαλικη΄ς ΄ενωσης που χρησιµοποιει΄ται για προϊο΄ντα ο΄πως οι
δακτυ΄λιοι για τα µωρα΄ που βγα΄ζουν δο΄ντια ει΄ναι η δισοεννεϋλικη΄
φθαλικη΄ ΄ενωση (DINP). Ορισµε΄νες φθαλικε΄ς ενω΄σεις µπορου΄ν
επι΄σης να παραχθου΄ν φυσικα΄ σε τρο΄φιµα ο΄πως οι µπανα΄νες.
2.2. Ποια΄ ει΄ναι τα προβλη΄µατα που προκαλου΄ν οι φθαλικε΄ς
΄ σεις;
ενω
Οι φθαλικε΄ς ενω΄σεις δεν αφοµοιω΄νονται µε τα PVC και συν τω
χρο΄νω ει΄ναι πιθανο΄ να µετακινηθου΄ν η΄ να διαχωρισθου΄ν. Πειρα΄µατα
που ΄εγιναν µε ποντι΄κια φανερω΄νουν ο΄τι οι φθαλικε΄ς ενω΄σεις ει΄ναι
δυνατο΄ν να προκαλε΄σουν ορµονικε΄ς διαταραχε΄ς καθω΄ς και καρκι΄νο
µε συνακο΄λουθη βλα΄βη στο συκω΄τι, τα νεφρα΄ και τους ο΄ρχεις. Σε
(4) COM(2000) 1 τελικο΄ της 2.2.2000.
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ιδιαι΄τερο κι΄νδυνο βρι΄σκονται τα βρε΄φη και τα µικρα΄ παιδια΄ που
µασου΄ν η΄ πιπιλι΄ζουν για παρατεταµε΄νο χρονικο΄ δια΄στηµα. Το
µα΄σηµα µπορει΄ να προκαλε΄σει δια΄σπαση του πλαστικου΄, γεγονο΄ς
που επιταχυ΄νει την αποδε΄σµευση των φθαλικω΄ν ενω΄σεων και κατα΄
συνε΄πεια και την µετατο΄πιση΄ τους στο σα΄λιο των παιδιω΄ν. Επιπλε΄ον,
η αποδεκτη΄ ηµερη΄σια δο΄ση που ει΄ναι ανεκτη΄ απο΄ ΄εναν ενη΄λικο, δεν
ει΄ναι ανεκτη΄ απο΄ το βρε΄φος λο΄γω του µειωµε΄νου σωµατικου΄
βα΄ρους του. Οι φθαλικε΄ς ενω΄σεις ει΄ναι δυνατο΄ν να συναθροισθου΄ν
και να απορροφηθου΄ν απο΄ το βρε΄φος απο΄ α΄λλες πηγε΄ς, π.χ. απο΄
το µητρικο΄ γα΄λα.
2.2.1. Κατα΄ συνε΄πεια, ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ζητου΄σαν επι΄µονα
να απαγορευθου΄ν οι φθαλικε΄ς ενω΄σεις απο΄ τα προϊο΄ντα για βρε΄φη,
γεγονο΄ς που ει΄χε ως αποτε΄λεσµα τη Συ΄σταση που διατυπω΄θηκε
τον Ιου΄λιο του 1998 (1) (αντι΄ της επει΄γουσας απαγο΄ρευσης που
θα επιθυµου΄σε η Επι΄τροπος κα Bonino). Ασκη΄θηκε επι΄σης πι΄εση
απο΄ περιβαλλοντικε΄ς οµα΄δες µε στο΄χο η απαγο΄ρευση΄ τους να
αποτελε΄σει µε΄ρος µιας ευρυ΄τερης εκστρατει΄ας για την απο΄συρση
ο΄λων των προϊο΄ντων PVC. Η Επιστηµονικη΄ Συµβουλευτικη΄
Επιτροπη΄ για την Εξε΄ταση της Τοξικο΄τητας και της Οικοτοξικο΄τητας των Χηµικω΄ν Ουσιω΄ν εξε΄δωσε γνωµοδο΄τηση το φθινο΄πωρο
του 1999.
2.2.2. Χα΄ρη στις διαδικασι΄ες ΄εκτακτης ανα΄γκης που θε΄σπισε µε
την ΟΓΑΠ, η Επιτροπη΄ ΄ελαβε την ΄εγκριση των κρατω΄ν µελω
΄ν
προκειµε΄νου να απαγορευθου΄ν προσωρινα΄ και για µι΄α µεταβατικη΄
περι΄οδο ΄εξι φθαλικε΄ς ενω΄σεις µε το σκεπτικο΄ ο΄τι θε΄τουν σε σοβαρο΄
κι΄νδυνο την υγει΄α των παιδιω΄ν. Το σχετικο΄ µε΄τρο τε΄θηκε σε ισχυ΄
στις 19 ∆εκεµβρι΄ου 1999.
2.2.3. Η παρου΄σα προ΄ταση ασχολει΄ται µε τη µακροπρο΄θεσµη
τροποποι΄ηση της νοµοθεσι΄ας.

΄ µη της ΟΚΕ
3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις: η γνω
3.1.
Πρω΄τον, η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ της α΄µεσης απαγο΄ρευσης
που επε΄βαλε η Επιτροπη΄ σε ορισµε΄να προϊο΄ντα που σχετι΄ζονται µε
την φροντι΄δα των παιδιω΄ν και, αντι΄στοιχα, υπε΄ρ του α΄ρθρου 1 της
προτεινο΄µενης οδηγι΄ας.
3.1.1. ∆εδοµε΄νου ο΄τι η απαγο΄ρευση αποτελει΄ µεταβατικο΄ και
προσωρινο΄ µε΄τρο — το οποι΄ο προβλε΄πεται να αναθεωρηθει΄ στις
8 Μαρτι΄ου — η ΟΚΕ θε΄τει το ερω΄τηµα ποιε΄ς ει΄ναι οι µελλοντικε΄ς
µεταβατικε΄ς διαδικασι΄ες που θα πρε΄πει να ακολουθηθου΄ν.
3.1.2. Η ΟΚΕ αντιλαµβα΄νεται ο΄τι η Επιτροπη΄ ει΄χε δυ΄ο επιλογε΄ς:
ει΄τε να επιβα΄λει την απαγο΄ρευση, ει΄τε να βασιστει΄ σε αυστηρε΄ς
δοκιµε΄ς ως προς τα ανω΄τατα ο΄ρια διαφυγη΄ς για την υπε΄ρβαση των
οποι΄ων θα µπορου΄σαν να θεσπισθου΄ν ΄ελεγχοι. ∆εδοµε΄νου ο΄τι αυτε΄ς
οι µε΄θοδοι εξακρι΄βωσης για τις φθαλικε΄ς ενω΄σεις εξακολουθου΄ν να
ει΄ναι αβε΄βαιες, αναξιο΄πιστες και µη αναπαραγω΄γιµες — αφου΄ ει΄ναι
δυ΄σκολο να υπα΄ρξει προσοµοι΄ωση του πιπιλι΄σµατος και του
µαση΄µατος ενο΄ς βρε΄φους — η ΟΚΕ αποδε΄χεται την απο΄φαση της
Επιτροπη΄ς η οποι΄α επικαλει΄ται την αρχη΄ της προφυ΄λαξης. Επιπλε΄ον,
υπογραµµι΄ζει ο΄τι οι εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις που θα µπορου΄σαν να
αναπτυχθου΄ν ενδε΄χεται να παρουσια΄σουν νε΄ες αµφιβολι΄ες και
αβεβαιο΄τητα.
(1) Συ΄σταση 98/485/ΕΟΚ, ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 35.
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3.2.
Κατα΄ δευ΄τερο λο΄γο, σε ο΄,τι αφορα΄ τη µελλοντικη΄ δρα΄ση,
η ΟΚΕ θε΄τει υπο΄ αµφισβη΄τηση τη διαδικασι΄α που προτει΄νει η
Επιτροπη΄ (βλ. το α΄ρθρο 2) για τα προϊο΄ντα που το παιδι΄ θα
µπορου΄σε ενδεχοµε΄νως να βα΄λει στο στο΄µα του µολονο΄τι δεν ει΄ναι
αυτο΄ς ο σκοπο΄ς τους. Η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να αντιµετωπι΄σει
τους συ΄µφυτους µε αυτα΄ τα προϊο΄ντα κινδυ΄νους — προ΄κειται
κυρι΄ως για παιχνι΄δια ο΄που ο χρο΄νος πιπιλι΄σµατος/µαση΄µατος ει΄ναι
πιο περιορισµε΄νος — µε την χρη΄ση επιση΄µανσης η οποι΄α θα
παρε΄χει προειδοποιη΄σεις προς τους γονει΄ς και προς α΄λλα α΄τοµα
που ασχολου΄νται µε την φροντι΄δα µικρω΄ν παιδιω΄ν.
3.2.1. Η ΟΚΕ τονι΄ζει τις πρακτικε΄ς δυσκολι΄ες που υπα΄ρχουν
προκειµε΄νου να βρεθει΄ κα΄ποια προειδοποιητικη΄ διατυ΄πωση που να
καλυ΄πτει, σε λογικα΄ πλαι΄σια, το τερα΄στιο φα΄σµα των παιδικω΄ν
προϊο΄ντων τα οποι΄α αφορα΄ η προ΄ταση, ιδιαι΄τερα εα΄ν η διατυ΄πωση
αυτη΄ πρε΄πει να εµφανι΄ζεται το΄σο πα΄νω στο προϊο΄ν ο΄σο και στη
συσκευασι΄α του σε πολλε΄ς γλω΄σσες.
4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις
4.1. 'Αρθρο 1
Η ΟΚΕ δε΄χεται µε δισταγµο΄ το α΄ρθρο δεδοµε΄νου ο΄τι, µε τις γενικε΄ς
επιφυλα΄ξεις που διατυπω΄θηκαν η΄δη, αποτελει΄ τη µο΄νη δυνατο΄τητα
κα΄τω απο΄ τις παρου΄σες συνθη΄κες. Τι΄θενται τα ακο΄λουθα επιπλε΄ον
θε΄µατα:
΄ νει τη λυ΄πη της που η τελευται΄α
4.1.1. Η ΟΚΕ διατυπω
τροποποι΄ηση της νοµοθεσι΄ας για την εµπορι΄α επικι΄νδυνων προϊο΄ντων µπορει΄ να εφαρµοσθει΄ µο΄νον µετα΄ απο΄ αρκετα΄ χρο΄νια απο΄
ση΄µερα «για διαδικαστικου΄ς λο΄γους». Παρατηρει΄ ωστο΄σο ο΄τι οι
µεταβατικοι΄ µηχανισµοι΄ που θα πρε΄πει να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄
οφει΄λουν να εξακολουθη΄σουν να διασφαλι΄ζουν την ασφα΄λεια των
βρεφω΄ν και των παιδιω΄ν.
4.1.2. Η ΟΚΕ τονι΄ζει το ειδικο΄ προ΄βληµα του ελε΄γχου της
δια΄θεσης των προϊο΄ντων που δι΄νονται στις οικογε΄νειες χε΄ρι µε χε΄ρι
και χρησιµοποιου΄νται απο΄ παιδια΄ διαφορετικω΄ν ηλικιακω΄ν οµα΄δων.
Σηµειω΄νει επι΄σης το προ΄βληµα των προϊο΄ντων φροντι΄δας των
παιδιω΄ν που πωλου΄νται δευ΄τερο χε΄ρι (π.χ. σε καταστη΄µατα φιλανθρωπικω΄ν οργανω΄σεων).
4.1.3. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ να εφαρµο΄ζεται
η οδηγι΄α απο΄ υπευ΄θυνες αρχε΄ς (οι οποι΄ες να συντονι΄ζονται σε
ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα), δι΄χως να αγνοου΄νται τα προβλη΄µατα που
αντιµετωπι΄ζουν οι χω΄ρες ο΄που δεν υπα΄ρχει πα΄ντοτε µι΄α µο΄νον
αρχη΄.
4.1.4. Η ΟΚΕ δι΄νει ΄εµφαση στην ανα΄γκη να υπα΄ρχει συστηµατικο΄ς και αποτελεσµατικο΄ς ΄ελεγχος της απαγο΄ρευσης, µε ειδικη΄
παρακολου΄θηση της αγορα΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ τα προϊο΄ντα που
εισα΄γονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες η΄ απο΄ χω΄ρες του τρι΄του κο΄σµου.
4.1.5. Η ΟΚΕ εξαι΄ρει την ανα΄γκη να υπα΄ρχει ουσιαστικη΄
επικοινωνι΄α µε τους γονει΄ς και µε ο΄λους ο΄σοι ει΄ναι υπευ΄θυνοι για
΄ ν σε ο΄,τι αφορα΄ το ζη΄τηµα, γενικα΄, της
την φροντι΄δα των παιδιω
προστασι΄ας των προϊο΄ντων και, ειδικα΄, των φθαλικω΄ν ενω΄σεων, και
να εξετασθει΄ ιδιαι΄τερα το ενδεχο΄µενο επε΄κτασης του συστη΄µατος
των τηλεφωνικω΄ν γραµµω΄ν α΄µεσης βοη΄θειας που ορισµε΄νοι
κατασκευαστε΄ς αναγρα΄φουν στη συσκευασι΄α. Ζητει΄ επι΄σης να
προβλεφθει΄ µι΄α ευαισθητοποιηµε΄νη, µη αυταρχικη΄ κατα΄ρτιση, απο΄
πολυ΄ νεαρη΄ ηλικι΄α, που να αφορα΄ την παροχη΄ φροντι΄δας στα
βρε΄φη και τα µικρα΄ παιδια΄, καθω΄ς και την συµπεριφορα΄ τους.
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4.2. 'Αρθρο 2
Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι η αυστηρο΄τητα µε την οποι΄α διατυπω΄νονται
αυτε΄ς οι προειδοποιη΄σεις ει΄ναι τε΄τοια ω΄στε να ισοδυναµου΄ν
πρα΄γµατι µε απαγο΄ρευση. Η προτεινο΄µενη διατυ΄πωση ει΄ναι,
επιπλε΄ον, στριφνη΄ και δεν καταφε΄ρνει να µεταδω΄σει επαρκω΄ς το
επιδιωκο΄µενο µη΄νυµα.
Ωστο΄σο, εα΄ν η επιση΄µανση αυτη΄ τελικα΄ υιοθετηθει΄, το΄τε η ΟΚΕ
΄εχει να διατυπω΄σει τα ακο΄λουθα σχο΄λια.
4.2.1. Μι΄α προειδοποι΄ηση δεν αρκει΄ να ει΄ναι ευανα΄γνωστη και
ανεξι΄τηλη. Πρε΄πει επι΄σης να ει΄ναι ευκολονο΄ητη.
4.2.2. Η ΟΚΕ διερωτα΄ται κατα΄ πο΄σον ει΄ναι πρακτικο΄ — το΄σο
απο΄ πλευρα΄ς σχεδιασµου΄, ο΄σο και απο΄ πλευρα΄ς κατασκευη΄ς — να
εφαρµοσθει΄ µι΄α µο΄νιµη επιση΄µανση στα προϊο΄ντα µικρου΄ µεγε΄θους
που προορι΄ζονται για παιδια΄, ιδιαι΄τερα εα΄ν αυτη΄ χρεια΄ζεται να
διατυπωθει΄ σε πολλε΄ς γλω΄σσες.
4.3.
∆εδοµε΄νου ο΄τι ο κι΄νδυνος που εµπεριε΄χει το διακεκοµµε΄νο
πιπι΄λισµα η΄ µα΄σηµα ενο΄ς παιχνιδιου΄ ει΄ναι µικρο΄ς, η ΟΚΕ συνιστα΄
να εγκαταλειφθει΄ για την ω΄ρα η προτεινο΄µενη προειδοποιητικη΄
επιση΄µανση στα ΄δια
ι
τα προϊο΄ντα, λο΄γω των δυσκολιω΄ν που θα
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προε΄κυπταν. Οι προειδοποιη΄σεις θα πρε΄πει να αναγρα΄φονται στην
συσκευασι΄α, ο΄ταν το επιτρε΄πει το µε΄γεθος. Η αρχη΄ της προφυ΄λαξης
στην οποι΄α γι΄νεται επι΄κληση αναφε΄ρει ο΄τι τα µε΄τρα που βασι΄ζονται
στην αρχη΄ της προφυ΄λαξης πρε΄πει να ει΄ναι ανα΄λογα του κινδυ΄νου
που πρε΄πει να περιοριστει΄ η΄ να εξαλειφθει΄.
5. Συµπε΄ρασµα
5.1.
Η ΟΚΕ επαναλαµβα΄νει τη µε΄γιστη σηµασι΄α της ασφα΄λειας,
ιδιαι΄τερα µα΄λιστα ο΄ταν προ΄κειται για παιδια΄, και υποστηρι΄ζει τις
προσπα΄θειες που καταβα΄λλει η Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να εισαγα΄γει
αυτη΄ν την απαγο΄ρευση. Ωστο΄σο εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α της για το
λο΄γο ο΄τι η εγκυρο΄τητα των σηµερινω΄ν µεθο΄δων ελε΄γχου, µε τις
οποι΄ες διαπιστω΄νεται η ΄εκλυση φθαλικω΄ν ενω΄σεων, εξακολουθει΄ να
ει΄ναι αβε΄βαιη, ενω΄ εναλλακτικα΄ υλικα΄ γεννου΄ν νε΄ες αµφιβολι΄ες.
Ζητει΄ συνεπω΄ς να πραγµατοποιηθου΄ν περαιτε΄ρω ΄ερευνες στον
τοµε΄α αυτο΄ν.
5.2.
Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι στο α΄ρθρο 2 η Επιτροπη΄ εκφρα΄ζει
την πι΄στη της στο δικαι΄ωµα των γονε΄ων να ενηµερω΄νονται,
γεγονο΄ς που επιτυγχα΄νεται µε΄σω αυστηρω΄ν προειδοποιη΄σεων που
εµφανι΄ζονται το΄σο στη συσκευασι΄α ο΄σο και στα ΄δια
ι τα προϊο΄ντα.
Εα΄ν η Επιτροπη΄ επιµει΄νει στο να επιβα΄λει αυτε΄ς τις προειδοποιη΄σεις,
θα πρε΄πει να συνυπολογι΄σει το΄σο τη γλω΄σσα στην οποι΄α θα
διατυπω΄νονται, ο΄σο και την πρακτικο΄τητα΄ τους.

Βρυξε΄λλες, 1 Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

C 117/62

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Απασχο΄ληση, οικονοµικη΄ µεταρ΄ πη της καινοτοµι΄ας και της γνω
΄ σης»
ρυ΄θµιση και κοινωνικη΄ συνοχη΄ — Προς µι΄α Ευρω
(2000/C 117/13)
Στις 22 και 23 Σεπτεµβρι΄ου 1999, και συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 11(4), 19 (1) και 23(3) του Εσωτερικου΄
Κανονισµου΄ της, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να προβει΄ στην κατα΄ρτιση γνωµοδο΄τησης για
την «Απασχο΄ληση, οικονοµικη΄ µεταρρυ΄θµιση και κοινωνικη΄ συνοχη΄ — Προς µι΄α Ευρω΄πη της καινοτοµι΄ας και
της γνω΄σης».
Η υποεπιτροπη΄ «απασχο΄ληση, οικονοµικη΄ µεταρρυ΄θµιση και κοινωνικη΄ συνοχη΄» στην οποι΄α ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ της στις 9 Φεβρουαρι΄ου 2000, µε βα΄ση την
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του εισηγητη΄ κ. Morgan και της συνεισηγη΄τριας κας Engelen-Kefer.
Κατα΄ την 370η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 2ας Μαρτι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄,
υιοθε΄τησε µε 114 ψη΄φους υπε΄ρ και 5 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Στις 16 Οκτωβρι΄ου 1999, η Φινλανδικη΄ και η Πορτογαλικη΄ Προεδρι΄α προσκα΄λεσαν τα κρα΄τη µε΄λη να συνεισφε΄ρουν στη
συζη΄τηση που θα πραγµατοποιηθει΄ στις 23 και 24 Μαρτι΄ου 2000
κατα΄ το ΄εκτακτο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισσαβο΄νας, µε θε΄µα
«Απασχο΄ληση, οικονοµικη΄ µεταρρυ΄θµιση και κοινωνικη΄ συνοχη΄ —
Προς µι΄α Ευρω΄πη της καινοτοµι΄ας και της γνω΄σης». Η ΟΚΕ
εκφρα΄ζει τη µεγα΄λη ικανοποι΄ηση΄ της που κλη΄θηκε να συµβα΄λει
στη Συ΄νοδο Κορυφη΄ς και, ιδιαι΄τερα, το γεγονο΄ς ο΄τι προσκλη΄θηκε
µαζι΄ µε το Κοινοβου΄λιο, την Επιτροπη΄, την Ευρωπαϊκη΄ Κεντρικη΄
Τρα΄πεζα και τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους να συµµετα΄σχει, στη
συνε΄χεια, στο Φο΄ρουµ Υψηλου΄ Επιπε΄δου που θα πραγµατοποιηθει΄
στην Πορτογαλι΄α στις αρχε΄ς Ιουνι΄ου.
1.2.
Στις 17 Ιανουαρι΄ου 2000 ο Πορτογα΄λος Πρωθυπουργο΄ς
απηυ΄θυνε επιστολη΄ προς τα µε΄λη του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου
στην οποι΄α επαναπροσδιο΄ριζε τα θε΄µατα. Τα ακο΄λουθα
αποσπα΄σµατα προε΄ρχονται απο΄ την εν λο΄γω επιστολη΄:
Μι΄α νε΄α περι΄οδος αρχι΄ζει για την ευρωπαϊκη΄ οικοδο΄µηση.
Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η οικονοµι΄α σηµει΄ωσε ανα΄καµψη, εξακολουθου΄ν να υφι΄στανται σηµαντικα΄ κοινωνικα΄ προβλη΄µατα, ο΄πως
ανεργι΄α και κοινωνικο΄ς αποκλεισµο΄ς, καθω΄ς και ο κι΄νδυνος τα
κοινωνικα΄ ασφαλιστικα΄ συστη΄µατα να γνωρι΄σουν στο µε΄λλον
΄ελλειψη ισορροπι΄ας, πρα΄γµα που αποδεικνυ΄ει ο΄τι υπα΄ρχουν βαθεια΄
ριζωµε΄νες διαρθρωτικε΄ς δυσκολι΄ες που χρεια΄ζεται να αποτελε΄σουν
το αντικει΄µενο µια΄ς θαρραλε΄ας µεταρρυ΄θµισης. Οι δυσκολι΄ες
αυτε΄ς εντει΄νονται απο΄ τις αναπο΄φευκτες προκλη΄σεις που θε΄τουν η
παγκοσµιοποι΄ηση, οι τεχνολογικε΄ς αλλαγε΄ς και η γη΄ρανση του
πληθυσµου΄. Το ευρωπαϊκο΄ κοινωνικο΄ προ΄τυπο µπορει΄ να αντε΄ξει
µο΄νον εα΄ν οικοδοµηθου΄ν νε΄οι ανταγωνιστικοι΄ παρα΄γοντες και εα΄ν
το ΄διο
ι το κοινωνικο΄ προ΄τυπο ανανεωθει΄.
Η Πορτογαλικη΄ Προεδρι΄α θα λα΄βει χω΄ρα το 2000. Ει΄ναι η
κατα΄λληλη στιγµη΄ για να σκεφτου΄µε µακροπρο΄θεσµα και να
λα΄βουµε αποφα΄σεις. Αυτο΄ς ει΄ναι ο στο΄χος του 'Εκτακτου Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου που θα πραγµατοποιη΄σουµε στη Λισσαβο΄να στις
23 και 24 Μαρτι΄ου. Επιθυµι΄α µας ει΄ναι να προσαρµο΄σουµε στα
συ΄γχρονα δεδοµε΄να, µε βα΄ση τις νε΄ες συνθη΄κες, την ευρωπαϊκη΄
στρατηγικη΄ για την ανα΄πτυξη, την ανταγωνιστικο΄τητα και την
απασχο΄ληση, καθω΄ς και να αναπτυ΄ξουµε το περιεχο΄µενο του
Ευρωπαϊκου΄ Συµφω΄νου για την Απασχο΄ληση.

Υπα΄ρχει ΄ενα θε΄µα κεντρικη΄ς σηµασι΄ας που θα η΄θελα να εξα΄ρω ως
σηµει΄ο αφετηρι΄ας. 'Ενα νε΄ο προ΄τυπο αναδυ΄εται: το προ΄τυπο της
οικονοµι΄ας της καινοτοµι΄ας και της γνω΄σης, το οποι΄ο καθι΄σταται
η κυ΄ρια πηγη΄ πλου΄του των εθνω΄ν, των περιφερειω΄ν, των επιχειρη΄σεων και των πολιτω΄ν. Η Ευρω΄πη υστερει΄ σηµαντικα΄ στον τοµε΄α
αυτο΄ν και θα πρε΄πει να χαρα΄ξει το δικο΄ της δρο΄µο προς ΄ενα νε΄ο
επι΄πεδο ανταγωνιστικο΄τητας, ενω΄ ταυτο΄χρονα θα καταπολεµα΄ τους
νε΄ους κινδυ΄νους κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄. Ει΄ναι σηµαντικο΄ να
συνδυαστει΄ η καινοτοµι΄α µε την κοινωνικη΄ συµµετοχη΄.
Πιστευ΄ω ο΄τι συντρε΄χουν οι συνθη΄κες προκειµε΄νου να προσδιορι΄σουµε ΄εναν νε΄ο στρατηγικο΄ στο΄χο για τα προσεχη΄ δε΄κα χρο΄νια:
προκειµε΄νου να καταστη΄σουµε την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση τον δυναµικο΄τερο και ανταγωνιστικο΄τερο οικονοµικο΄ χω΄ρο στον κο΄σµο, ο
οποι΄ος να βασι΄ζεται στην καινοτοµι΄α και τη γνω΄ση και να ει΄ναι σε
θε΄ση να δω΄σει ω΄θηση στα επι΄πεδα της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, µε
περισσο΄τερες και καλυ΄τερες θε΄σεις εργασι΄ας και µεγαλυ΄τερη
κοινωνικη΄ συνοχη΄.
Μι΄α οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ στρατηγικη΄ µε στο΄χο την ανανε΄ωση
της αναπτυξιακη΄ς βα΄σης στην Ευρω΄πη πρε΄πει να συνδυα΄ζει
µακροοικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς και τον εκσυγχρονισµο΄ της κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας.
1.3.
Η Πορτογαλικη΄ Προεδρι΄α υπε΄βαλε στη συνε΄χεια το
΄εγγραφο΄ της µε ηµεροµηνι΄α 12 Ιανουαρι΄ου 2000 και τι΄τλο
«Απασχο΄ληση, οικονοµικη΄ µεταρρυ΄θµιση και κοινωνικη΄ συνοχη΄ —
Προς µι΄α Ευρω΄πη της καινοτοµι΄ας και της γνω΄σης».
1.4.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το ΄εγγραφο και
τη γενικη΄ κατευ΄θυνση των προτα΄σεων.
1.5.
Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την ιδε΄α µια΄ς «επιβεβαιωτικη΄ς στρατηγικη΄ς». Η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση ΄εχει και αυτη΄ επιβεβαιωτικο΄
χαρακτη΄ρα. Υποστηρι΄ζουµε το αι΄τηµα για ρυθµο΄ ανα΄πτυξης της
τα΄ξεως τουλα΄χιστον του 3 % για ολο΄κληρη την ΕΕ. Ενδε΄χεται
µα΄λιστα να χρειαστει΄ ο ρυθµο΄ς να ει΄ναι υψηλο΄τερος προκειµε΄νου
να εξαλειφθει΄ η ανεργι΄α και ο κοινωνικο΄ς αποκλεισµο΄ς. Συµφωνου΄µε ο΄τι ΄εχει θεµελιω΄δη σηµασι΄α «να τονωθει΄ τω΄ρα ο δυναµισµο΄ς, η
επιχειρησιακη΄ πρωτοβουλι΄α και η ενι΄σχυση της κοινωνικη΄ς
συνοχη΄ς». Και εµει΄ς φρονου΄µε ο΄τι «µι΄α οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄
στρατηγικη΄ για την ανανε΄ωση των βα΄σεων της ανα΄πτυξης στην
Ευρω΄πη πρε΄πει να συνδυα΄ζει τις µακροοικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς, τις
οικονοµικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις και τις διαρθρωτικε΄ς πολιτικε΄ς, τις
ενεργου΄ς πολιτικε΄ς για την απασχο΄ληση, καθω΄ς και τον εκσυγχρονισµο΄ της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας».
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1.6.
Η αντι΄δραση της ΟΚΕ στηρι΄ζεται στο σκεπτικο΄ ο΄τι το
ανθρω΄πινο δυναµικο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης διαθε΄τει ΄ενα δυναµικο΄ καινοτοµι΄ας και επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος ικανο΄ να δηµιουργη΄σει ο΄λες τις νε΄ες και σταθερε΄ς θε΄σεις εργασι΄ας που ΄εχουµε
ανα΄γκη.
1.7.
Τι΄ εµποδι΄ζει τη δηµιουργι΄α θε΄σεων εργασι΄ας στην Ευρω΄πη;
'Ενας ανεπαρκη΄ς αριθµο΄ς επιχειρη΄σεων και α΄λλων οργανισµω΄ν
καινοτοµου΄ν µε επιτυχι΄α και αξιοποιου΄ν την πραγµατογνωσι΄α
τους. Η δηµιουργικο΄τητα αποτελει΄ ΄ενα ισχυρο΄ φυσικο΄ χα΄ρισµα
του ανθρω΄που. Γιατι΄ δεν αξιοποιει΄ται πλη΄ρως στην Ευρω΄πη; Τι΄
ει΄ναι το νε΄ο προ΄τυπο;

2. Το νε΄ο προ΄τυπο
2.1.
Ο ο΄ρος «νε΄ο προ΄τυπο» σηµαι΄νει συνη΄θως ανα΄πτυξη χωρι΄ς
πληθωρισµο΄ και χρησιµοποιει΄ται σε συνα΄ρτηση µε τη νοµισµατικη΄
διαχει΄ριση στις ΗΠΑ. Στην πρα΄ξη, σηµαι΄νει επι΄σης υψηλο΄τερα
επι΄πεδα απασχο΄λησης χωρι΄ς πληθωρισµο΄, ο΄πως φανερω΄νουν τα
χαµηλο΄τερα επι΄πεδα ανεργι΄ας των ΗΠΑ. Για κοινωνικου΄ς λο΄γους
οι ΗΠΑ δεν αποτελου΄ν προ΄τυπο για την Ευρω΄πη. Σε ευρωπαϊκο΄
περιβα΄λλον, θα µπορου΄σαµε να επανερµηνευ΄σουµε το προ΄τυπο ως
εξη΄ς:
— µεγιστοποι΄ηση της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης µε ταυτο΄χρονη
ελαχιστοποι΄ηση του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ και των
συγκρου΄σεων·
— διασφα΄λιση µια΄ς ανταγωνιστικη΄ς οικονοµι΄ας µε ταυτο΄χρονη
ενι΄σχυση ενο΄ς ανταγωνιστικου΄ κοινωνικου΄ προτυ΄που·
— βε΄λτιστη δυνατη΄ χρη΄ση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν στο πλαι΄σιο
στρατηγικη΄ς που υποστηρι΄ζει το κοινωνικο΄ και φυσικο΄ περιβα΄λλον και πο΄ρους·
— διασφα΄λιση της βιωσιµο΄τητας µε την ανα΄πτυξη µια΄ς συµµετοχικη΄ς νοοτροπι΄ας και µια΄ς επιχειρηµατικη΄ς νοοτροπι΄ας που να
βασι΄ζεται στη δηµιουργικη΄ προσε΄γγιση της δια βι΄ου µα΄θησης
και της αλληλεγγυ΄ης.
2.2.
Στην Ευρω΄πη του ση΄µερα, ΄ενα τε΄τοιο προ΄τυπο — οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη αλλα΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄, µε αυ΄ξηση της
απασχο΄λησης, αλλα΄ ο΄χι του πληθωρισµου΄ — αποτελει΄ το πλε΄ον
επιθυµητο΄ αποτε΄λεσµα απο΄ ο΄λα.
2.2.1. 'Ενα ζωηρο΄ και αισιο΄δοξο οικονοµικο΄ κλι΄µα ωφελει΄ τις
διαρθρωτικε΄ς αλλαγε΄ς. Ει΄ναι ευκολο΄τερο να καταργηθου΄ν θε΄σεις
εργασι΄ας που δεν ει΄ναι πλε΄ον ανταγωνιστικε΄ς, ο΄ταν ταυτο΄χρονα
δηµιουργου΄νται νε΄ες, σταθερε΄ς θε΄σεις σε α΄λλους τοµει΄ς κι ο΄ταν
µι΄α αλλαγη΄ εργασι΄ας περιλαµβα΄νει την προοπτικη΄ καλυ΄τερων
εργασιακω΄ν συνθηκω΄ν.
2.2.2. Κατα΄ συνε΄πεια, αυτο΄ που θα ωφελη΄σει ει΄ναι µι΄α οικονοµικη΄ πολιτικη΄ που να επιδιω΄κει επι΄σης µι΄α σταθερη΄ αυ΄ξηση του
συνο΄λου της ζη΄τησης, καθω΄ς και αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας.
Τα τρε΄χοντα προβλη΄µατα δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να επιλυθου΄ν εα΄ν
εγκαταλειφθει΄ η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη. Ει΄ναι απαραι΄τητο να επιτυ΄χουµε τουλα΄χιστον τον στο΄χο της ανα΄πτυξης του 3 % που ΄εθεσε
το ΄εγγραφο της Προεδρι΄ας.
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2.2.3. Εα΄ν το νε΄ο προ΄τυπο αποτελει΄ «αποτε΄λεσµα», ποιοι΄ ει΄ναι
οι παρα΄γοντες που οδη΄γησαν σε αυτο΄ και ποιοι΄ παρα΄γοντες θα
µπορου΄σαν να φε΄ρουν το ανα΄λογο αποτε΄λεσµα στην ΕΕ; ∆εν
υπα΄ρχει οριστικη΄ απα΄ντηση σε αυτο΄ το ερω΄τηµα, ει΄ναι ωστο΄σο
δυνατο΄ να προσδιορισθου΄ν ορισµε΄να αι΄τια. Αυτα΄ εκτει΄νονται απο΄
τον οικονοµικο΄ και το βιοµηχανικο΄ χω΄ρο ΄εως τον πολιτισµικο΄, τον
κοινωνικο΄ και τον οικολογικο΄ τοµε΄α. Σε αυτα΄ περιλαµβα΄νεται
επι΄σης και το αι΄τηµα της βιωσιµο΄τητας.
2.3.
Ποιοι΄ παρα΄γοντες αποτελου΄ν την κινητη΄ρια δυ΄ναµη του
νε΄ου προτυ΄που και ποια΄ ει΄ναι τα χαρακτηριστικα΄ του; Τι΄ ει΄ναι
εκει΄νο που προκαλει΄ ανα΄πτυξη χωρι΄ς πληθωρισµο΄; Ορισµε΄να απο΄
τα εµφανη΄ στοιχει΄α ει΄ναι:
— ο ανταγωνισµο΄ς σε παγκο΄σµια κλι΄µακα, που ασκει΄ πι΄εση
µει΄ωσης των τιµω΄ν των αγαθω΄ν και των υπηρεσιω΄ν σε ορισµε΄νους τοµει΄ς,
— η παραγωγικο΄τητα, που φαι΄νεται να λαµβα΄νει επιτε΄λους µι΄α
νε΄α δια΄σταση γεγονο΄ς που οφει΄λεται στις µακροπρο΄θεσµες
επενδυ΄σεις που ΄εχουν γι΄νει στην πληροφορικη΄ και τις τηλεπικοινωνι΄ες,
— οι δεξιο΄τητες, δεδοµε΄νου ο΄τι η διαφοροποι΄ηση της ζη΄τησης
΄εχει ως αποτε΄λεσµα ΄ενας µικρο΄ς αριθµο΄ς θε΄σεων εργασι΄ας να
΄εχει µεγα΄λη ζη΄τηση και ΄ενας µεγα΄λος αριθµο΄ς θε΄σεων που
απαιτου΄ν λιγο΄τερες η΄ καθο΄λου δεξιο΄τητες να ΄εχει χαµηλο΄τερη
ζη΄τηση στην αγορα΄ εργασι΄ας,
— η αναδια΄ρθρωση, που προωθει΄ται απο΄ την πληροφορικη΄, η
οποι΄α οδη΄γησε στην κατα΄ργηση ορισµε΄νων κλιµα΄κων της
ιεραρχι΄ας και στη χρη΄ση εξωτερικω΄ν υπηρεσιω΄ν, στοιχει΄α και
τα δυ΄ο αποπληθωριστικα΄,
— η ανα΄πτυξη του τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν και η µεταφορα΄ θε΄σεων
εργασι΄ας στον τοµε΄α αυτο΄ν,
— η επε΄κταση µια΄ς ευε΄λικτης απασχο΄λησης που εκφρα΄ζει µια΄
«στα΄ση ζωη΄ς», το΄σο απο΄ πλευρα΄ς θε΄σης του το΄που εργασι΄ας,
ο΄σο κι απο΄ πλευρα΄ς ωραρι΄ου.
2.4.
Εα΄ν οι πιο πα΄νω παρα΄γοντες εξηγου΄ν γιατι΄ µειω΄θηκαν οι
πληθωριστικε΄ς πιε΄σεις, το΄τε ποιοι΄ παρα΄γοντες συνε΄βαλαν στην
ανα΄πτυξη;
— ο δυναµικο΄ς βιοµηχανικο΄ς τοµε΄ας της πληροφορικη΄ς — η΄
ορθο΄τερα οι τεχνολογι΄ες της κοινωνι΄ας των πληροφοριω
΄ν
(ΤΚΠ) — ο΄που περιλαµβα΄νονται ο υλικο΄ς εξοπλισµο΄ς
(hardware), το λογισµικο΄ (software) και οι σχετικε΄ς υπηρεσι΄ες,
— η ταχει΄α ανα΄πτυξη των βιοµηχανιω΄ν που στηρι΄ζονται στην
πληροφορικη΄, ο΄πως ει΄ναι τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης και οι
χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρεσι΄ες, µαζι΄ µε την εξε΄λιξη των ΤΚΠ,
— η σταδιακη΄ µεταµο΄ρφωση, µε΄σω των ΤΚΠ, των παραδοσιακω΄ν
βιοµηχανιω΄ν που στηρι΄ζονται σε υλικα΄ στοιχει΄α ενεργητικου΄,
— η ανα΄πτυξη των βιοµηχανιω΄ν επιχειρηµατικου΄ κεφαλαι΄ου και
ο πολλαπλασιασµο΄ς νε΄ων επιχειρη΄σεων, πολλε΄ς απο΄ τις οποι΄ες
αξιοποιου΄ν νε΄ες τεχνολογι΄ες,
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— ο αντι΄κτυπος των πολιτικω΄ν σταθερη΄ς ανα΄πτυξης, γεγονο΄ς που
΄εχει ως αποτε΄λεσµα το΄σο την προσαρµογη΄ των παλαιω΄ν
βιοµηχανιω΄ν, ο΄σο και την ανα΄πτυξη νε΄ων.

2.5.
Οι παρα΄γοντες που εκτι΄θενται στις παραγρα΄φους 2.3. και
2.4. επε΄τυχαν να ΄εχουν µο΄νο θετικο΄ αντι΄κτυπο στο νε΄ο προ΄τυπο
χα΄ρη στις ευνοϊκε΄ς φορολογικε΄ς και νοµισµατικε΄ς πολιτικε΄ς. Οι
πολιτικε΄ς αυτε΄ς επε΄τρεψαν µε τη σειρα΄ τους την πραγµατοποι΄ηση
εκτεταµε΄νων επενδυ΄σεων στις τεχνολογι΄ες των πληροφοριω΄ν.

26.4.2000

νη΄σεις, οι τρα΄πεζες, οι εταιρει΄ες και οι νοµοθε΄τες θα χρειαστει΄ να
φανου΄ν, σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα, φιλο΄δοξοι και οραµατιστε΄ς για να
µπορε΄σουν να ενισχυ΄σουν το νε΄ο προ΄τυπο στην ΕΕ. Ωστο΄σο, για
να διευκολυνθου΄ν οι διασυνοριακε΄ς οικονοµικε΄ς συναλλαγε΄ς στην
Ευρω΄πη, πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ο΄τι η διασυνοριακη΄ µετακι΄νηση
πληθυσµου΄ δεν ει΄ναι δυνατη΄ µε τον ΄διο
ι τρο΄πο που ει΄ναι εφικτη΄ η
µετακι΄νηση πληθυσµου΄ µεταξυ΄ πολιτειω΄ν στις ΗΠΑ. Κατα΄ συνε΄πεια, η κοινωνικη΄ δια΄σταση θα χρειασθει΄ µι΄α ευρωπαϊκη΄ λυ΄ση.

2.7.
Οι παρα΄γοντες ανα΄πτυξης και παραγωγικο΄τητας αυτοι΄
επηρεα΄ζουν µε τη σειρα΄ τους την κοινωνικη΄, πολιτιστικη΄ και
οργανωτικη΄ δια΄σταση των επιχειρη΄σεων.
2.6.
'Ενας σηµαντικο΄ς παρα΄γοντας για την επι΄τευξη του νε΄ου
΄ ν. Η
προτυ΄που στις ΗΠΑ υπη΄ρξε ο ρο΄λος των κεφαλαιαγορω
τερα΄στια αυ΄ξηση της αγοραι΄ας αξι΄ας του τοµε΄α των τεχνολογιω΄ν
ει΄ναι αποτε΄λεσµα ενο΄ς σηµαντικου΄ επαναπροσανατολισµου΄ των
επενδυ΄σεων. Η τερα΄στια ανα΄πτυξη των κεφαλαι΄ων επιχειρηµατικου΄
κινδυ΄νου αποτελει΄ ΄ενα ακο΄µη παρα΄δειγµα του νε΄ου αυτου΄ προσανατολισµου΄. ∆εν υφι΄σταται ακο΄µη τε΄τοιου ει΄δους κεφαλαιαγορα΄
στην ΕΕ. Η εισαγωγη΄ του ευρω΄ αποτελει΄ ΄εναν προ΄δροµο ζωτικη΄ς
σηµασι΄ας, ωστο΄σο οι αγορε΄ς µετοχικου΄ κεφαλαι΄ου και κεφαλαι΄ου
επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου σηµειω΄νουν αναπτυξιακη΄ καθυστε΄ρηση.
Οι προ΄σφατες διασυνοριακε΄ς συναλλαγε΄ς στην Ευρω΄πη υποδεικνυ΄ουν την πορει΄α που πρε΄πει να ακολουθηθει΄, αλλα΄ οι κυβερ-

2.8.
Ο πι΄νακας 1 αποδι΄δει τον αντι΄κτυπο των ιαπωνικω΄ν
κατασκευαστικω΄ν πρακτικω΄ν, ο΄πως εξηγου΄νται στο βιβλι΄ο «Η
µηχανη΄ που α΄λλαξε τον κο΄σµο» (1). Αναγνωρι΄ζεται ο΄τι οι πελα΄τες
παρα΄γουν θε΄σεις εργασι΄ας, ο΄τι οι α΄νθρωποι αποτελου΄ν το βασικο΄
κεφα΄λαιο και ο΄τι προκειµε΄νου να ει΄ναι απο΄λυτα αποτελεσµατικοι΄
οι εργαζο΄µενοι πρε΄πει να ΄εχουν αναλα΄βει αρµοδιο΄τητες.
(1) Womack, James P., κ.α΄.: The Machine that Changed the World,
1990.

Πι΄νακας 1: Η παλαια΄ και η νε΄α ψυχη΄ της επιχει΄ρησης

Στο παρελθο΄ν

Ση΄µερα

Προτεραιο΄τητα το κε΄ρδος

Προτεραιο΄τητα η ικανοποι΄ηση του πελα΄τη

Το κεφα΄λαιο ει΄ναι υλικο΄

Κεφα΄λαιο ει΄ναι οι α΄νθρωποι

Οι στοχαστε΄ς διαφε΄ρουν απο΄ τους ανθρω΄πους της δρα΄σης

Στοχαστε΄ς και α΄νθρωποι της δρα΄σης ει΄ναι ΄ενα και το αυτο΄

Μαζικη΄ παραγωγη΄

Ισχνη΄ παραγωγη΄

∆ιαχωρισµε΄νο µα΄ρκετινγκ χωρι΄ς ιδιαι΄τερες σχε΄σεις µε τους προµηθευτε΄ς
και τους πελα΄τες

Ολοκληρωµε΄νο µα΄ρκετινγκ µε σχε΄σεις που βασι΄ζονται στη συνεργασι΄α µε
τους προµηθευτε΄ς και τους πελα΄τες

Οργα΄νωση που ελε΄γχεται απο΄ ιεραρχι΄ες — τα λειτουργικα΄ τµη΄µατα
διαχωρισµε΄να

Οργα΄νωση που βασι΄ζεται στην οµαδικη΄ εργασι΄α — πολυα΄ριθµες οµα΄δες
µε α΄τοµα απο΄ διαφορετικα΄ τµη΄µατα

Υπολογισµο΄ς της απο΄δοσης µε στο΄χο τον, οικονοµικα΄ κυριαρχου΄µενο,
΄ελεγχο

Υπολογισµο΄ς της απο΄δοσης µε στο΄χο τη βελτι΄ωση — ευρυ΄τερα µε΄τρα

Σηµαντικε΄ς ει΄ναι οι οικονοµι΄ες κλι΄µακος

Σηµαντικη΄ ει΄ναι η εξοικονο΄µηση χρο΄νου

Πηγη΄: Hall, Soul of Enterprise (1993), σ. 281.

2.9.
Ο πι΄νακας 2 εκθε΄τει τη νε΄α οργανωτικη΄ ηθικη΄ που
στηρι΄ζεται σε δεξιο΄τητες οι οποι΄ες µπορου΄ν να αξιοποιηθου΄ν

επαγγελµατικα΄, στις ταχει΄ες αλλαγε΄ς, στις εκτεταµε΄νες συνεργασι΄ες
και στα συστη΄µατα επιβρα΄βευσης.
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Πι΄νακας 2: Επιλογε΄ς που διαθε΄τει η διαχει΄ριση
Πριν την επανα΄σταση

Μετα΄ την επανα΄σταση

∆ια βι΄ου απασχο΄ληση

∆ια βι΄ου απασχολησιµο΄τητα

Μει΄ωση στο ΄επακρο των κινδυ΄νων που εµπεριε΄χουν οι αλλαγε΄ς

Αξιοποι΄ηση στο ΄επακρο των ευκαιριω΄ν για αλλαγε΄ς

Ανταγωνιστικη΄ διαχει΄ριση

Συνεργατικη΄ διαχει΄ριση

Στενη΄ αντι΄ληψη των κυ΄ριων µετο΄χων

Ευρει΄α αντι΄ληψη των κυ΄ριων µετο΄χων

Συγκε΄ντρωση ανταµοιβω΄ν

∆ιανοµη΄ ανταµοιβω΄ν

'Εµφαση στη διοικητικη΄ εµπειρι΄α

'Εµφαση στην τεχνικη΄ εµπειρι΄α

Εστι΄αση στη συνε΄χεια

Εστι΄αση στη συνεχη΄ ασυνε΄χεια

Ο διαχωρισµο΄ς και η εξειδι΄κευση αποτελου΄ν το κλειδι΄ της επιτυχι΄ας

Ολιστικη΄ προσε΄γγιση της οργα΄νωσης

Αποσπασµατικη΄ αντι΄ληψη της εργασι΄ας και της επιχει΄ρησης

Ολοκληρωµε΄νη αντι΄ληψη της εργασι΄ας και της επιχει΄ρησης

Προσκο΄λληση στους παλαιου΄ς κανο΄νες

Αναζη΄τηση νε΄ων κανο΄νων

Πηγη΄: Cannon, Welcome to the Revolution (1996), σ. 18.

2.10. Ο πι΄νακας 3 δι΄νει ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στον αντι΄κτυπο
που ΄εχουν τα συστη΄µατα πληροφορικη΄ς στην επιχειρηµατικη΄

νοοτροπι΄α. Αυτο΄ ει΄ναι το νε΄ο προ΄τυπο απο΄ οργανωτικη΄ς
πλευρα΄ς.

Πι΄νακας 3: Μετα΄βαση απο΄ την οργα΄νωση της βιοµηχανικη΄ς εποχη΄ς στην οργα΄νωση της εποχη΄ς της πληροφορι΄ας
Οργα΄νωση της εποχη΄ς της πληροφορι΄ας

Οργα΄νωση της βιοµηχανικη΄ς εποχη΄ς

Εστι΄αση σε προσµετρη΄σιµα αποτελε΄σµατα

Εστι΄αση σε στρατηγικα΄ θε΄µατα — χρη΄ση συνεργασιω΄ν και ανα΄θεση
αρµοδιοτη΄των

Εξαιρετικα΄ εξειδικευµε΄νη βα΄ση γνω΄σεων που οδηγει΄ σε ικανο΄τητες σε ΄εναν
µο΄νο τοµε΄α

∆ιεπιστηµονικη΄ βα΄ση γνω΄σεων που οδηγει΄ σε ικανο΄τητες σε πολλου΄ς τοµει΄ς

Ατοµικη΄ ευθυ΄νη

Οµαδικη΄ ευθυ΄νη

Επιχειρηµατικε΄ς θε΄σεις, ρο΄λοι και ευθυ΄νες σαφω΄ς διαφοροποιηµε΄να και
κατανεµηµε΄να σε τµη΄µατα

Κυψελοειδη΄ς διαρρυ΄θµιση — ευε΄λικτες θε΄σεις, ρο΄λοι και ευθυ΄νες

Ευθυ΄γραµµη κατευ΄θυνση των ιδεω΄ν που εισε΄ρχονται και εξε΄ρχονται σε ο΄,τι
αφορα΄ τον προγραµµατισµο΄

Ολιστικη΄ προοπτικη΄ σε ο΄,τι αφορα΄ τον προγραµµατισµο΄

Τα προβλη΄µατα αντιµετωπι΄ζονται την ω΄ρα που προκυ΄πτουν — βραχυπρο΄θεσµη προοπτικη΄ στην οποι΄α κυριαρχει΄ το αποτε΄λεσµα

Τα προβλη΄µατα προβλε΄πονται και αντιµετωπι΄ζονται πριν µετατραπου΄ν σε
κρι΄ση — ισορροπι΄α µεταξυ΄ του βραχυπρο΄θεσµου πραγµατισµου΄ και των
µακροπρο΄θεσµων στο΄χων

Ο προγραµµατισµο΄ς υπακου΄ει σε τοπικη΄ προοπτικη΄

Η τοπικη΄ δρα΄ση υπακου΄ει σε συνολικη΄ προοπτικη΄

Οι πληροφορι΄ες ει΄ναι ιεραρχηµε΄νες και ρε΄ουν ευθυ΄γραµµα

∆ικτυ΄ωση των πληροφοριω΄ν «δι΄χως ο΄ρια», µε δοµη΄ πολλαπλη΄ς διεπαφη΄ς

Προσοχη΄ στις ποσοτικε΄ς διαφορε΄ς

Προσοχη΄ στις ποιοτικε΄ς διαφορε΄ς

Οι επενδυ΄σεις αφορου΄ν τις εγκαταστα΄σεις και τον εξοπλισµο΄

Οι επενδυ΄σεις αφορου΄ν την ανα΄πτυξη του ανθρω΄πινου δυναµικου΄

Η αποτελεσµατικο΄τητα επιτυγχα΄νεται µε τις κατα΄λληλες µεθο΄δους

Η υψηλη΄ απο΄δοση επιτυγχα΄νεται χα΄ρη στις κοινε΄ς αξι΄ες

Οι πρωτοβουλι΄ες για βελτι΄ωση προε΄ρχονται απο΄ µι΄α διευθυντικη΄ ελι΄τ

Οι πρωτοβουλι΄ες για βελτι΄ωση προε΄ρχονται απο΄ ο΄λες τις κατευθυ΄νσεις

Εστι΄αση στο παρο΄ν — δρα΄ση µε βα΄ση τα διαθε΄σιµα δεδοµε΄να

Εστι΄αση στο µε΄λλον — δρα΄ση που προλαµβα΄νει τα γεγονο΄τα

Πηγη΄: Hames, The Management Myth (1994).
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2.10.1. Η υ΄παρξη δηµιουργικου΄ δυναµικου΄ αποτελει΄ ολοε΄να
και περισσο΄τερο το στοιχει΄ο που οδηγει΄ στην ανταγωνιστικη΄
επιτυχι΄α. Παραδοσιακα΄, η ανα΄πτυξη νε΄ων λυ΄σεων αποτελου΄σε
κυρι΄ως το αποκλειστικο΄ δικαι΄ωµα ενο΄ς περιορισµε΄νου αριθµου΄
εκλεκτω΄ν. Για να µπορε΄σει ωστο΄σο να συµβαδι΄σει µε τον αυξανο΄µενο ρυθµο΄ ανα΄πτυξης, το δηµιουργικο΄ αυτο΄ δυναµικο΄ πρε΄πει να
πολλαπλασιαστει΄. Στη διαδικασι΄α αυτη΄ ΄εχει καθοριστικη΄ σηµασι΄α
να µην προωθηθου΄ν αποκλειστικα΄ οι βασικε΄ς γνω΄σεις και η πλε΄ον
εξελιγµε΄νη τεχνολογι΄α, αλλα΄ ει΄ναι εξι΄σου σηµαντικο΄ να αυξηθει΄ η
εξειδικευµε΄νη τεχνογνωσι΄α σε ο΄λους τους τοµει΄ς δραστηριοτη΄των.
'Εχει συνεπω΄ς ζωτικη΄ σηµασι΄α να προαχθει΄ η απασχολησιµο΄τητα
και να προσαρµο΄ζονται και να αναβαθµι΄ζονται συνεχω΄ς οι ικανο΄τητες του εργατικου΄ δυναµικου΄ προκειµε΄νου να αυξηθει΄ η ικανο΄τητα καινοτοµι΄ας της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας.
2.10.2. Η καινοτοµι΄α αποτελει΄ µι΄α βαθυ΄τατα κοινωνικη΄ διαδικασι΄α η οποι΄α απαιτει΄, πρω΄τα απο΄ ο΄λα, τη συµµετοχη΄ ανθρω΄πων
µε τις γνω΄σεις, τις δεξιο΄τητες και τη δηµιουργικο΄τητα΄ τους. Στις
δεξιο΄τητες αυτε΄ς πρε΄πει να δοθου΄ν τα περιθω΄ρια που χρεια΄ζονται
προκειµε΄νου να αναπτυχθου΄ν σε εργασιακα΄ περιβα΄λλοντα που
βασι΄ζονται στη συνεργασι΄α και στη συµµετοχη΄ ο΄λων, δι΄χως να
παρεµποδι΄ζονται απο΄ τις παραδοσιακε΄ς ιεραρχι΄ες. Εκει΄νο που ΄εχει
σηµασι΄α δεν ει΄ναι απλω΄ς η υπακοη΄ σε κανο΄νες, αλλα΄ η οργα΄νωση
της παραγωγικη΄ς διαδικασι΄ας κατα΄ τον καλυ΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο.
Για να επιτευχθει΄ αυτο΄ θα πρε΄πει οι εργαζο΄µενοι να ΄εχουν το
δικαι΄ωµα να εκφρα΄ζουν την α΄ποψη΄ τους. Οι νε΄ες µορφε΄ς εργασιακη΄ς οργα΄νωσης — ο΄πως ει΄ναι η οµαδικη΄ εργασι΄α — επιτρε΄πουν
να αξιοποιου΄νται στο ΄επακρο οι γνω΄σεις και οι δεξιο΄τητες του
εργατικου΄ δυναµικου΄ και να διευρυ΄νεται το πεδι΄ο δρα΄σης τους και
της λη΄ψης αποφα΄σεων εκ µε΄ρους τους, πρα΄γµα που παρε΄χει την
ευκαιρι΄α να συνδυα΄ζονται η αυξηµε΄νη παραγωγικο΄τητα και η
ανταγωνιστικο΄τητα µε βελτιωµε΄νες συνθη΄κες απασχο΄λησης για
τους εργαζο΄µενους. Η συ΄µπραξη του συνο΄λου των εργαζοµε΄νων
προϋποθε΄τει την ανα΄πτυξη της διαδικασι΄ας ενηµε΄ρωσης, διαβου΄λευσης και συµµετοχη΄ς στις επιχειρη΄σεις και στις υπηρεσι΄ες.
2.10.3. Η καινοτοµι΄α, εα΄ν ειδωθει΄ ο΄χι απλω΄ς ως τεχνικη΄
διεργασι΄α, αλλα΄ και ως κοινωνικη΄, απαιτει΄ να γι΄νουν ριζικε΄ς
αλλαγε΄ς στις εργασιακε΄ς διαρθρω΄σεις και να επανεξεταστει΄
αντι΄στοιχα το θε΄µα του ωραρι΄ου. Πρε΄πει να βρεθου΄ν νε΄ες
απαντη΄σεις οι οποι΄ες να συµβιβα΄ζουν τους επιχειρηµατικου΄ς
στο΄χους, τις ανα΄γκες των εργαζοµε΄νων και τα συµφε΄ροντα των
καταναλωτω΄ν. Οι επιχειρη΄σεις επωφελου΄νται απο΄ την αυξηµε΄νη
παραγωγικο΄τητα που προκυ΄πτει µε αυτο΄ν τον τρο΄πο, ενω΄ οι
εργαζο΄µενοι απολαυ΄ουν της ασφα΄λειας που τους παρε΄χουν οι
ανταγωνιστικε΄ς θε΄σεις εργασι΄ας και ει΄ναι ευκολο΄τερα σε θε΄ση να
συνδυα΄ζουν επαγγελµατικη΄ σταδιοδροµι΄α και οικογενειακη΄ ζωη΄.
Το ζητου΄µενο πρε΄πει να ει΄ναι να συµβιβα΄ζονται ισο΄τιµα τα
συµφε΄ροντα ο΄λων και να επιτευχθει΄ µι΄α νε΄α ισορροπι΄α µεταξυ΄ των
αναγκω΄ν της επιχει΄ρησης απο΄ πλευρα΄ς ευελιξι΄ας, αφενο΄ς, και της
ανα΄γκης των εργαζοµε΄νων να µπορου΄ν να ελε΄γχουν καλυ΄τερα το
χρο΄νο τους και να επωφελου΄νται απο΄ την κοινωνικη΄ προστασι΄α,
αφετε΄ρου. Καθω΄ς προχωρου΄ν οι διαρθρωτικε΄ς αλλαγε΄ς, µαζι΄ τους
αλλα΄ζει και το προ΄τυπο των συνθηκω΄ν εργασι΄ας. Για να οριστει΄ εκ
νε΄ου η ΄εννοια «κανονικο΄ ωρα΄ριο» απαιτου΄νται συλλογικε΄ς συµβα΄σεις (και σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις νοµικε΄ς διατα΄ξεις) που να
εξασφαλι΄ζουν τα δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων στην κοινωνικη΄
προστασι΄α — αυτα΄ ωστο΄σο δεν πρε΄πει, µε τη σειρα΄ τους, να
καθι΄στανται φραγµοι΄ στην απασχο΄ληση και την ανταγωνιστικο΄τητα.
2.11. Οι αλλαγε΄ς που σκιαγραφου΄νται στους τρεις πι΄νακες
ει΄ναι ριζικε΄ς. ∆εν ει΄ναι ευ΄κολο να επιτευχθου΄ν σε µεγα΄λες
επιχειρη΄σεις µε κα΄ποιο ιστορικο΄. Ει΄ναι πολυ΄ ευκολο΄τερο να
επιτευχθου΄ν σε νε΄ες επιχειρη΄σεις που δεν ΄εχουν κοινωνικο΄ και
οργανωτικο΄ παρελθο΄ν. Αυτο΄ εξηγει΄, εν µε΄ρει, την ταχει΄α ανα΄πτυξη
και επιτυχι΄α ορισµε΄νων νε΄ων επιχειρη΄σεων. Η προ΄κληση στην
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προκειµε΄νη περι΄πτωση ει΄ναι να επιτευχθου΄ν οι αλλαγε΄ς αυτε΄ς σε
ο΄λες τις επιχειρη΄σεις.
2.12. Απο΄ τον ταχυ΄ ρυθµο΄ των διαρθρωτικω΄ν αλλαγω΄ν προκυ΄πτουν το΄σο κι΄νδυνοι ο΄σο και ευκαιρι΄ες.
— Οι δραστηριο΄τητες µε ΄ενταση εργασι΄ας στις οποι΄ες απασχολει΄ται ΄ενα σχετικα΄ ανειδι΄κευτο εργατικο΄ δυναµικο΄ θα δω΄σουν τη
θε΄ση τους σε περισσο΄τερες βιοµηχανι΄ες µε ΄ενταση κεφαλαι΄ου
και σε ΄ενα εργατικο΄ δυναµικο΄ περισσο΄τερο ειδικευµε΄νο, καθω΄ς
και σε υπηρεσι΄ες προ΄σωπο µε προ΄σωπο και εταιρει΄α µε
εταιρει΄α.
΄ τη φορα΄ στο εργατικο΄
— Το΄σο εκει΄νοι που εντα΄σσονται για πρω
δυναµικο΄, ο΄σο και εκει΄νοι που η΄δη απασχολου΄νται, θα χρειαστου΄ν ΄ενα υψηλο΄τερο επι΄πεδο εξειδι΄κευσης. Ταυτο΄χρονα, η
«δια΄ρκεια ζωη΄ς» των γνω΄σεων που αποκτου΄νται θα ει΄ναι
βραχυ΄τερη και κατα΄ συνε΄πεια οι εργαζο΄µενοι θα πρε΄πει να
αντιδρου΄ν και να προσαρµο΄ζονται ολοε΄να ταχυ΄τερα. Αυτο΄, θα
απαιτη΄σει, µε τη σειρα΄ του, να αναθεωρηθου΄ν ριζικα΄ οι
ρυθµι΄σεις που αφορου΄ν τους εκπαιδευτε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διοι
για την κατα΄ρτιση.
— Οι νε΄ες µορφε΄ς οργα΄νωσης της εργασι΄ας θα πρε΄πει να
προβλε΄πουν να ανατι΄θενται µεγαλυ΄τερες ευθυ΄νες στους εργαζο΄µενους και να τους παρε΄χονται µεγαλυ΄τερα περιθω΄ρια για
να αναπτυ΄ξουν το δυναµικο΄ τους. Θα χρειαστου΄ν µεγαλυ΄τερες
ικανο΄τητες επι΄λυσης προβληµα΄των, καθω΄ς και κοινωνικε΄ς
ικανο΄τητες, και στα χαµηλο΄τερα ακο΄µη επι΄πεδα της οργανωτικη΄ς δοµη΄ς.
ι επιχει΄ρηση, ει΄τε απο΄
— Η αλλαγη΄ εργασι΄ας, ει΄τε µε΄σα στην ΄δια
µι΄α επιχει΄ρηση σε α΄λλη, θα καταστει΄ κοινο΄τερο φαινο΄µενο. Για
πολλου΄ς αυτο΄ θα αντιστοιχει΄ µε µει΄ωση της ασφα΄λειας της
απασχο΄λησης. Παρα΄λληλα, διαδι΄δονται νε΄ες µορφε΄ς απασχο΄λησης — που στις περισσο΄τερες περιπτω΄σεις προστατευ΄ονται
λιγο΄τερο — ο΄πως προσωρινε΄ς συµβα΄σεις, ευκαιριακη΄ απασχο΄ληση, αυτοαπασχο΄ληση µε καθεστω΄ς ηµιαπασχολου΄µενου
κ.λπ., γεγονο΄ς που καθιστα΄ απαραι΄τητο το να αναπτυχθου΄ν
και να εφαρµοσθου΄ν οι κατα΄λληλες στρατηγικε΄ς, καθω΄ς και
να πραγµατοποιηθου΄ν επαρκει΄ς επενδυ΄σεις, µε στο΄χο την
προσαρµογη΄ των εργαζοµε΄νων και την παροχη΄ σε αυτου΄ς
ικανοποιητικη΄ς κοινωνικη΄ς προστασι΄ας. Μι΄α απο΄ τις σηµαντικο΄τερες προϋποθε΄σεις για να λειτουργη΄σουν σωστα΄ οι διαρθρωτικε΄ς αλλαγε΄ς ει΄ναι να συνοδευ΄ονται απο΄ κοινωνικη΄ ασφα΄λεια.
— Προβλε΄πεται ο΄τι οι ευκαιρι΄ες απασχο΄λησης των λιγο΄τερο
ειδικευµε΄νων εργαζο΄µενων θα µειωθου΄ν περαιτε΄ρω. Αυτο΄ θα
οδηγη΄σει σε υψηλο΄τερο ποσοστο΄ ανεργι΄ας, σε χαµηλο΄τερα
σχετικα΄ εισοδη΄µατα και σε µεγαλυ΄τερη µισθολογικη΄ ανισο΄τητα. Στην κατα΄σταση προστι΄θεται η αυ΄ξηση του ποσοστου΄
µακροπρο΄θεσµης ανεργι΄ας. Κατα΄ συνε΄πεια χρεια΄ζεται να
χαραχθου΄ν κατα΄λληλες πολιτικε΄ς στον τοµε΄α της εκπαι΄δευσης,
της κατα΄ρτισης, της επιµο΄ρφωσης και της ΄ενταξης των
µακροπρο΄θεσµα α΄νεργων. Τα εµπο΄δια στην απασχο΄ληση θα
αυξηθου΄ν δεδοµε΄νου ο΄τι οι εργαζο΄µενοι θα δυσκολευ΄ονται η΄
θα αδυνατου΄ν να προσαρµοστου΄ν.
— Η φτω΄χεια και ο κοινωνικο΄ς αποκλεισµο΄ς ενδε΄χεται να
αυξηθου΄ν και ο ταχυ΄ς ρυθµο΄ς των διαρθρωτικω΄ν αλλαγω΄ν θα
συνοδευτει΄ απο΄ νε΄ες µορφε΄ς περιθωριοποι΄ησης. Επι΄σης, ο
κοινωνικο΄ς αποκλεισµο΄ς συνεπα΄γεται κο΄στος, το΄σο α΄µεσο ο΄σο
και ΄εµµεσο, που αυξα΄νεται επικι΄νδυνα. Το΄σο οι ιδιωτικοι΄,
ο΄σο και οι δηµο΄σιοι φορει΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
επιχειρη΄σεων, θα πρε΄πει να αφιερω΄σουν τις προσπα΄θειε΄ς τους
στο να καταπολεµη΄σουν αυτη΄ν την τα΄ση µε επαρκη΄ µε΄τρα
προκειµε΄νου η πολιτικη΄ της κοινωνικη΄ς ΄ενταξης να καταστει΄
προτεραιο΄τητα σε ο΄λους τους τοµει΄ς.
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2.13. Κατα΄ συνε΄πεια, η σταθερη΄ βελτι΄ωση της κατα΄στασης της
απασχο΄λησης στην Ευρω΄πη θα εξαρτηθει΄ επι΄σης απο΄ το κατα΄
πο΄σον η οικονοµικη΄ αναδια΄ρθρωση, ιδιαι΄τερα σε ο΄,τι αφορα΄ την
πληροφορικη΄, µπορει΄ να προωθηθει΄ και να οργανωθει΄ κατα΄ τρο΄πο
κοινωνικα΄ αποδεκτο΄, καθω΄ς και απο΄ τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο µπορει΄
να βελτιωθει΄ η ικανο΄τητα καινοτοµι΄ας των επιχειρη΄σεων.

3.2. Η ΟΚΕ προτει΄νει το ακο΄λουθο προ΄γραµµα για τη συ΄νοδο
Κορυφη΄ς της Λισσαβο΄νας:

2.14. Η Πορτογαλικη΄ Προεδρι΄α ΄εχει σαφη΄ προ΄θεση να αξιοποιη΄σει την 'Εκτακτη Συ΄νοδο Κορυφη΄ς της Λισσαβο΄νας προκειµε΄νου να επιταχυ΄νει και να εξα΄ρει το ΄εργο που επιτελει΄ται η΄δη
µε΄σω των διαδικασιω΄ν της Κολωνι΄ας, του Κα΄ρντιφ και του
Λουξεµβου΄ργου υπε΄ρ της καινοτοµι΄ας και της γνω΄σης.

Ενω΄ θα η κοινωνικη΄ προστασι΄α θα παραµε΄νει αµετα΄βλητη, το
κοινωνικο΄ προ΄τυπο στις δια΄φορες εκφα΄νσεις του πρε΄πει να προσαρµοστει΄ προκειµε΄νου να αρθου΄ν οι φραγµοι΄ που τι΄θενται στην
απασχο΄ληση, να αποφευχθει΄ ο κοινωνικο΄ς αποκλεισµο΄ς σε ο΄λες τις
ηλικιακε΄ς οµα΄δες και να ενισχυθει΄ η ισο΄τητα των ευκαιριω
΄ ν,
ιδιαι΄τερα των γυναικω΄ν.

2.15. Η κυ΄ρια απαι΄τηση που θα ΄εχει να αντιµετωπι΄σει το
Συµβου΄λιο της Λισσαβο΄νας ει΄ναι να εξετα΄σει απο΄ στρατηγικη΄ς
πλευρα΄ς την κατα΄σταση στην Ευρω΄πη στο πλαι΄σιο του νε΄ου
προτυ΄που. Η παρου΄σα κυκλικη΄ οικονοµικη΄ ανα΄καµψη θα
µπορου΄σε να χρησιµευ΄σει ως δικαιολογι΄α για να µην αναληφθει΄
ουσιαστικη΄ δρα΄ση, η οποι΄α ει΄ναι απαραι΄τητη προκειµε΄νου η
κυκλικη΄ ανα΄καµψη να µετατραπει΄ σε µι΄α διαρθρωτικη΄ αναγε΄ννηση
που θα οδηγη΄σει σε σταθερη΄ αυ΄ξηση της απασχο΄λησης.
2.16. 'Εχουµε την πεποι΄θηση ο΄τι στην Ευρω΄πη διαθε΄τουµε την
΄ ση, καθω΄ς και
απαιτου΄µενη καινοτοµι΄α, δηµιουργικο΄τητα και γνω
το απαιτου΄µενο επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα που θα µας επιτρε΄ψει να
διαπρε΄ψουµε µε βα΄ση το νε΄ο προ΄τυπο. Πρε΄πει ωστο΄σο να
αφη΄σουµε ελευ΄θερες τις ικανο΄τητε΄ς µας. Τα εµπο΄δια πρε΄πει να
αντικατασταθου΄ν µε ευκαιρι΄ες. Οι κυρω΄σεις πρε΄πει να αντικατασταθου΄ν µε κι΄νητρα. Κατα΄ την τελευται΄α δεκαετι΄α οι ευρωπαϊκε΄ς
΄ σουµε
βιοµηχανι΄ες ελευθερω΄θηκαν. Τω΄ρα αποµε΄νει να ελευθερω
την ενεργητικο΄τητα των ανδρω΄ν και των γυναικω΄ν της Ευρω΄πης.

3. Προς το νε΄ο προ΄τυπο — Μι΄α κοινωνι΄α καινοτοµι΄ας και
΄ σης
γνω
3.1.
Αποστολη΄ της Συνο΄δου Κορυφη΄ς της Λισσαβο΄νας ει΄ναι
να τεθει΄ το νε΄ο προ΄τυπο ταχυ΄τερα σε ισχυ΄. Οι «διαδικασι΄ες» που
΄εχουν η΄δη κινηθει΄ οδηγου΄ν, ΄εως ΄εναν βαθµο΄, προς αυτη΄ την
κατευ΄θυνση. Η Ευρω΄πη της γνω΄σης ΄εχει πολλε΄ς διαστα΄σεις και
ορισµε΄νες απο΄ τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς ΄εχουν χαραχθει΄ µε στο΄χο
την προω΄θηση της ανα΄πτυξη΄ς της. Η γνω΄ση, η οποι΄α πηγα΄ζει
καταρχα΄ς απο΄ την ΄ερευνα που διεξα΄γεται στον τοµε΄α των επιστηµω΄ν
και της τεχνολογι΄ας, πρε΄πει να διαρθρω΄νεται κατα΄λληλα ΄ετσι ω΄στε
να ει΄ναι δυνατο΄ν να διαδι΄δεται και να αξιοποιει΄ται ο΄σο το
δυνατο΄ν ευκολο΄τερα απο΄ τον κοινο΄ πολι΄τη. Οι τεχνολογι΄ες των
πληροφοριω΄ν — οι οποι΄ες απο΄ µο΄νες τους ει΄ναι προϊο΄ν της
΄εκρηξης της γνω΄σης — αποτελου΄ν ΄ενα ισχυρο΄ εργαλει΄ο για τη
δια΄δοση της γνω΄σης: η δυνατο΄τητα να τις χειρι΄ζεται κανει΄ς στην
εντε΄λεια αποτελει΄, κατα΄ συνε΄πεια, ΄ενα ουσιω΄δες βη΄µα προς την
ανα΄πτυξη µια΄ς Ευρω΄πης της γνω΄σης. Εκει΄νο που χρεια΄ζεται να γι΄νει
στη Λισσαβο΄να ει΄ναι να δεσµευθου΄µε ως προς ΄εναν περιορισµε΄νο
αριθµο΄ ιδιαι΄τερα «ορατω΄ν» δρα΄σεων που θα δηµιουργη΄σουν το
κατα΄λληλο κλι΄µα για το νε΄ο προ΄τυπο και που, ταυτο΄χρονα, θα
επιταχυ΄νουν την πορει΄α προς αυτο΄. Θα προταθου΄ν δρα΄σεις για την
προω΄θηση της καινοτοµι΄ας. 'Οσο για την κοινωνι΄α που βασι΄ζεται
στη γνω΄ση, η προ΄ταση που διατυπω΄νεται ει΄ναι να εστιαστου΄ν οι
προσπα΄θειες στην απο΄κτηση γνω΄σεων µε τη βοη΄θεια των τεχνολογιω΄ν των πληροφοριω΄ν.

3.2.1. Ν α π ρ ο σ α ρ µ ο σ τ ε ΄ι τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ο΄ π ρ ο΄ τ υ π ο
σ τ ο ν ΄ε ο π ρ ο΄ τ υ π ο :

3.2.2. Ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ΄ι µ α ζ ι κ η΄ κ α τ α΄ ρ τ ι σ η σ τ ι ς
Τ ε χ ν ο λ ο γ ΄ε
ι ς τ η ς Κ ο ι ν ω ν ΄α
ι ς των Πληρ ο φ ο ρ ι ω΄ ν :
Για να διασφαλισθει΄ η απασχολησιµο΄τητα και να αποφευχθει΄ ο
κοινωνικο΄ς αποκλεισµο΄ς, πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ σε
κα΄θε γενεα΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν.

3.2.3. Ν α δ ι α δ ο θ ε ΄ι ε υ ρ υ΄ τ α τ α κ α ι ν α δ ι ε υ κ ο λ υ ν θ ε ΄ι η α ν α΄ π τ υ ξ η τ η ς ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ η΄ ς ν ο ο τ ρ ο π ΄α
ι ς:
Ικανο΄τητες και απασχολησιµο΄τητα για ο΄λους, κι΄νητρα για τους
επιχειρηµατι΄ες και τους εργαζο΄µενους και αναγνω΄ριση της κοινωνικη΄ς και οικονοµικη΄ς αξι΄ας των επιχειρη΄σεων: αυτα΄ ει΄ναι ορισµε΄να
απο΄ τα θε΄µατα. Με τον ο΄ρο «επιχειρηµατι΄ες» εννοου΄µε τους ιδρυτε΄ς
και διευθυντε΄ς των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµε΄νων των επιχειρη΄σεων
της κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας που αξιοποιου΄ν τις νε΄ες τεχνολογι΄ες
και απευθυ΄νονται σε νε΄ες αγορε΄ς.

3.2.4. Ν α β ο η θ η θ ο υ΄ ν ο ι κ α θ ι ε ρ ω µ ΄ε ν ε ς ε π ι χ ε ι ρ η΄ σ ε ι ς ν α π ρ ο σ χ ω ρ η΄ σ ο υ ν σ τ ο ν ΄ε ο π ρ ο΄ τυπο:
Οι πι΄νακες και τα σχο΄λια στο τµη΄µα 2 κατε΄δειξαν το µε΄γεθος των
απαιτου΄µενων αλλαγω΄ν.

3.2.5. Ν α π ρ ο σ α ρ µ ο σ τ ε ΄ι η ε κ π α ΄δ
ι ευση και η
κ α τ α΄ ρ τ ι σ η σ τ ο ν ΄ε ο π ρ ο΄ τ υ π ο :
Μολονο΄τι η εκπαι΄δευση και η κατα΄ρτιση ΄εχουν κεντρικη΄ σηµασι΄α
για την ο΄λη αντι΄ληψη του νε΄ου προτυ΄που γενικα΄, και για την
απασχολησιµο΄τητα ειδικο΄τερα, αξι΄ζει να σηµειωθει΄ ο΄τι το νε΄ο
προ΄τυπο απορρε΄ει στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες απο΄ µι΄α βα΄ση χαµηλω΄ν
γενικα΄ εκπαιδευτικω΄ν επιδο΄σεων. Εα΄ν ΄εχει την υποστη΄ριξη των
κυβερνη΄σεων και των εταιρειω΄ν, η ΕΕ ενδε΄χεται να ΄εχει την ευκαιρι΄α
να δηµιουργη΄σει νε΄ες ποιοτικε΄ς θε΄σεις απασχο΄λησης, καθω΄ς και
ο΄γκο απασχο΄λησης, χα΄ρη στις υψηλο΄τερου επιπε΄δου εκπαιδευτικε΄ς
επιδο΄σεις της. Οι επενδυ΄σεις σε ανθρω΄πινο κεφα΄λαιο αποτελου΄ν
τη βα΄ση της κοινωνι΄ας της καινοτοµι΄ας και της γνω΄σης.
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3.2.6. Ν α α ξ ι ο π ο ι η θ ε ΄ι η σ τ α θ ε ρ η΄ α ν α΄ π τ υ ξ η
υ π ΄ε ρ τ η ς κ α ι ν ο τ ο µ ΄α
ι ς κ α ι τ η ς γ ν ω΄ σ η ς :
Η πλη΄ρης προσαρµογη΄ της οικονοµι΄ας και των πολιτιστικω΄ν ηθω΄ν
της ΕΕ στις αρχε΄ς και τους κανο΄νες της σταθερη΄ς ανα΄πτυξης θα
οδηγη΄σει σε ριζικε΄ς αλλαγε΄ς, θεµελιω΄δη ασυνε΄χεια, καθω΄ς και
το΄σο σε τεχνολογικε΄ς καινοτοµι΄ες ο΄σο και σε καινοτοµι΄ες απο΄
πλευρα΄ς συµπεριφορα΄ς. Αυτου΄ του ει΄δους οι εξελι΄ξεις ει΄ναι λογικο΄
επακο΄λουθο του νε΄ου προτυ΄που.
3.3.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ δεδοµε΄νο ο΄τι το΄σο τα ο΄ργανα της ΕΕ, ο΄σο
και τα κρα΄τη µε΄λη, θα συµπεριλα΄βουν πλη΄ρως τους κοινωνικου΄ς
εται΄ρους και τις α΄λλες κοινωνικοεπαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις στο
στα΄διο της εφαρµογη΄ς των αποφα΄σεων της Συνο΄δου Κορυφη΄ς. Για
να υπα΄ρξει επιτυχι΄α, η συµµετοχη΄ τους ει΄ναι απαραι΄τητη.

΄ ν προτυ΄πων
4. Προσαρµογη΄ των κοινωνικω
4.1.
Εκει΄νο που µας απασχολει΄ ΄εχει σχε΄ση µε το µε΄ρος εκει΄νο
του κοινωνικου΄ και πολιτιστικου΄ προτυ΄που που αφορα΄ την ευ΄ρεση
απασχο΄λησης, την προστασι΄α της απασχο΄λησης, την ανεργι΄α και
τη συνταξιοδο΄τηση µετα΄ τη λη΄ξη της απασχο΄λησης. Μι΄α προ΄σφατη
ανα΄λυση υποδεικνυ΄ει ο΄τι στην ΕΕ ει΄ναι απαραι΄τητο να αναγνωριστου΄ν το προ΄τυπο του Ρη΄νου, το σκανδιναβικο΄, το µεσογειακο΄
και το αγγλοσαξονικο΄ προ΄τυπο. Αυτα΄ ΄εχουν διαφορετικη΄ εµβε΄λεια,
διαφορετικο΄ µηχανισµο΄ λειτουργι΄ας και διαφορετικο΄ τρο΄πο χρηµατοδο΄τησης. Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης, ει΄ναι
σηµαντικο΄ να αναγνωριστει΄ ο΄τι αυτε΄ς οι διαφορε΄ς επιτυγχα΄νουν
στην πρα΄ξη διαφορετικα΄ αποτελε΄σµατα σε πολλε΄ς διαφορετικε΄ς
διαβαθµι΄σεις, π.χ.:
— ως προς το ποσοστο΄ των ανδρω΄ν που απασχολου΄νται σε
ποικι΄λες οµα΄δες ηλικι΄ας·
— ως προς το ποσοστο΄ των γυναικω΄ν που απασχολου΄νται σε
ποικι΄λες οµα΄δες ηλικι΄ας·
— ως προς το ποσοστο΄ των νε΄ων που δεν ΄εχουν ακο΄µη
απασχο΄ληση·
— ως προς το ποσοστο΄ των µεγαλυ΄τερων στην ηλικι΄α ατο΄µων
που εξακολουθου΄ν να βρι΄σκονται σε ηλικι΄α εργασι΄ας, αλλα΄
΄εχουν αποκλειστει΄ απο΄ το εργασιακο΄ περιβα΄λλον·
— κ.λπ.
4.2.
∆ι΄χως να εστια΄ζουµε συγκεκριµε΄να σε κα΄ποιο απο΄ αυτα΄
τα προ΄τυπα, µπορου΄µε να θε΄σουµε ορισµε΄να γενικη΄ς φυ΄σεως
ερωτη΄µατα ως προς τον τρο΄πο λειτουργι΄ας τους:
— Για ποιο΄ λο΄γο σε ορισµε΄νες χω΄ρες αποκλει΄ονται το΄σοι πολλοι΄
νε΄οι απο΄ το εργατικο΄ δυναµικο΄; Τι΄ ει΄ναι αυτο΄ που εµποδι΄ζει
την απασχο΄ληση΄ τους;
— Γιατι΄ ορισµε΄να απο΄ τα προ΄τυπα αναβα΄λλουν για µι΄α δεκαετι΄α
την ει΄σοδο των νε΄ων στο εργατικο΄ δυναµικο΄, κατα΄ τη δεκαετι΄α
που αναµφισβη΄τητα το α΄τοµο διαθε΄τει τη µεγαλυ΄τερη ενεργητικο΄τητα και ΄εµπνευση;
— Γιατι΄ορισµε΄να προ΄τυπα ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα την απασχο΄ληση
περισσο΄τερων α΄γαµων γυναικω΄ν απ' ο΄,τι α΄γαµων ανδρω΄ν, ενω΄
µε βα΄ση α΄λλα προ΄τυπα συµβαι΄νει το αντι΄θετο;
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— 'Εως ποιο΄ βαθµο΄ ενθαρρυ΄νουν η΄ εµποδι΄ζουν την απασχο΄ληση
των γονε΄ων ορισµε΄νες ρυθµι΄σεις που ισχυ΄ουν για τον τοκετο΄
και τη φροντι΄δα των παιδιω΄ν, καθω΄ς και η οργα΄νωση της
εργασι΄ας και η οικογενειακη΄ ζωη΄;
— Γιατι΄ η κυκλικη΄ ανεργι΄α µετατρε΄πεται σε διαρθρωτικη΄ ανεργι΄α
ευκολο΄τερα σε ορισµε΄να προ΄τυπα απ'ο΄,τι σε α΄λλα; Τι΄ φραγµοι΄
τι΄θενται στην επαναπασχο΄ληση;
— Ποια΄ ει΄ναι η σχε΄ση µεταξυ΄ χρηµατοδο΄τησης των συντα΄ξεων
και προ΄ωρης συνταξιοδο΄τησης σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη;
Μπορει΄ ο συσχετισµο΄ς αυτο΄ς να «σπα΄σει» ΄ετσι ω΄στε οι
συνταξιου΄χοι να µπορου΄ν να επαναπασχολου΄νται δι΄χως να
ζηµιω΄νονται οι συνταξιοδοτικε΄ς προσδοκι΄ες τους;
— Ποιοι΄ ει΄ναι οι κυ΄ριοι παρα΄γοντες που οδηγου΄ν σε φτω΄χεια
και κοινωνικο΄ αποκλεισµο΄ και ποιε΄ς ει΄ναι οι πολιτικε΄ς που
προωθου΄ν αποτελεσµατικο΄τερα την κοινωνικη΄ ΄ενταξη των
πλε΄ον ευα΄λωτων οµα΄δων;
Για να βρεθου΄ν λυ΄σεις και να δοθου΄ν απαντη΄σεις στα πιο πα΄νω
ερωτη΄µατα, η Συ΄νοδος Κορυφη΄ς της ΕΕ πρε΄πει να προβει΄ σε
αναθεω΄ρηση της διαδικασι΄ας συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης και ανταλλαγη΄ς ορθω΄ν πρακτικω΄ν.
4.3.
Εα΄ν εφαρµοσθει΄ µι΄α ευνοϊκη΄ φορολογικη΄ και νοµισµατικη΄
πολιτικη΄, η απασχο΄ληση µπορει΄ να αυξηθει΄ ακο΄µη περισσο΄τερο
στις περιπτω΄σεις ο΄που οι ρυθµι΄σεις για την προστασι΄α της
απασχο΄λησης και τις κοινωνικε΄ς αλλαγε΄ς θα σταθµιστου΄ν κατα΄λληλα.
4.3.1. Η εφαρµογη΄ του ευε΄λικτου ωραρι΄ου και α΄λλων συλλογικα΄ συµφωνηµε΄νων διευθετη΄σεων του χρο΄νου εργασι΄ας δεν θα
πρε΄πει να καθορι΄ζεται µο΄νον απο΄ κριτη΄ρια που σχετι΄ζονται µε τη
διαχει΄ριση του χρο΄νου των επιχειρη΄σεων και τα οποι΄α ΄εχουν
γνω΄µονα το κε΄ρδος, αλλα΄ θα πρε΄πει να παρε΄χει τη δυνατο΄τητα
στους εργαζο΄µενους και των δυ΄ο φυ΄λων να εκφε΄ρουν συχνο΄τερα
τη γνω΄µη τους σε ο΄,τι αφορα΄ τη διαµο΄ρφωση του ατοµικου΄ τους
ωραρι΄ου. Εα΄ν το ωρα΄ριο καταστει΄ πιο ευε΄λικτο, το΄τε το πεδι΄ο
δρα΄σης της επιχει΄ρησης διευρυ΄νεται. Θα η΄ταν ωστο΄σο σκο΄πιµο να
παρε΄χονται επι΄σης στους εργαζο΄µενους µεγαλυ΄τερα περιθω΄ρια
΄ετσι ω΄στε να µπορου΄ν να βελτιω΄νουν το συντονισµο΄ των επαγγελ΄ ν τους δεσµευ΄σεων. Με την αυ΄ξηση των
µατικω΄ν και των ιδιωτικω
επιλογω΄ν των εργαζοµε΄νων σε ο΄,τι αφορα΄ το ωρα΄ριο διανοι΄γονται
επιπλε΄ον νε΄οι δρο΄µοι στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς για την απασχο΄ληση.
4.3.2. Σε ο΄,τι αφορα΄ το κο΄στος της απασχο΄λησης, το κυ΄ριο
προ΄βληµα εµφανι΄ζεται στα προ΄τυπα εκει΄να ο΄που το κοινωνικο΄
κο΄στος επανακτα΄ται µε΄σω της φορολο΄γησης της απασχο΄λησης.
Ει΄ναι απαραι΄τητο να γι΄νουν προσεκτικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις των
χρηµατοδοτικω΄ν αυτω΄ν διαρθρω΄σεων σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα..
4.4.
Οι συντα΄ξεις αποτελου΄ν ΄ενα ιδιαι΄τερο θε΄µα στα κοινωνικα΄
προ΄τυπα πολλω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν. Η αναλογι΄α των ανδρω΄ν και
γυναικω΄ν που βρι΄σκονται σε ηλικι΄α απασχο΄λησης και των ανδρω΄ν
και γυναικω΄ν που βρι΄σκονται σε ηλικι΄α συνταξιοδο΄τησης γι΄νεται
ολοε΄να αρνητικο΄τερη. Η ηλικι΄α συνταξιοδο΄τησης µειω΄νεται, οι
νε΄οι ει΄ναι α΄νεργοι και οι αυτοχρηµατοδοτου΄µενες συνταξιοδοτικε΄ς
απαιτη΄σεις αποτελου΄ν µι΄α ολοε΄να µεγαλυ΄τερη πηγη΄ αµηχανι΄ας και
΄ενα πιθανο΄ αι΄τιο αυ΄ξησης του κοινωνικου΄ κο΄στους. Πρε΄πει να
επιλυθου΄ν και τα τρι΄α θε΄µατα:
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βραχυπρο΄θεσµα,
— να αξιοποιηθει΄ η προ΄ωρη συνταξιοδο΄τηση προκειµε΄νου να
περιοριστει΄ το κο΄στος και να δηµιουργηθει΄ απασχο΄ληση για
νε΄α α΄τοµα·
µακροπρο΄θεσµα,
— να προωθηθει΄ η ΄ενταξη των νε΄ων στο εργατικο΄ δυναµικο΄·
— να αντιστραφει΄ η τα΄ση της προ΄ωρης συνταξιοδο΄τησης·
— να επαναδιαρθρωθει΄ η οργα΄νωση και η χρηµατοδο΄τηση των
συστηµα΄των συνταξιοδο΄τησης.
4.5.
Ουσιαστικο΄ στοιχει΄ο ενο΄ς κοινωνικου΄ προτυ΄που του µε΄λλοντος ει΄ναι η φροντι΄δα των µελλοντικω
΄ ν γενεω΄ν. Σε ο΄,τι αφορα΄
τα παιδια΄, οι πολιτικε΄ς για την καταπολε΄µηση της εκµετα΄λλευσης
των παιδιω΄ν πρε΄πει να λα΄βουν υπο΄ψη την ολιστικη΄, προληπτικη΄
και προνοητικη΄ προσε΄γγιση που προτει΄νει στον τοµε΄α αυτο΄ η
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ (CES 976/98). Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η ΟΚΕ
επικροτει΄ και υποστηρι΄ζει αποφασιστικο΄τατα το στο΄χο που ΄εθεσε
η Πορτογαλικη΄ Προεδρι΄α να εξαλειφθει΄ η παιδικη΄ φτω΄χεια µε΄χρι
το 2010.
4.6.
'Οπως καταδεικνυ΄ουν ορισµε΄νες συγκριτικε΄ς µελε΄τες της
πολιτικη΄ς που ασκου΄ν στον τοµε΄α της απασχο΄λησης τα δια΄φορα
κρα΄τη µε΄λη, απαιτει΄ται µι΄α ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση που να
περιλαµβα΄νει οικονοµικε΄ς, φορολογικε΄ς και διαρθρωτικε΄ς πολιτικε΄ς, καθω΄ς και πολιτικε΄ς στον τοµε΄α της αγορα΄ς εργασι΄ας,
προκειµε΄νου να προκυ΄ψουν θετικα΄ αποτελε΄σµατα µε δια΄ρκεια στον
αγω΄να για την καταπολε΄µηση της ανεργι΄ας. Ο συνδυασµο΄ς αυτο΄ς
πολιτικω΄ν συνεπα΄γεται επι΄σης ο΄τι θα πρε΄πει να διασφαλιστει΄ το
µε΄λλον των επιχειρη΄σεων και των θε΄σεων απασχο΄λησης µε΄σω
κοινωνικω΄ν, οργανωτικω΄ν και διαρθρωτικω΄ν καινοτοµιω΄ν στον
ιδιωτικο΄ και το δηµο΄σιο τοµε΄α. Αυτο΄ που χρεια΄ζονται οι επιχειρη΄σεις ει΄ναι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς καινοτοµι΄ες και ο΄χι
καταργη΄σεις θε΄σεων χωρι΄ς φαντασι΄α η΄ µετα΄θεση εργαζοµε΄νων σε
τοµει΄ς µε χαµηλη΄ µισθοδοσι΄α.
΄ σει
4.7.
Ει΄ναι προφανε΄ς ο΄τι το νε΄ο προ΄τυπο πρε΄πει να ενσωµατω
το κοινωνικο΄ προ΄τυπο. Η ΕΕ πρε΄πει να εµµει΄νει στα «κεκτηµε΄να»
της. Παρα΄λληλα, πρε΄πει να εξετασθου΄ν οι µηχανισµοι΄ των διαφο΄ρων προτυ΄πων. Πι΄σω απο΄ κα΄θε συλλογισµο΄ µας θα πρε΄πει να
βρι΄σκεται η πεποι΄θηση ο΄τι εα΄ν, µε βα΄ση το νε΄ο προ΄τυπο, µπορου΄µε
πρα΄γµατι να οικοδοµη΄σουµε µι΄α κοινωνι΄α καινοτοµι΄ας και γνω΄σης,
το΄τε η ικανο΄τητα΄ µας να δηµιουργου΄µε νε΄ες βιω΄σιµες θε΄σεις
εργασι΄ας θα ει΄ναι σηµαντικη΄. Το κοινωνικο΄ προ΄τυπο θα πρε΄πει
κυρι΄ως να αποβλε΄πει στην παροχη΄ του κατα΄λληλου πλαισι΄ου και
της κατα΄λληλης προστασι΄ας προκειµε΄νου ο΄λοι οι εργαζο΄µενοι να
΄εχουν τη δυνατο΄τητα να αναπτυ΄σσουν ο΄σο καλυ΄τερα γι΄νεται τις
ικανο΄τητε΄ς τους. Στο νε΄ο προ΄τυπο, το κοινωνικο΄ προ΄τυπο δεν θα
πρε΄πει να ΄εχει αµυντικη΄ στα΄ση, παρα΄ θα πρε΄πει να χαρακτηρι΄ζεται
απο΄ αισιοδοξι΄α και απο΄ την πεποι΄θηση ο΄τι µπορου΄µε να βασιζο΄µαστε στην ικανο΄τητα των πολιτω΄ν µας να αναλαµβα΄νουν πρωτοβουλι΄ες.
4.8.
Ενω΄ θα εξετα΄ζουµε πω΄ς τα υπα΄ρχοντα κοινωνικα΄ προ΄τυπα
θα πρε΄πει να προσαρµοστου΄ν στο νε΄ο προ΄τυπο, ει΄ναι ταυτο΄χρονα
απαραι΄τητο, ως προε΄κταση αυτου΄ του εγχειρη΄µατος, να εξετα΄σουµε πω΄ς οι υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω΄ρες στην Ανατολικη΄ Ευρω΄πη
και αλλου΄ θα ει΄ναι δυνατο΄ν να κατευθυνθου΄ν µε ταχυ΄τητα προς το
προ΄τυπο αυτο΄. Για να γι΄νει αυτο΄, ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι πρε΄πει να
υπα΄ρχουν ανανεωµε΄νες επιχειρησιακε΄ς διαρθρω΄σεις, καθω΄ς και ΄ενα
ικανοποιητικο΄ και ενθαρρυντικο΄ κοινωνικο΄ πλαι΄σιο.
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4.9.
Υποστηρι΄ζουµε το σηµει΄ο 4 του εγγρα΄φου της Προεδρι΄ας
ο΄που αναφε΄ρεται ο΄τι «η αξιοποι΄ηση [...] του [δικου΄ µας] δυναµικου΄
απασχο΄λησης απαιτει΄ επι΄σης αξιολο΄γηση του ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄ προτυ΄που. Το ευρωπαϊκο΄ κοινωνικο΄ προ΄τυπο αποτελει΄ µια
απο΄ τις βασικε΄ς αξι΄ες του ευρωπαϊκου΄ οικοδοµη΄µατος. Τι΄θενται
ο΄µως δυ΄ο προϋποθε΄σεις για τη διατη΄ρηση΄ του στο πλαι΄σιο
της παγκοσµιοποι΄ησης: ανανε΄ωση της οικονοµικη΄ς του βα΄σης,
δηµιουργω΄ντας νε΄ες παραµε΄τρους ανταγωνισµου΄, και εκσυγχρονισµο΄ς της µορφη΄ς του ευρωπαϊκου΄ κοινωνικου΄ προτυ΄που. Αυτο΄
θα επιτρε΄ψει την εξευ΄ρεση ενο΄ς νε΄ου σχη΄µατος µε περισσο΄τερες
θε΄σεις απασχο΄λησης και µεγαλυ΄τερη κοινωνικη΄ συνοχη΄».

5. Μαζικη΄ κατα΄ρτιση στις Τεχνολογι΄ες της Κοινωνι΄ας των
΄ν
Πληροφοριω
5.1.
Η προσωπικη΄ ικανο΄τητα να χειρι΄ζεται και να εφαρµο΄ζει
κανει΄ς στην εντε΄λεια τις τεχνολογι΄ες της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν αποτελει΄ε΄να ζη΄τηµα που υπερβαι΄νει το πεδι΄ο της εκπαι΄δευσης
και της απασχο΄λησης. Οι δεξιο΄τητες αυτε΄ς αποτελου΄ν ση΄µερα,
ο΄πως το να οδηγει΄ κανει΄ς αυτοκι΄νητο στον 20ο΄ αιω΄να, τα βασικα΄
προσο΄ντα που απαιτει΄ η ζωη΄ στον 21ο αιω΄να.
5.2.
Στον 20ο΄ αιω΄να η αργη΄ εξε΄λιξη της µαζικη΄ς χρη΄σης
αυτοκινη΄των ση΄µαινε ο΄τι κα΄θε γενεα΄ µπορου΄σε να αποκτη΄σει την
ικανο΄τητα να οδηγει΄ ο΄ποτε της η΄ταν απαραι΄τητο. Η πλη΄ρης
ανα΄πτυξη της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν που βασι΄ζεται στο
διαδι΄κτυο θα χρειαστει΄ λιγο΄τερο απο΄ µι΄α γενεα΄. Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι
θα πρε΄πει να επιταχυνθει΄ η εξοικει΄ωση µε αυτε΄ς τις τεχνολογι΄ες,
πρα΄γµα που απαιτει΄ να αναληφθου΄ν πρωτοβουλι΄ες το΄σο απο΄ το
δηµο΄σιο, ο΄σο και απο΄ τον ιδιωτικο΄ τοµε΄α.
5.3.
Η εξοικει΄ωση σε µαζικη΄ κλι΄µακα µε το διαδι΄κτυο και την
ηλεκτρονικη΄ αλληλογραφι΄α παρε΄χει σηµαντικα΄ κοινωνικα΄ οφε΄λη.
Ανοι΄γει ΄εναν νε΄ο κο΄σµο µε ευκαιρι΄ες για τους ηλικιωµε΄νους, τα
α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες και τους ασθενει΄ς. Οι τα΄σεις αποκαλυ΄πτουν εξα΄λλου ο΄τι οι ανα΄γκες του µεµονωµε΄νου καταναλωτη΄
προβλε΄πεται ο΄τι θα καλυ΄πτονται καλυ΄τερα, στο µε΄λλον, απο΄ το
ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο παρα΄ απο΄ τα παραδοσιακα΄ κανα΄λια διανοµη΄ς.
Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι α΄τοµα που δεν ει΄ναι εξοικειωµε΄να µε το
διαδι΄κτυο ενδε΄χεται να βρεθου΄ν σε µειονεκτικη΄ θε΄ση, γεγονο΄ς που
µπορει΄ να σηµαι΄νει ο΄τι εκει΄νοι που ει΄ναι η΄δη σε µειονεκτικη΄ θε΄ση
ει΄ναι πιθανο΄ να βρεθου΄ν σε ακο΄µη µειονεκτικο΄τερη.
5.4.
Η κοινωνι΄α των πολιτω΄ν χρεια΄ζεται σε γενικε΄ς γραµµε΄ς να
καταβα΄λει προσπα΄θειες προκειµε΄νου να εκτιµη΄σει τους κινδυ΄νους
και τις ευκαιρι΄ες που σχετι΄ζονται µε τις ΤΚΠ ΄ετσι ω΄στε οι ΤΚΠ να
αναπτυχθου΄ν σε συνα΄ρτηση µε τις κοινωνικε΄ς ανα΄γκες. Κατα΄
συνε΄πεια πρε΄πει να προβλεφθου΄ν το΄σο η διδασκαλι΄α ο΄σο και η
εκπαι΄δευση σε ο΄,τι αφορα΄ τις ευκαιρι΄ες και τους περιορισµου΄ς των
ΤΚΠ. Μι΄α ιδεατη΄ κοινωνι΄α δεν αποτελει΄ το υποκατα΄στατο µια΄ς
πραγµατικη΄ς κοινωνι΄ας.
5.5.
Πω΄ς θα µπορου΄σε να επιτευχθει΄ η µαζικη΄ εξοικει΄ωση µε
αυτα΄ τα µε΄σα;
5.5.1. Η εξοικει΄ωση των πολιτω΄ν µε τις ΤΚΠ δεν αποτελει΄ απλα΄
ζη΄τηµα κατα΄ρτισης και απο΄κτησης σχετικη΄ς δεξιο΄τητας. Αποτελει΄
κυρι΄αρχα ζη΄τηµα αλλαγη΄ς λογικη΄ς.
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— Αλλαγη΄ς λογικη΄ς σε σχε΄ση µε τις δυνατο΄τητες προ΄σβασης στη
γνω΄ση και στην πληροφορι΄α (πληθω΄ρα πληροφοριω΄ν-ταχυ΄τητα
προ΄σβασης).
— Αλλαγη΄ς λογικη΄ς, σε σχε΄ση µε τις δυνατο΄τητες επεξεργασι΄ας
των πληροφοριω΄ν και συ΄νθεσης συµπερασµα΄των.
— Αλλαγη΄ς λογικη΄ς, τε΄λος, σε σχε΄ση µε την αντικειµενικη΄ αξι΄α
της συγκεκριµε΄νης κα΄θε φορα΄ πληροφορι΄ας και γνω΄σης και
κυρι΄ως σε σχε΄ση µε τη συ΄γχρονη αναγκαιο΄τητα συνεχου΄ς
διυ΅λισης της πληροφορι΄ας και συνεχου΄ς ελε΄γχου της εγκυρο΄τητας της γνω΄σης.

Στα πλαι΄σια αυτα΄, για την εξοικει΄ωση των πολιτω΄ν στις ΤΚΠ η
κατα΄ρτιση δεν αρκει΄. Απαιτει΄ται εκπαι΄δευση και µα΄λιστα συνεχη΄ς.

5.5.2. Τα α΄τοµα που ει΄ναι κα΄τω των ει΄κοσι ετω΄ν θα πρε΄πει να
διδα΄σκονται τις ΤΚΠ στο επι΄σηµο εκπαιδευτικο΄ συ΄στηµα. Στις
περιπτω΄σεις εκει΄νες ο΄που οι ικανο΄τητες των δασκα΄λων, η κατα΄ρτιση΄
τους και ο εξοπλισµο΄ς του σχολει΄ου δεν βρι΄σκονται ακο΄µη στο
κατα΄λληλο επι΄πεδο, θα πρε΄πει να εισαχθου΄ν εντατικα΄ προγρα΄µµατα
µαθηµα΄των µε στο΄χο τη βελτι΄ωση΄ του. Στο πλαι΄σιο αυτο΄,
οι σηµαντικε΄ς ικανο΄τητες πολλω΄ν σπουδαστω΄ν θα πρε΄πει να
αναγνωρισθου΄ν και να αξιοποιηθου΄ν.

5.5.3. Οι υπο΄λοιποι πολι΄τες θα πρε΄πει να περα΄σουν µε΄σα απο΄
µια διαδικασι΄α επανεκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης. Μια διαδικασι΄α,
την ευθυ΄νη για την υλοποι΄ηση της οποι΄ας αναγκαστικα΄ θα πρε΄πει
να επωµισθει΄ το σχολει΄ο και ο θεσµο΄ς της δια βι΄ου εκπαι΄δευσης
και κατα΄ρτισης. Προς την ως α΄νω κατευ΄θυνση σαφω΄ς απαιτου΄νται
α΄µεσες δρα΄σεις και αναπροσαρµογε΄ς.

5.5.4. 'Ενα µεγα΄λο ποσοστο΄ εργαζοµε΄νων διδα΄σκονται στον
το΄πο εργασι΄ας. Σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν εφαρµοστει΄ ειδικα΄
προγρα΄µµατα. Αυτο΄ ενισχυ΄εται µε την επι΄δραση των παιδιω΄ν
σχολικη΄ς ηλικι΄ας. Τα σχολει΄α ΄εχουν το δυναµικο΄ να διδα΄ξουν
οποιουσδη΄ποτε απο΄ τους γονει΄ς τους δεν χρησιµοποιου΄ν τις
τεχνολογι΄ες της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν στον το΄πο εργασι΄ας.

5.5.5. Ωστο΄σο, ΄ενα µεγα΄λο ποσοστο΄ εργαζοµε΄νων που ει΄ναι
µο΄λις κα΄τω των εξη΄ντα ετω΄ν ενδε΄χεται να µην ΄εχουν τη δυνατο΄τητα
να ΄ερθουν σε επαφη΄ µε αυτε΄ς τις τεχνολογι΄ες στον το΄πο εργασι΄ας
η΄ να µην ει΄ναι επιδεκτικοι΄ µαθη΄σεως. Η προ΄ωρη συνταξιοδο΄τηση
πιθανο΄ν να σηµαι΄νει ο΄τι ορισµε΄να απο΄ τα α΄τοµα αυτη΄ς της γενεα΄ς
δεν θα ΄εχουν ΄ερθει ποτε΄ σε επαφη΄ µε τις ΤΚΠ. Εδω΄ τι΄θεται το
ειδικο΄ θε΄µα της επανε΄νταξης αυτη΄ς της γενεα΄ς στην απασχο΄ληση.

5.5.6. Η γενεα΄ των α΄νω των εξη΄ντα ετω΄ν θα ΄εχουν µει΄νει
σηµαντικα΄ πι΄σω. Εα΄ν ο΄µως δεν ΄εχουν προ΄σβαση στις ΤΚΠ θα ει΄ναι
κοινωνικα΄ τρωτοι΄.

5.6.
ει΄ναι:
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Οι δρα΄σεις που συνιστα΄ται να αναλα΄βει ο δηµο΄σιος τοµε΄ας

5.6.1. Να διασφαλισθει΄ ο΄τι τα σχολει΄α θα παρε΄χουν ποιοτικη΄
εκπαι΄δευση ως προς τις ΤΚΠ µε βα΄ση στο΄χους που θα διασφαλι΄ζουν ο΄τι οι εν λο΄γω δεξιο΄τητες θα αποκτηθου΄ν απο΄ ο΄λους· του΄το
θα απαιτη΄σει να χορηγηθου΄ν επιπλε΄ον πο΄ροι, µεταξυ΄ α΄λλων, για
την κατα΄ρτιση των εκπαιδευτικω΄ν.
5.6.2. Σε ο΄,τι αφορα΄ τους εργαζο΄µενους, να ενθαρρυνθου΄ν
προγρα΄µµατα εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης στις ΤΚΠ, εα΄ν χρειαστει΄
δε πριν καν προκυ΄ψουν τρε΄χουσες ανα΄γκες. 'Ολοι οι εργαζο΄µενοι
θα πρε΄πει να ΄εχουν την ευκαιρι΄α να αποκτη΄σουν αυτου΄ του ει΄δους
τις δεξιο΄τητες και το΄σο οι κυβερνη΄σεις, ο΄σο και οι επιχειρη΄σεις θα
χρειαστει΄ να δει΄ξουν αποφασιστικο΄τητα ω΄στε να διασφαλιστει΄ ο΄τι
θα πραγµατω΄σουν το ΄εργο τους.
5.6.3. Να παρασχεθει΄ εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση στις ΤΚΠ µε
προσανατολισµο΄ στην απασχο΄ληση στους α΄νεργους, καθω΄ς και σε
ο΄σους ΄εχουν αποσυρθει΄ απο΄ την εργασι΄α αλλα΄ ει΄ναι σε θε΄ση να
επανε΄λθουν. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, ει΄ναι επι΄σης απαραι΄τητο να
παρε΄χονται εναλλακτικε΄ς δεξιο΄τητες, αντι΄ των δεξιοτη΄των που
συνδε΄ονται µε τις ΤΚΠ, στη µειονο΄τητα που δεν ει΄ναι σε θε΄ση να
τις αποκτη΄σει.
5.6.4. Να παρασχεθει΄ κατα΄ρτιση στις ΤΚΠ µε προσανατολισµο΄
προς την ΄ενταξη στην κοινο΄τητα στα α΄τοµα που ΄εχουν αποκλεισθει΄
απο΄ το εργασιακο΄ περιβα΄λλον, καθω΄ς και στους ηλικιωµε΄νους, τα
α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες και τους ασθενει΄ς.
5.6.5. Η µαζικη΄ διει΄σδυση ενδε΄χεται επι΄σης να απαιτη΄σει τον
εφοδιασµο΄ σε υλικο΄ εξοπλισµο΄ µε χαµηλο΄ η΄ καθο΄λου κο΄στος. Οι
ενω΄σεις και οι εταιρει΄ες µπορου΄ν να κα΄νουν χρη΄ση της αγοραστικη΄ς
τους δυ΄ναµης προκειµε΄νου να τον αγορα΄σουν σε χαµηλη΄ τιµη΄ για
λογαριασµο΄ των εργαζοµε΄νων. Η κοινο΄τητα (βλ. σηµει΄ο 5.6.4 πιο
πα΄νω) ενδε΄χεται να χρειαστει΄ να βασιστει΄ στο δηµο΄σιο τοµε΄α και
σε τρι΄τα µε΄ρη. Η νε΄α τα΄ση της ανα΄πτυξης συσκευω΄ν που
υποκαθιστου΄ν τους υπολογιστε΄ς αναµε΄νεται να βοηθη΄σει τα
οικονοµικα΄ που σχετι΄ζονται µε τη χρη΄ση του διαδικτυ΄ου.
5.6.6. Η Συ΄νοδος Κορυφη΄ς της Λισσαβο΄νας θα µπορου΄σε να
ζητη΄σει απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να δεσµευτου΄ν ως προς αυτε΄ς τις
δρα΄σεις.

6. Η επιχειρηµατικη΄ νοοτροπι΄α
6.1.
Στα συµπερα΄σµατα της Συνο΄δου Κορυφη΄ς θα πρε΄πει να
αναγνωρισθει΄ ο κοινωνικο΄ς και οικονοµικο΄ς ρο΄λος των επιχειρη΄σεων και των επιχειρηµατιω
΄ ν. Οι παρα΄γοντες αυτοι΄ διανοι΄γουν
΄ενα σηµαντικο΄ κανα΄λι για την αξιοποι΄ηση της τεχνολογι΄ας, της
καινοτοµι΄ας και της γνω΄σης.
6.2.
Η Συ΄νοδος Κορυφη΄ς της Λισσαβο΄νας θα πρε΄πει να θε΄σει
το στο΄χο να αρθου΄ν τα εµπο΄δια που τι΄θενται στις επιχειρη΄σεις, ενω΄
ταυτο΄χρονα θα γι΄νεται αποδεκτο΄ς ο κοινωνικο΄ς και οικονοµικο΄ς
τους ρο΄λος.
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∆ρα΄σεις για την προαγωγη΄ του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος:

6.2.1. Κα΄θε σχολει΄ο, σε κα΄θε επι΄πεδο, θα πρε΄πει να καθιερω΄σει
πρωτοβουλι΄ες επιχειρησιακου΄ χαρακτη΄ρα. Οι αρµο΄διοι για τον
επαγγελµατικο΄ προσανατολισµο΄ θα πρε΄πει να καταρτι΄ζονται ανα΄λογα ω΄στε να ει΄ναι σε θε΄ση να µεταδω΄σουν την προ΄κληση και τoν
ενθουσιασµο΄ που χαρακτηρι΄ζουν τα επαγγε΄λµατα του τοµε΄α των
επιχειρη΄σεων. Οι νε΄οι που ολοκληρω΄νουν τη σχολικη΄ εκπαι΄δευση΄
τους θα πρε΄πει να ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να γι΄νονται επιχειρηµατι΄ες
πριν τα τρια΄ντα τους, στη φα΄ση κατα΄ την οποι΄α ει΄ναι περισσο΄τερο
δηµιουργικοι΄.

6.2.2. Ει΄ναι απαραι΄τητο να γι΄νουν φορολογικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις
οι οποι΄ες να δω΄σουν κι΄νητρα στους επιχειρηµατι΄ες και τους
υπαλλη΄λους τους. Χρεια΄ζεται να δηµιουργηθει΄ ΄ενα φορολογικο΄
περιβα΄λλον το οποι΄ο να ει΄ναι πραγµατικα΄ ελκυστικο΄ για τα
κεφα΄λαια επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου. 'Ολα αυτα΄ θα πρε΄πει να ΄εχουν
στο΄χο τις ΜΜΕ και τη συ΄σταση νε΄ων επιχειρη΄σεων.

6.2.3. Πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄µι΄α κανονιστικη΄ επανα΄σταση
που να α΄ρει τα εµπο΄δια που τι΄θενται στη συ΄σταση και την ανα΄πτυξη
επιχειρη΄σεων. Με΄χρι το τε΄λος του 2000 πρε΄πει να ΄εχει µειωθει΄ στο
΄ ν που απαιτου΄νται
ελα΄χιστο δυνατο΄ ο αριθµο΄ς των πιστοποιητικω
σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος για τη συ΄σταση επιχει΄ρησης.

6.2.4. Οι επιχειρη΄σεις ΄εχουν περιορισµε΄νες δυνατο΄τητες σε ο΄,τι
αφορα΄ τη διαχει΄ριση των κανονιστικω΄ν ρυθµι΄σεων. ∆εν ει΄ναι
δυνατο΄ν να συνεχι΄σουν να απορροφου΄ν νε΄ους κανονισµου΄ς κα΄θε
χρο΄νο. Ακο΄µη και οι µεγα΄λες επιχειρη΄σεις δυσκολευ΄ονται να
αντιµετωπι΄σουν την πληθω΄ρα των διοικητικω΄ν διατυπω΄σεων, παρα΄
το γεγονο΄ς ο΄τι το κο΄στος ει΄ναι γι' αυτε΄ς αναλογικα΄ µικρο΄τερο απο΄
ο΄,τι ει΄ναι για τις ΜΜΕ. Η τρε΄χουσα κανονιστικη΄ τα΄ση για τις
επιχειρη΄σεις, και ιδιαι΄τερα για τις µικρε΄ς, θα πρε΄πει να αντιστραφει΄
και ο αντι΄στοιχος φο΄ρτος να µειωθει΄.

6.2.5. Οι πολιτικοι΄ θα πρε΄πει να προβου΄ν σε ριζικε΄ς ενε΄ργειες
προκειµε΄νου να αναχαιτι΄σουν και να αντιστρε΄ψουν το κανονιστικο΄
ρευ΄µα που σαρω΄νει τις επιχειρη΄σεις και την κοινωνι΄α. Επειδη΄ οι
κρατικε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι διαιρεµε΄νες σε τµη΄µατα, δεν ει΄ναι σε θε΄ση
να εκτιµη΄σουν το συνολικο΄ κανονιστικο΄ βα΄ρος που επιβα΄λλει στην
επιχει΄ρηση το συ΄νολο των υπηρεσιω΄ν. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ και
τα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν µελετη΄σει το θε΄µα επι΄ σειρα΄
ετω΄ν χωρι΄ς αποτε΄λεσµα. Θα χρειαστου΄ν δρακο΄ντεια πολιτικα΄ µε΄τρα
για να υπα΄ρξει αποτε΄λεσµα. Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να
αναλα΄βουν, στη Λισσαβο΄να, νε΄ες δεσµευ΄σεις ως προς αυτη΄ την
προσπα΄θεια, µε βα΄ση µια αποτελεσµατικη΄ διαδικασι΄α παρακολου΄θησης και το κατα΄λληλο χρονοδια΄γραµµα. Η κατα΄ρτιση ενο΄ς
Χα΄ρτη για τις Μικρε΄ς Επιχειρη΄σεις που τελευται΄α συνιστα΄ται απο΄
δια΄φορες πηγε΄ς µπορει΄ να αποτελε΄σει ΄εναν εξαιρετικα΄ ορατο΄ και
αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο για την αντιµετω΄πιση των ζητηµα΄των αυτω΄ν
και για τη συνυ΄φανση΄ τους σ ΄ενα πλαι΄σιο.

6.2.6. Ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ να αποφευχθει΄ το ενδεχο΄µενο
να καταπνιγει΄ το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο κατα΄ την εµφα΄νιση΄ του. Η
εκρηκτικη΄ ανα΄πτυξη των επιχειρη΄σεων του διαδικτυ΄ου (dot.com)
αποτελει΄ µει΄ζονα πηγη΄ καινοτοµι΄ας. Πρε΄πει να ενθαρρυνθου΄ν. Η
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αποφασιστικο΄τητα της Επιτροπη΄ς να προωθη΄σει την ευρωπαϊκη΄
νοµοθεσι΄α που διε΄πει το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο ει΄ναι πολυ΄ ευπρο΄σδεκτη στις ευρωπαϊκε΄ς εταιρει΄ες του διαδικτυ΄ου (dot.eu). Η ΟΚΕ
εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την πρωτοβουλι΄α «Europe» (1)
και για την ανακοι΄νωση «Στρατηγικε΄ς για τις θε΄σεις εργασι΄ας στην
κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας» (2) που η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε προ΄σφατα
ενο΄ψει της Συνο΄δου Κορυφη΄ς της Λισσαβο΄νας.

7. Οι καθιερωµε΄νες εταιρι΄ες και το νε΄ο προ΄τυπο
7.1.
Οι αλλαγε΄ς αποτελου΄ν µι΄α σταθερα΄ στον επιχειρηµατικο΄
κο΄σµο. Κα΄θε εταιρει΄α εµπεριε΄χει την πιθανο΄τητα αποτυχι΄ας της. Οι
δυνα΄µεις της αγορα΄ς αλλα΄ζουν συνεχω΄ς τους κανο΄νες. Οι εταιρει΄ες
πρε΄πει να καινοτοµη΄σουν προκειµε΄νου να επιβιω΄σουν.
7.2.
Καινοτοµι΄α µπορει΄ να σηµειωθει΄ σε ο΄λους τους τοµει΄ς
δραστηριο΄τητας των επιχειρη΄σεων: στην ΄ερευνα και ανα΄πτυξη, στα
προϊο΄ντα και την παραγωγη΄, στις αγορε΄ς και το µα΄ρκετινγκ και
την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν. Στις περιπτω΄σεις ο΄που η καινοτοµι΄α
συνεπα΄γεται ανα΄λογη οργα΄νωση της εργασι΄ας, θα χρειασθου΄ν
καινοτοµι΄ες στον τεχνικο΄, διαρθρωτικο΄ και κοινωνικο΄ τοµε΄α.
7.3.
Καινοτοµι΄α σηµαι΄νει αλλαγε΄ς. Στο νε΄ο προ΄τυπο οι αλλαγε΄ς
αποτελου΄ν µι΄α σταθερα΄. Ο επιχειρηµατικο΄ς κο΄σµος και οι κυβερνη΄σεις θα πρε΄πει να ει΄ναι ΄ετοιµοι να τις αποδεκτου΄ν. Οι επιχειρη΄σεις
θα πρε΄πει να ει΄ναι πιο ευε΄λικτες και προσαρµο΄σιµες, λιγο΄τερο
α΄καµπτες και ιεραρχου΄µενες.
7.4.
Στις προβλεπο΄µενες δρα΄σεις περιλαµβα΄νονται τα εξη΄ς
θε΄µατα:
7.4.1. Οι διακρι΄σεις που παραµε΄νουν µεταξυ΄ των χειρωνακτικα΄
εργαζο΄µενων και των υπαλλη΄λων γραφει΄ου πρε΄πει να επανεξετασθου΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι η ευε΄λικτη επιχει΄ρηση αποσκοπει΄ στην
απασχο΄ληση µια΄ς µο΄νον τα΄ξης εργαζοµε΄νων.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13 της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ, οι
διακρι΄σεις «λο΄γω φυ΄λoυ, φυλετικη΄ς η΄ εθvικη΄ς καταγωγη΄ς,
θρησκει΄ας η΄ πεπoιθη΄σεωv, αvαπηρι΄ας, ηλικι΄ας η΄ γεvετη΄σιoυ
πρoσαvατoλισµoυ΄» πρε΄πει να καταπολεµηθου΄ν.
7.4.2. Οι επιχειρη΄σεις θα πρε΄πει να επιτυ΄χουν το καλυ΄τερο
δυνατο΄ ανταγωνιστικο΄ πλεονε΄κτηµα µε τη βοη΄θεια των τεχνολογιω΄ν
της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν. Αυτο΄ θα µπορου΄σε να ΄εχει ως
αποτε΄λεσµα την κατα΄ργηση ορισµε΄νων κλιµα΄κων των ιεραρχιω΄ν
στη διοι΄κηση, την ανα΄θεση αρµοδιοτη΄των στους εργαζο΄µενους, τη
συ΄σταση νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας και την αναπλη΄ρωση παλαιω΄ν
θε΄σεων. Αυτε΄ς οι αλλαγε΄ς θα πρε΄πει να γι΄νουν επιδεικνυ΄οντας
την κατα΄λληλη ευαισθησι΄α. Αντι΄στοιχα, για να µετριαστου΄ν οι
αρνητικε΄ς συνε΄πειες και να γι΄νουν ευρυ΄τερα αποδεκτε΄ς οι αλλαγε΄ς,
οι εργαζο΄µενοι θα χρειασθου΄ν τη στη΄ριξη του δηµο΄σιου τοµε΄α,
των ενω΄σεων και των επιχειρη΄σεων για την επιµο΄ρφωση και
επαναπασχο΄ληση΄ τους.
(1) Europe — Κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν για ο΄λους, COM(1999) 687
τελικο΄.
(2) COM(2000) 48 τελικο΄.
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7.4.3. 'Ενα ειδικευµε΄νο και προσαρµο΄σιµο εργατικο΄ δυναµικο΄
θα διαδραµατι΄σει καθοριστικο΄ ρο΄λο στο νε΄ο καινοτο΄µο εργασιακο΄
περιβα΄λλον. Ση΄µερα, µο΄νον µι΄α µειοψηφι΄α εργαζοµε΄νων διαθε΄τει
τις δεξιο΄τητες να κα΄νει χρη΄ση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν και η
µειοψηφι΄α αυτη΄ ει΄ναι σε θε΄ση να προσελκυ΄ει µεγαλυ΄τερες αµοιβε΄ς.
Η πλειοψηφι΄α απασχολει΄ται σε θε΄σεις για ανειδι΄κευτους η΄ ηµιειδικευµε΄νους και αµει΄βεται λιγο΄τερο καλα΄. Στο µε΄λλον οι θε΄σεις για
ανειδι΄κευτους η΄ ηµιειδικευµε΄νους θα ει΄ναι λιγο΄τερες και θα
χρειαστει΄ ο΄λοι οι εργαζο΄µενοι να αναπτυ΄ξουν πλη΄ρως το δυναµικο΄
τους µε προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης και επιµο΄ρφωσης.
7.4.4. Η ΟΚΕ επαναδιατυπω΄νει το αι΄τηµα΄ της ο΄λες οι επιχειρη΄σεις και οι οργανισµοι΄ του δηµο΄σιου τοµε΄α που απασχολου΄ν
περισσο΄τερους απο΄ 1 000 υπαλλη΄λους στο εσωτερικο΄ της ΕΕ να
καταρτι΄ζουν, προαιρετικα΄, µι΄α «ε΄κθεση για τη διαχει΄ριση της
αλλαγη΄ς» (1) µε στο΄χο να παρε΄χουν πληροφορι΄ες για τις προβλεπο΄µενες διαρθρωτικε΄ς αλλαγε΄ς, καθω΄ς και ΄ενα προκαταρκτικο΄ σχεδια΄γραµµα για την προτεινο΄µενη διαχει΄ριση των αλλαγω΄ν. Οι εργαζο΄µενοι και οι εκπρο΄σωποι΄ τους θα πρε΄πει να συµµετα΄σχουν στο
στα΄διο της κατα΄ρτισης και εφαρµογη΄ς της ΄εκθεσης.
7.4.5. Για να διευκολυνθει΄η προ΄βλεψη και ο προγραµµατισµο΄ς
της τοµεακη΄ς και περιφερειακη΄ς οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης η ΟΚΕ
καλει΄ επι΄σης την Επιτροπη΄ να προβει΄ στην κατα΄ρτιση ΄εκθεσης
σκοπιµο΄τητας για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου για τη Βιοµηχανικη΄ Αλλαγη΄ (2).

8. Προσαρµογη΄ της εκπαι΄δευσης και της κατα΄ρτισης στο
νε΄ο προ΄τυπο
8.1.
Η εκπαι΄δευση και η κατα΄ρτιση θα πρε΄πει να επιτυ΄χουν
τους ακο΄λουθους στο΄χους:
(α) σε ατοµικο΄ επι΄πεδο:
— την πλη΄ρη ανα΄πτυξη των προσωπικω΄ν δυνατοτη΄των
— τη διασφα΄λιση της απασχολησιµο΄τητας
(β) σε εθνικο΄ επι΄πεδο:
— την πλη΄ρη ανα΄πτυξη των δυνατοτη΄των του πληθυσµου΄
— την ανα΄πτυξη των ικανοτη΄των που απαιτει΄ η οικονοµι΄α και
η κοινωνι΄α του νε΄ου προτυ΄που.
8.2.
Βασικη΄ προϋπο΄θεση για να µπορε΄σει ΄ενα α΄τοµο να
αναπτυ΄ξει πλη΄ρως τις προσωπικε΄ς του δυνατο΄τητες ει΄ναι το
σχολικο΄ συ΄στηµα να του παρα΄σχει τα κατα΄λληλα εφο΄δια ω΄στε να
διαµορφω΄σει τη ζωη΄ του µε επιτυχι΄α, να µπορει΄ να επιβληθει΄ στην
κοινωνι΄α και στο εργασιακο΄ περιβα΄λλον, να αναπτυ΄ξει κοινωνικε΄ς
ικανο΄τητες και να ει΄ναι ΄ετοιµο να αναλα΄βει τις ευθυ΄νες του.
Προκειµε΄νου να αξιοποιηθου΄ν πλη΄ρως οι δυνατο΄τητες των νε΄ων
τεχνολογιω΄ν ΄εχει, πα΄νω απο΄ ο΄λα, ζωτικη΄ σηµασι΄α να διαθε΄τουν οι
πολι΄τες πολυ΄ καλε΄ς βασικε΄ς γνω΄σεις, καθω΄ς και να κατε΄χουν στην
εντε΄λεια τις βασικε΄ς ικανο΄τητες ο΄πως η οµιλι΄α, η ανα΄γνωση, η
(1) Βλ. τη γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την «∆ιαχει΄ριση της αλλαγη΄ς —
Τελικη΄ 'Εκθεση της Οµα΄δας υψηλου΄ επιπε΄δου για την οικονοµικη΄ και
κοινωνικη΄ επι΄δραση της βιοµηχανικη΄ς αλλαγη΄ς», ΕΕ C 258 της
10.9.1999.
(2) Βλ. ο΄.π.

26.4.2000

γραφη΄ και η αριθµητικη΄. Η ΄ελλειψη αυτω΄ν των ικανοτη΄των
αποτελει΄ το κυ΄ριο αι΄τιο της κοινωνικη΄ς περιθωριοποι΄ησης. Οι
προκλη΄σεις του συ΄γχρονου κο΄σµου της εργασι΄ας δεν επιτρε΄πουν
να µε΄νουν αναξιοποι΄ητες οι προσωπικε΄ς ικανο΄τητες. 'Ενα ολοκληρωµε΄νο σχε΄διο δρα΄σης υπε΄ρ της εκµα΄θησης της γραφη΄ς και της
ανα΄γνωσης, καθω΄ς και της αριθµητικη΄ς, για ο΄λες τις ηλικι΄ες
και για ο΄λους τους πολι΄τες, πρε΄πει να αποτελει΄ την υ΄ψιστη
προτεραιο΄τητα στην κοινωνι΄α της γνω΄σης. Ιδιαι΄τερη προσοχη΄
πρε΄πει να δοθει΄ στους µετανα΄στες και τις εθνικε΄ς µειονο΄τητες.
8.3.
Εα΄ν το εκπαιδευτικο΄ συ΄στηµα προετοιµα΄ζει τους πολι΄τες
προσεκτικο΄τερα για τον κο΄σµο της εργασι΄ας, αυτο΄ θα συµβα΄λει
στο να επικεντρω΄νουν οι νε΄οι τις προσπα΄θειε΄ς τους στην προσωπικη΄
τους απασχολησιµο΄τητα, ενω΄ ταυτο΄χρονα θα τονι΄ζονται και οι
ευκαιρι΄ες αυτοαπασχο΄λησης και οι ευκαιρι΄ες ανα΄πτυξης του
επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος. Παρα΄λληλα αυτο΄ θα τους επιτρε΄ψει
να πληροφορου΄νται σχετικα΄ µε την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄
συµβολη΄ των επιχειρη΄σεων και µε τις υποχρεω΄σεις των επιχειρη΄σεων απε΄ναντι στην κοινωνι΄α.
8.4.
Για να προωθηθει΄ η ισο΄τητα των ευκαιριω΄ν στην κοινωνι΄α
της µα΄θησης, ΄εχει ουσιαστικη΄ σηµασι΄α να ΄εχουν οι γυναι΄κες
µεγαλυ΄τερη προ΄σβαση στις νε΄ες τεχνολογι΄ες. Αυτο΄ ει΄ναι ακριβω΄ς
το ει΄δος των τεχνολογιω΄ν στον οποι΄ο οι γυναι΄κες στα κρα΄τη µε΄λη
εξακολουθου΄ν να ΄εχουν ελα΄χιστη η΄ καθο΄λου προ΄σβαση ο΄ταν
µεγαλω΄νουν στο σπι΄τι η΄ ο΄ταν φοιτου΄ν στο σχολει΄ο. Αυτο΄ θα πρε΄πει
να διορθωθει΄στο µε΄λλον προκειµε΄νου να παρε΄χονται ΄σες
ι ευκαιρι΄ες
στους α΄ντρες και τις γυναι΄κες και να αποφευ΄γεται το ενδεχο΄µενο
να µε΄νουν οι γυναι΄κες ΄εξω απο΄ την αγορα΄ εργασι΄ας. Μολονο΄τι οι
γυναι΄κες ωφελη΄θηκαν στο παρελθο΄ν απο΄ την ανα΄πτυξη του τοµε΄α
των υπηρεσιω΄ν, υποτι΄θεται ο΄τι η αναλογι΄α των ανδρω΄ν που θα
εργα΄ζονται σε αυτο΄ τον τοµε΄α θα αυξηθει΄ στο µε΄λλον. 'Ενας απο΄
τους λο΄γους που συµβαι΄νει αυτο΄ ει΄ναι το ο΄τι, σε πολλε΄ς
περιπτω΄σεις, ο συνεχιζο΄µενος εξορθολογισµο΄ς των τυπικα΄ γυναικει΄ων επαγγελµα΄των του τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν δηµιουργει΄ περισσο΄τερες θε΄σεις εργασι΄ας για α΄ντρες σε νε΄ους κλα΄δους του εν λο΄γω
τοµε΄α που συνδε΄ονται στενα΄ µε την παραγωγη΄. ∆εδοµε΄νου ο΄τι ΄ετσι
΄εχουν τα πρα΄γµατα, ει΄ναι σηµαντικο΄ οι γυναι΄κες να αποκτη΄σουν
ικανο΄τητες χα΄ρη στις οποι΄ες να µπορου΄ν, στο µε΄λλον, να ανταπεξε΄λθουν στις απαιτη΄σεις των τοµε΄ων αυτω΄ν της αγορα΄ς που
αναπτυ΄σσονται ταχυ΄τατα.
8.5.
Θα η΄ταν σφα΄λµα να επιτρε΄ψουµε η ανησυχι΄α µας για την
απασχολησιµο΄τητα και τις ικανο΄τητες που χρεια΄ζονται στον
εργασιακο΄ χω΄ρο να γι΄νει αιτι΄α να υποβιβασθει΄ το καθεστω΄ς της
πανεπιστηµιακη΄ς εκπαι΄δευσης. 'Ατοµα που διαθε΄τουν σηµαντικε΄ς
διανοητικε΄ς ικανο΄τητες σε ακαδηµαϊκου΄ς τοµει΄ς θα πρε΄πει, θεωρητικα΄, να µπορου΄ν να ολοκληρω΄νουν τις πανεπιστηµιακε΄ς σπουδε΄ς
τους ΄εως την ανω΄τατη βαθµι΄δα πριν περα΄σουν στον επαγγελµατικο΄
χω΄ρο. Πολλε΄ς απο΄ τις δια΄νοιες του επιχειρηµατικου΄ κο΄σµου
επε΄τυχαν πρω΄της τα΄ξεως ακαδηµαϊκα΄ αποτελε΄σµατα πριν εισε΄λθουν
στον χω΄ρο των επιχειρη΄σεων. Τα α΄τοµα που ΄εχουν καλη΄ πανεπιστηµιακη΄ κατα΄ρτιση µπορου΄ν να συµβα΄λουν σε ο΄λες τις σφαι΄ρες
της ζωη΄ς της χω΄ρας τους και χρεια΄ζονται για να διαδραµατι΄σουν
΄ σης.
ηγετικο΄ ρο΄λο στην κοινωνι΄α της γνω
8.6.
Μι΄α οικονοµι΄α που επιδιω
΄ κει την αξιοποι΄ηση της καινοτο΄ σης πρε΄πει να υποστηρι΄ζεται απο΄ την επιστη΄µη και
µι΄ας και της γνω
την τεχνολογι΄α. Απαιτου΄νται επαρκει΄ς προηγµε΄νες επιστηµονικε΄ς,
τεχνικε΄ς και διευθυντικε΄ς ικανο΄τητες οι οποι΄ες πρε΄πει να ει΄ναι
ευρυ΄τατα διαδεδοµε΄νες στο εργατικο΄ δυναµικο΄. Τα µαθη΄µατα
µε επιστηµονικο΄ η΄ τεχνολογικο΄ περιεχο΄µενο δεν ει΄ναι αρκετα΄
ελκυστικα΄. Αποτελει΄ υ΄ψιστη προτεραιο΄τητα να υπα΄ρξει µι΄α νε΄α
προσε΄γγιση της διδασκαλι΄ας και της µα΄θησης της επιστη΄µης και
της τεχνολογι΄ας σε ο΄λα τα επι΄πεδα του συστη΄µατος εκπαι΄δευσης
και κατα΄ρτισης και πρε΄πει να διασφαλισθει΄ ο΄τι η σχε΄ση µεταξυ΄ της
θεωρητικη΄ς µελε΄της της επιστη΄µης και της εφαρµογη΄ς της στη
βιοµηχανι΄α θα ει΄ναι στενο΄τερη.
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8.7.
Η ΟΚΕ καταρτι΄ζει αυτη΄ τη στιγµη΄ γνωµοδο΄τηση µε
θε΄µα «Η ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση της εκπαι΄δευσης: η φυ΄ση της, το
περιεχο΄µενο και οι προοπτικε΄ς της» (1) στην οποι΄α θα αναπτυ΄ξει τις
προτα΄σεις της. Στη Λισσαβο΄να, η ΕΕ θα πρε΄πει να δεσµευτει΄ ο΄τι θα
προβει΄ σε αναβα΄θµιση των δεξιοτη΄των του η΄δη υπα΄ρχοντος
εργατικου΄ δυναµικου΄ της µε εθνικε΄ς και επιχειρησιακε΄ς πρωτοβουλι΄ες, ενω΄ ταυτο΄χρονα θα προωθη΄σει την κατανο΄ηση και στη΄ριξη
της επιχειρηµατικη΄ς νοοτροπι΄ας.

9.5.
Οι προοπτικε΄ς για ΄ενα σταθερο΄ οικονοµικο΄, οικολογικο΄ και
κοινωνικο΄ µε΄λλον θα βελτιωθου΄ν εα΄ν οικοδοµηθει΄ και αναπτυχθει΄
περαιτε΄ρω µι΄α ευρει΄α βα΄ση τεχνογνωσι΄ας και οργανωτικη΄ς
εµπειρογνωµοσυ΄νης. Μι΄α απο΄ τις προϋποθε΄σεις γι'αυτο΄ ει΄ναι να
υφι΄σταται ΄ενα λειτουργικο΄ και αποτελεσµατικο΄ συ΄στηµα καινοτοµι΄ας στο οποι΄ο η αλληλεπι΄δραση µεταξυ΄ ΄ερευνας και εκπαι΄δευσης,
µεταξυ΄ κατα΄ρτισης, παραγωγη΄ς και οργα΄νωσης και µεταξυ΄ µεταφορα΄ς τεχνολογιω΄ν και κρατικω΄ν πολιτικω΄ν στον τοµε΄α της καινοτοµι΄ας να λαµβα΄νει µι΄α ποικιλι΄α µορφω΄ν.

9. Συνεχη΄ς ανα΄πτυξη

9.5.1. Για το σκοπο΄ αυτο΄ ει΄ναι απαραι΄τητο να ενισχυθει΄ στην
Ευρω΄πη περισσο΄τερο, σε βα΄θος και σε ευ΄ρος, η ΄ερευνα και
΄ ριο κα΄θε µελλοντικη΄ς καινοτοµι΄ας (2). Συγχρο΄ανα΄πτυξη ως φυτω
νως, θα πρε΄πει οι σχετικε΄ς θε΄σεις εργασι΄ας να καταστου΄ν ελκυστικε΄ς
ω΄στε να προσελκυ΄ουν το ενδιαφε΄ρον των πλε΄ον ταλαντου΄χων και
να τους προτρε΄πουν να µει΄νουν στην Ευρω΄πη. Στο επι΄πεδο της
σχολικη΄ς εκπαι΄δευσης θα πρε΄πει να προσφε΄ρεται περισσο΄τερη και
πιο εξειδικευµε΄νη υ΄λη στα µαθηµατικα΄ και τις θετικε΄ς επιστη΄µες
(και ενδεχοµε΄νως στην τεχνολογι΄α).

9.1.
Θα η΄ταν δυ΄σκολο να συλληφθει΄ ΄ενα νε΄ο προ΄τυπο που να
µην περικλει΄ει την ΄εννοια της σταθερη΄ς ανα΄πτυξης. Θα πρε΄πει να
ει΄ναι ΄ενα «βιω΄σιµο» προ΄τυπο και για να επιτευχθει΄ αυτο΄ θα πρε΄πει
να βασι΄ζεται στην καινοτοµι΄α και τη γνω΄ση. Ορισµε΄να απο΄ τα
µει΄ζονα θε΄µατα προβληµατισµου΄ ει΄ναι:
9.1.1. Ο ΄ελεγχος και η µει΄ωση των αποβλη΄των και της
ρυ΄πανσης στο ΄εδαφος, το νερο΄ και την ατµο΄σφαιρα.
9.1.2. Η βιω΄σιµη χρη΄ση του εδα΄φους και των υδα΄των για
σκοπου΄ς που σχετι΄ζονται µε τη γεωργι΄α, τη δασοκοµι΄α, την
οπωροκηπευτικη΄, την πολεοδο΄µηση, τη βιοµηχανοποι΄ηση, τις
µεταφορε΄ς, τον τουρισµο΄ και τον αθλητισµο΄.
9.1.3. Η ανα΄πτυξη βιω΄σιµων πηγω΄ν καυσι΄µων και η χρη΄ση
οργανικω΄ν καυσι΄µων και α΄λλων περιορισµε΄νων φυσικω΄ν πο΄ρων.
9.1.4. Το γεγονο΄ς ο΄τι θα πρε΄πει να βελτιωθει΄ η ισορροπι΄α
µεταξυ΄ ζη΄τησης και βιωσιµο΄τητας σε ο΄,τι αφορα΄ την παραγωγη΄
τροφι΄µων στη γη και τη θα΄λασσα, µε αυξηµε΄νη την προσοχη΄ στην
ποιο΄τητα της τροφικη΄ς αλυσι΄δας.
9.1.5. Η βελτι΄ωση της ισορροπι΄ας µεταξυ΄ δηµο΄σιων και ιδιωτικω΄ν µεταφορω΄ν, η οποι΄α θα πρε΄πει να υποστηρι΄ζεται απο΄ µι΄α
ορθολογικο΄τερη προσε΄γγιση της πολεοδοµι΄ας και της χωροταξι΄ας.
9.2.
Η ανα΄πτυξη της σχετικη΄ς βα΄σης γνω΄σεων παρε΄χει τα µε΄σα
για την καλυ΄τερη διαχει΄ριση της βιωσιµο΄τητας. Ευκαιρι΄ες για την
πραγµατοποι΄ηση ΄ερευνας το΄σο απο΄ το κρα΄τος ο΄σο και απο΄ τον
ιδιωτικο΄ τοµε΄α υπα΄ρχουν, ει΄ναι ωστο΄σο επιβεβληµε΄νο το κρα΄τος
να αναλα΄βει πρωτοβουλι΄ες.
9.3.
Υπα΄ρχουν τερα΄στιες δυνατο΄τητες να δηµιουργηθου΄ν
θε΄σεις εργασι΄ας µε την αξιοποι΄ηση των τεχνολογιω΄ν υπε΄ρ της
προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος και της σταθερη΄ς ανα΄πτυξης.
9.4.
Για να αντιµετωπισθου΄ν τα θε΄µατα που διατυπω΄νονται
στο σηµει΄ο 9.1 ανωτε΄ρω θα χρειαστου΄ν καινοτοµι΄ες τεχνικου΄,
βιοµηχανικου΄ και πολιτιστικου΄ χαρακτη΄ρα, καθω΄ς και καινοτοµι΄ες
στον τοµε΄α της συµπεριφορα΄ς. Οι καινοτοµι΄ες που θα ΄εχουν
επιτυχι΄α αναµε΄νεται να οδηγη΄σουν στην αναζωογο΄νηση των
εταιρειω΄ν που η΄δη υπα΄ρχουν, καθω΄ς και στη συ΄σταση νε΄ων και
επιτυχηµε΄νων ΜΜΕ. Τα κρα΄τη µε΄λη θα χρειαστει΄ να θεσπι΄σουν τα
κατα΄λληλα κι΄νητρα, αλλα΄ και χρησιµοποιη΄σουν και την πειθω΄
τους, προκειµε΄νου να δω΄σουν ω΄θηση στις καινοτοµι΄ες αυτε΄ς.
( 1)

R/CES 1113/99.

9.6.
Η Συ΄νοδος Κορυφη΄ς της Λισσαβο΄νας θα πρε΄πει να
αναθε΄σει στην Επιτροπη΄ την ευθυ΄νη της εξε΄τασης των θεµα΄των που
αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 9.1 στο πλαι΄σιο των προγραµµα΄των που
η΄δη υπα΄ρχουν και των δεσµευ΄σεων που η΄δη αναληφθει΄ ΄ετσι ω΄στε
το Συµβου΄λιο να µπορε΄σει να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο περαιτε΄ρω
δρα΄σεων µε στο΄χο να διασφαλισθει΄ ο΄τι το νε΄ο προ΄τυπο θα ει΄ναι
βιω΄σιµο.
9.7.
Η δια΄σταση της βιωσιµο΄τητας θα αποτελε΄σει µι΄α ιδιαι΄τερη
προ΄κληση για την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν.

10. Ο δηµο΄σιος τοµε΄ας και το νε΄ο προ΄τυπο
10.1. Κατα΄ την εξε΄ταση των θεµα΄των που υπογραµµι΄στηκαν
στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση, καθω΄ς και της πληθω΄ρας των
πρωτοβουλιω΄ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν που κατονοµα΄στηκαν, το κυ΄ριο
ζη΄τηµα που προκυ΄πτει ει΄ναι το κατα΄ πο΄σον δεν χρειαζο΄µαστε
επι΄σης ΄ενα νε΄ο προ΄τυπο διακυβε΄ρνησης.
10.2. Η κλασσικη΄ α΄ποψη ο΄τι το κρα΄τος ΄εχει κυριαρχικα΄
δικαιω΄µατα ο΄σον αφορα΄ την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν πρε΄πει να αντικατασταθει΄ απο΄ µι΄α σχε΄ση συνεργασι΄ας ανα΄µεσα στο κρα΄τος και την
κοινωνι΄α. Το κοινο΄ προσδοκα΄ ο΄χι µο΄νον ο΄τι το κρα΄τος θα τηρει΄
τους κανο΄νες και τους κανονισµου΄ς, αλλα΄ και ο΄τι οι υπηρεσι΄ες θα
παρε΄χονται σωστα΄ και αποτελεσµατικα΄.
10.3.

Μι΄α κρατικη΄ πολιτικη΄ εκσυγχρονισµου΄ πρε΄πει:

— να εστια΄ζεται περισσο΄τερο σε αποκεντρωµε΄να δι΄κτυα συνεργασι΄ας,
— να δι΄νει µεγαλυ΄τερη σηµασι΄α στην οικονοµικη΄ αποδοτικο΄τητα
και αποτελεσµατικο΄τητα.

(2) Βλ. επι΄σης την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Προς µι΄α Ευρω΄πη της
καινοτοµι΄ας και της γνω΄σης», COM(2000) 6.
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10.4. Η αναδια΄ρθρωση του κρα΄τους και της δηµο΄σιας διοι΄κησης αποτελει΄ ΄ενα συνολικα΄ πολυ΄πλοκο και χρονοβο΄ρο ΄εργο.

26.4.2000

Προτα΄σεις σχετικε΄ς µε τη µελλοντικη΄ πορει΄α θα µπορου΄σαν να
διατυπωθου΄ν σε ξεχωριστη΄ γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ.

Βρυξε΄λλες, 2 Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

