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II
(Προπαρασκευαστικε΄ς πρα΄ξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση, για ΄εβδοµη φορα΄, της
΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν των
οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου 76/768/ΕΟΚ περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω
αναφεροµε΄νων στα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα»
(2000/C 367/01)
Στις 26 Μαι΅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 σχετικα΄ µε
την παραπα΄νω προ΄ταση κανονισµου΄.
Το τµη΄µα «ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν υιοθε΄τησε την γνωµοδο΄τηση΄ του µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Braghin, την 1η Σεπτεµβρι΄ου
2000.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2000 η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε µε 87 ψη΄φους υπε΄ρ, µι΄α κατα΄ και µι΄α αποχη΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
Προοι΄µιο
Ο κυ΄ριος στο΄χος της βασικη΄ς οδηγι΄ας (οδηγι΄α 76/768/ΕΟΚ) ει΄ναι
η προστασι΄α της υγει΄ας των καταναλωτω΄ν, και προβαι΄νοντας σε
΄εναν απολογισµο΄ της σηµερινη΄ς κατα΄στασης της αγορα΄ς µπορου΄µε
µε βεβαιο΄τητα να ισχυριστου΄µε ο΄τι η οδηγι΄α αυτη΄ κατε΄στησε
δυνατη΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ καλυ΄τερων ποιοτικα΄ καλλυντικω΄ν
προϊο΄ντων. Στη συνε΄χεια η οδηγι΄α 93/768/ΕΚ του Συµβουλι΄ου,
της 14ης Ιουνι΄ου 1993 (γνωστη΄ ως «ε΄κτη τροποποι΄ηση» της
οδηγι΄ας 76/768/ΕΟΚ) ΄εθεσε ως προ΄σθετο και πρωταρχικο΄ στο΄χο
τη µει΄ωση των πειραµα΄των σε ζω΄α, πειρα΄µατα τα οποι΄α ωστο΄σο
ει΄ναι απαραι΄τητα για την ασφα΄λεια των καταναλωτω΄ν, µε την
εξευ΄ρεση επικυρωµε΄νων εναλλακτικω΄ν µεθο΄δων. Αλλα΄ απο΄ την
΄εγκριση΄ της, και παρα΄ τις προσπα΄θειες που ΄εχουν καταβληθει΄,
επικυρω΄θηκαν µο΄νο τρεις εναλλακτικε΄ς µε΄θοδοι.
Επισηµαι΄νεται ο΄τι το ποσοστο΄ των πειραµατο΄ζωων ΄εχει µειωθει΄
αισθητα΄ σε σχε΄ση µε το συ΄νολο των πειραµα΄των που πραγµατοποιου΄νται σε ζω΄α προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η ασφα΄λεια των
προϊο΄ντων (ανεξα΄ρτητες και ΄εγκυρες εκτιµη΄σεις που βασι΄ζονται
στην 'Εκθεση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των πειραµα΄των που πραγµατοποιου΄νται στην ΕΕ, δει΄χνουν ο΄τι µο΄νο το 0,3 % των πειραµα΄των
αφορα΄ δοκιµε΄ς για τα καλλυντικα΄), και πρε΄πει να εξεταστει΄ ο΄τι
αυτα΄ δεν προβλε΄πουν ο΄τι το ζω΄ο θυσια΄ζεται ου΄τε ο΄τι ταλαιπωρει΄ται
ιδιαι΄τερα. Τα ζω΄α που χρησιµοποιου΄νται κυρι΄ως ει΄ναι ινδικα΄
χοιρι΄δια, ποντι΄κια, κουνε΄λια, ψα΄ρια, εξαιρουµε΄νων βε΄βαια των
πιθη΄κων.

1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η 7η τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
76/768/EΟΚ ΄εχει τε΄σσερις βασικου΄ς στο΄χους:
—

την εισαγωγη΄ µο΄νιµης και οριστικη΄ς απαγο΄ρευσης της
διενε΄ργειας πειραµα΄των σε ζω΄α, προκειµε΄νου περι΄ τελικω΄ν
καλλυντικω΄ν προϊο΄ντων, στο ΄εδαφος των κρατω΄ν µελω΄ν της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης·

—

την τροποποι΄ηση της απαγο΄ρευσης κυκλοφορι΄ας καλλυντικω΄ν προϊο΄ντων που περιε΄χουν συστατικα΄ η΄ συνδυασµου΄ς
συστατικω΄ν δοκιµασθε΄ντων επι΄ ζω΄ων, µο΄λις θα ει΄ναι διαθε΄σιµες οι επικυρωµε΄νες εναλλακτικε΄ς µε΄θοδοι (αναβολη΄ της
προθεσµι΄ας που ισχυ΄ει ση΄µερα σε τρι΄α ΄ετη µετα΄ την εφαρµογη΄
της οδηγι΄ας απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη)·

—

τη συµµο΄ρφωση της ισχυ΄ουσας νοµοθεσι΄ας µε τους κανο΄νες
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου (ΠΟΕ) και την
εξασφα΄λιση της αποτελεσµατικη΄ς τους εφαρµογη΄ς σε νοµικο΄
και πρακτικο΄ επι΄πεδο·

—

την τακτικη΄ χρη΄ση δηλω΄σεων που να αποδεικνυ΄ουν σαφω΄ς
ο΄τι ΄ενα συγκεκριµε΄νο καλλυντικο΄ προϊο΄ν η΄ τα συστατικα΄ του
δεν ΄εχουν υπα΄ρξει αντικει΄µενο πειραµα΄των σε ζω΄α, ου΄τως
ω΄στε να βελτιωθει΄ η ενηµε΄ρωση των καταναλωτω΄ν και να
αποφευχθει΄ η εξαπα΄τηση΄ τους.
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1.2.
Ο ορισµο΄ς των «καλλυντικω΄ν προϊο΄ντων» στην οδηγι΄α
93/35/ΕΟΚ καλυ΄πτει ΄ενα φα΄σµα προϊο΄ντων που δεν περιορι΄ζεται
µο΄νο στα κοινω΄ς αποκαλου΄µενα προϊο΄ντα καλλωπισµου΄. Πρα΄γµατι,
στο α΄ρθρο 1 αναφε΄ρεται σαφω΄ς ο΄τι: «Ως καλλυντικο΄ νοει΄ται κα΄θε
ουσι΄α η΄ παρασκευ΄ασµα που προορι΄ζεται να ΄ελθει σε επαφη΄ µε
δια΄φορα εξωτερικα΄ µε΄ρη του ανθρωπι΄νου σω΄µατος η΄ µε τα
δο΄ντια και τους βλεννογο΄νους της στοµατικη΄ς κοιλο΄τητας, µε
αποκλειστικο΄ η΄ κυ΄ριο στο΄χο τον καθαρισµο΄ τους, τη µεταβολη΄ της
εµφα΄νιση΄ς τους η΄/και διο΄ρθωση των σωµατικω΄ν οσµω΄ν η΄/και την
προστασι΄α τους η΄ τη διατη΄ρηση΄ τους σε καλη΄ κατα΄σταση».

1.2.1. Το παρα΄ρτηµα Ι της οδηγι΄ας 76/768/ΕΟΚ διευκρινι΄ζει
σε ποι΄ους τυ΄πους προϊο΄ντων γι΄νεται αναφορα΄, και αυτα΄ µπορει΄ να
ει΄ναι, ενδεικτικα΄, απο΄ σαπου΄νια τουαλε΄τας ΄εως παρασκευα΄σµατα
για το λουτρο΄, απο΄ σαµπουα΄ν ΄εως προϊο΄ντα για τα γε΄νια, απο΄
οδοντο΄κρεµες ΄εως αποσµητικα΄, απο΄ αντηλιακα΄ ΄εως υδατικε΄ς και
θρεπτικε΄ς κρε΄µες, απο΄ αρω΄µατα ΄εως προϊο΄ντα για το µακιγια΄ζ.

1.2.2. Απο΄ τη στιγµη΄ που αυτα΄ τα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα συχνα΄
χρησιµοποιου΄νται σε καθηµερινη΄ βα΄ση σε ολο΄κληρη τη ζωη΄ ενο΄ς
ανθρω΄που, δεν πρε΄πει να ΄εχουν επιβλαβει΄ς συνε΄πειες ου΄τε α΄µεσα
(π.χ. αλλεργικε΄ς αντιδρα΄σεις) ου΄τε µακροπρο΄θεσµα (π.χ. καρκινογο΄να η΄ τερατογο΄να). Για την προστασι΄α της ανθρω΄πινης υγει΄ας
πρε΄πει να εκτιµηθει΄ η ασφα΄λεια του τελικου΄ προϊο΄ντος και του
καθενο΄ς των συστατικω΄ν που χρησιµοποιου΄νται στη συ΄νθεση΄ του,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα γενικα΄ τοξικολογικα΄ χαρακτηριστικα΄ των
συστατικω΄ν, την χηµικη΄ δοµη΄ τους και τα επι΄πεδα εκθε΄σεως.

1.3.
Για λο΄γους προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν δεν ει΄ναι δυνατο΄
να καταργηθου΄ν οι δοκιµε΄ς για την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων, και
στην οδηγι΄α περιλαµβα΄νονται ορισµε΄νοι κατα΄λογοι απαγορευµε΄νων ουσιω΄ν, ο΄σων υπο΄κεινται σε περιορισµου΄ς και διε΄πονται απο΄
ο΄ρους, καθω΄ς και επιτρεπο΄µενων ουσιω΄ν. Οι κατα΄λογοι αυτοι΄
προσαρµο΄ζονται ανα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα στην τεχνολογικη΄
προ΄οδο, κατο΄πιν γνωµοδο΄τησης της Επιστηµονικη΄ς Επιτροπη΄ς για
τα Καλλυντικα΄ Προϊο΄ντα και τα µη Εδω΄διµα Προϊο΄ντα (ΕΕΚΠΜΕΠ)
που προορι΄ζονται για τους καταναλωτε΄ς.

1.4.
Αρχε΄ς δεοντολογικη΄ς φυ΄σεως που αφορου΄ν τη ζωη΄ και
υποστηρι΄ζονται απο΄ την κοινη΄ γνω΄µη, τις οποι΄ες συµµερι΄ζονται η
επιστηµονικη΄ κοινο΄τητα και πολλα΄ ιδρυ΄µατα καθω΄ς και οι δηµο΄σιες
αρχε΄ς, οδηγου΄ν στη µει΄ωση του αριθµου΄ των δοκιµω΄ν και
των ζω΄ων που χρησιµοποιου΄νται καθω΄ς και της δια΄ρκειας των
πειραµα΄των για τον τερµατισµο΄ της ταλαιπωρι΄ας των ζω΄ων και,
ο΄που ει΄ναι δυνατο΄, την κατα΄ργηση΄ τους το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν,
αρκει΄ να εξασφαλιστει΄ η ασφα΄λεια των καταναλωτω΄ν.

1.5.
Προκειµε΄νου να ει΄ναι αποτελεσµατικα΄ και εφαρµο΄σιµα τα
µε΄τρα που θα εγκριθου΄ν, πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι περιορισµοι΄
που τι΄θενται απο΄ τους κανο΄νες εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν, και
ιδιαι΄τερα του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου (ΠΟΕ). Παρα΄λληλα ο΄µως πρε΄πει να αποφευχθει΄ η κατα΄ργηση της εµπορι΄ας
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καλλυντικω΄ν, που περιε΄χουν συστατικα΄ που ΄εχουν δοκιµαστει΄ σε
ζω΄α µετα΄ τις 30 Ιουνι΄ου 2000, να καταστει΄ µορφη΄ δια΄κρισης που
δεν συµφωνει΄ µε το καθεστω΄ς του ΠΟΕ και ιδιαι΄τερα µε τις
διατα΄ξεις του α΄ρθρου ΙΙ, §4 της ΓΣ∆Ε.

1.6.
Η προ΄ταση οδηγι΄ας προτει΄νει ωστο΄σο για τα τελικα΄
καλλυντικα΄ προϊο΄ντα την απαγο΄ρευση δοκιµω΄ν σε ζω΄α στο ΄εδαφος
των κρατω΄ν µελω΄ν, απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, ενω΄ για τα συστατικα΄ τους τρι΄α ΄ετη µετα΄
απο΄ τη δηµοσι΄ευση, στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των, εναλλακτικη΄ς µεθο΄δου επικυρωµε΄νης, η΄ αποδεκτη΄ς
ως επιστηµονικω΄ς ΄εγκυρης, απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Επικυ΄ρωσης
Εναλλακτικω΄ν Μεθο΄δων (ΕΚΕΕΜ) και αποδεκτη΄ς, ως εφαρµο΄σιµης
στα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα, απο΄ την Επιστηµονικη΄ Επιτροπη΄ για
τα Καλλυντικα΄ Προϊο΄ντα και τα µη Εδω΄διµα Προϊο΄ντα που
προορι΄ζονται για τον καταναλωτη΄ (ΕΕΚΠΜΕΠ), αρκει΄ αυτε΄ς οι
εναλλακτικε΄ς µε΄θοδοι να ΄εχουν «ισοδυ΄ναµα επι΄πεδα προστασι΄ας
του καταναλωτη΄» (α΄ρθρο 4 1.β). Η απαγο΄ρευση αυτη΄ των
δοκιµω΄ν δεν σηµαι΄νει ο΄µως απαγο΄ρευση της εµπορι΄ας καλλυντικω΄ν
προϊο΄ντων που ΄εχουν δοκιµαστει΄ επι΄ ζω΄ων, για να αποφευχθου΄ν
διακρι΄σεις µεταξυ΄ προϊο΄ντων διαφορετικη΄ς γεωγραφικη΄ς προε΄λευσης, κατα΄ παρα΄βαση των εµπορικω΄ν κανο΄νων και του διεθνου΄ς
δικαι΄ου.

1.7.
Προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η πληροφο΄ρηση του καταναλωτη΄, η παρου΄σα προ΄ταση προβλε΄πει επι΄σης τη δυνατο΄τητα, για
τον παραγωγο΄ η΄ για τον κα΄τοχο της α΄δειας κυκλοφορι΄ας του
προϊο΄ντος, να δηλω΄νει σαφω΄ς ο΄τι δεν ΄εχει προηγηθει΄ διεξαγωγη΄
δοκιµω΄ν επι΄ ζω΄ων (α΄µεσα η΄ ΄εµµεσα) ο΄σον αφορα΄ το προϊο΄ν, το
πρωτο΄τυπο΄ του η΄ τα συστατικα΄ του, συ΄µφωνα µε τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που περιλαµβα΄νουν ειδικε΄ς ενδει΄ξεις µε στο΄χο
την οµοιογε΄νεια των εφαρµοζο΄µενων κριτηρι΄ων, την εξασφα΄λιση
ενιαι΄ας ερµηνει΄ας και κυρι΄ως την αποφυγη΄ παραπλα΄νησης του
καταναλωτη΄.

1.8.
Η προ΄ταση οδηγι΄ας περιλαµβα΄νει τε΄λος παρεµβα΄σεις
τυπικου΄ χαρακτη΄ρα για την προσαρµογη΄ του ονο΄µατος της
Επιστηµονικη΄ς Επιτροπη΄ς για τα Καλλυντικα΄ Προϊο΄ντα και τα
µη Εδω΄διµα Προϊο΄ντα που προορι΄ζονται για τον Καταναλωτη΄
(ΕΕΚΠΜΕΠ) και της µο΄νιµης επιτροπη΄ς για τα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα, καθω΄ς και των διαδικασιω΄ν λο΄γω της υιοθε΄τησης της
Απο΄φασης 1999/468/ΚΕ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου
1999 για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω΄ν
αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τους στο΄χους της προ΄τασης οδηγι΄ας,
που στο πλαι΄σιο του κυ΄ριου στο΄χου που ει΄ναι η προστασι΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας και αφορα΄ τη διεξαγωγη΄ τοξικολογικω΄ν δοκιµω΄ν
για την εκτι΄µηση της ασφα΄λειας των καλλυντικω΄ν προϊο΄ντων για
την ανθρω΄πινη υγει΄α, αποσκοπει΄, αφενο΄ς, στην κατα΄ργηση των
δοκιµω΄ν επι΄ ζω΄ων, σταδιακα΄ και στο µε΄τρο του δυνατου΄ και
αφετε΄ρου, αποσαφηνι΄ζει τους ο΄ρους και τις προθεσµι΄ες για να
εφαρµοστει΄ η απαγο΄ρευση διεξαγωγη΄ς παρο΄µοιων δοκιµω΄ν στο
΄εδαφος των κρατω΄ν µελω΄ν.
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2.2.
Η προ΄ταση οδηγι΄ας διευκρινι΄ζει το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της
απαγο΄ρευσης ο΄σον αφορα΄ τα συστατικα΄ και τους συνδυασµου΄ς
τους, σηµει΄ο που ει΄χε οδηγη΄σει σε διαφορετικε΄ς ερµηνει΄ες και
εφαρµογε΄ς. Η προ΄ταση οδηγι΄ας καθορι΄ζει επι΄σης το χρο΄νο
εφαρµογη΄ς της απαγο΄ρευσης, που ΄εχει οριστει΄ στα τρι΄α ΄ετη απο΄
την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, και ενδεχοµε΄νως
να παραταθει΄ ακο΄µη δυ΄ο ΄ετη εα΄ν δεν ΄εχουν αναπτυχθει΄ κατα΄λληλες
εναλλακτικε΄ς µε΄θοδοι µε την επιστηµονικη΄ εξασφα΄λιση ισοδυνα΄µου επιπε΄δου προστασι΄ας του καταναλωτη΄.

2.2.1. Η ΟΚΕ ΄εχει πλη΄ρη συνει΄δηση της πολυπλοκο΄τητας και
των δυσκολιω΄ν ανα΄πτυξης, επικυ΄ρωσης της τυποποι΄ησης και
της νοµιµοποι΄ησης των εναλλακτικω΄ν µεθο΄δων, ο΄πως εξα΄λλου
αναγνωρι΄ζεται στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄που αναφε΄ρεται ο΄τι
µο΄νο τρεις εναλλακτικε΄ς µε΄θοδοι ΄εχουν επικυρωθει΄ µε΄χρι ση΄µερα
παρα΄ τις προσπα΄θειες που ΄εχουν καταβληθει΄ απο΄ την ΄εγκριση της
οδηγι΄ας 93/35/ΕΟΚ (γνωστη΄ ως «ε΄κτη τροποποι΄ηση» της οδηγι΄ας
76/768/ΕΟΚ), και ο΄που επιβεβαιω΄νεται ο΄τι δεν υπα΄ρχουν πολλα΄
υποσχο΄µενες προοπτικε΄ς ΄ερευνας ο΄σον αφορα΄ τις µακροπρο΄θεσµες
παρενε΄ργειες και ορισµε΄νες ΄εντονες αντιδρα΄σεις στο δε΄ρµα και στα
µα΄τια (δυσκολι΄α τυποποι΄ησης ορισµε΄νων δοκιµω΄ν in vitro, ο΄πως
π.χ. ευαισθησι΄α του δε΄ρµατος και ερεθισµο΄ς των µατιω΄ν).

2.2.2. H ΟΚΕ συµφωνει΄ να τεθου΄ν σαφει΄ς στο΄χοι για την
προοδευτικη΄ µει΄ωση και την τελικη΄ απαγο΄ρευση των δοκιµω΄ν επι΄
ζω΄ων, και εκφρα΄ζει την επιθυµι΄α να καταβληθει΄ κα΄θε προσπα΄θεια
για την τη΄ρηση των αναφερο΄µενων ηµεροµηνιω΄ν, αρκει΄ να µην
απειλει΄ται η ασφα΄λεια του καταναλωτη΄. Η ΟΚΕ προτει΄νει να
παραταθει΄ οπωσδη΄ποτε η προθεσµι΄α που ΄εχει προβλεφθει΄ αρχικα΄
εα΄ν δεν καταστει΄ δυνατη΄ η επι΄τευξη των επιδιωκο΄µενων αποτελεσµα΄των.

2.3.
Ο δεοντολογικο΄ς στο΄χος να καταστει΄ λειτουργικο΄ς ο
«κανο΄νας ΥΜΕ» (αντικατα΄σταση της χρη΄σης ζω΄ων — Υποκατα΄σταση, µει΄ωση του αριθµου΄ τους — Μει΄ωση, και βελτι΄ωση των
µεθο΄δων — Εναλλακτικε΄ς µε΄θοδοι) συνεπα΄γεται ωστο΄σο αυξηµε΄νη
προσπα΄θεια των Κοινω΄ν Κε΄ντρων Ερευνω΄ν, της ιδιωτικη΄ς και
πανεπιστηµιακη΄ς ΄ερευνας, καθω΄ς και των εθνικω΄ν ιδρυµα΄των
΄ερευνας. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να καταβα΄λει κα΄θε δυνατη΄
προσπα΄θεια για την εξευ΄ρεση των κατα΄λληλων πο΄ρων ιδιαι΄τερα δε
στο πλαι΄σιο του 5ου προγρα΄µµατος πλαισι΄ου ΄ερευνας και του
ΕΚΕΕΜ (Ευρωπαϊκο΄ Κε΄ντρο Επικυ΄ρωσης Εναλλακτικω΄ν Μεθο΄δων).

2.4.
Η υποχρε΄ωση της Επιτροπη΄ς να ανακοινω΄νει αµε΄σως τις
εναλλακτικε΄ς µεθο΄δους που ΄εχουν επικυρωθει΄σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο
( εγκεκριµε΄νες απο΄ το ΕΚΕΕΜ και µε την συ΄µφωνη γνω΄µη της
ΕΕΚΠΜΕΠ (Επιστηµονικη΄ Επιτροπη΄ για τα Καλλυντικα΄ Προϊο΄ντα
και τα µη Εδω΄διµα Προϊο΄ντα που προορι΄ζονται για τον καταναλωτη΄) ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ τους στον τοµε΄α των καλλυντικω΄ν προϊο΄ντων) για να εξασφαλιστει΄ η ασφα΄λεια των συστατικω΄ν
και των συνδυασµω΄ν συστατικω΄ν που χρησιµοποιου΄νται ει΄ναι
καθο΄λα αποδεκτη΄, αρκει΄ οι µε΄θοδοι αυτε΄ς να παρε΄χουν ισοδυ΄ναµο
επι΄πεδο προστασι΄ας του καταναλωτη΄. Οι µε΄θοδοι αυτε΄ς πρε΄πει να
διαδι΄δονται µε ο΄λα τα διαθε΄σιµα µε΄σα και η βιοµηχανι΄α θα πρε΄πει
να τις εφαρµο΄ζει το συντοµο΄τερο δυνατο΄.
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2.5.
Η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται την καινοτο΄µο προσε΄γγιση για την
επικυ΄ρωση σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, και την θεωρει΄ επαρκε΄ς µε΄σο για
τη δροµολο΄γηση της νοµοθεσι΄ας ο΄σον αφορα΄ τα πειρα΄µατα µε
εναλλακτικε΄ς µεθο΄δους, πρα΄γµα που θα αποτελε΄σει πρωτοπορι΄α
στην επικυ΄ρωση των εναλλακτικω΄ν µεθο΄δων χωρι΄ς την πολυετη΄
διαδικασι΄α αποδοχη΄ς απο΄ ο΄λα τα µε΄λη του ΟΟΣΑ.

2.6.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ και υποστηρι΄ζει τη θε΄ση της Επιτροπη΄ς
να εντει΄νει τις διαπραγµατευ΄σεις στο πλαι΄σιο του ΟΟΣΑ για να
εξασφαλιστει΄ στην πρα΄ξη η αποδοχη΄ σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο των
εναλλακτικω΄ν µεθο΄δων ο΄σον αφορα΄ τα πειρα΄µατα επι΄ ζω΄ων, και η
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των στοιχει΄ων που αποδεικνυ΄ουν την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων και των συστατικω΄ν µε΄σω επικυρωµε΄νων
εναλλακτικω΄ν και τυποποιηµε΄νων µεθο΄δων (αποφευ΄γοντας µε τον
τρο΄πο αυτο΄ την επανα΄ληψη µελετω΄ν σε ζωικα΄ δει΄γµατα).

2.7.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α της για το προ΄σθετο κο΄στος
που συνεπα΄γεται για τη βιοµηχανι΄α, ιδιαι΄τερα δε για τις ΜΜΕ, η
απαγο΄ρευση των δοκιµω΄ν επι΄ ζω΄ων, ειδικο΄τερα ο΄σον αφορα΄
την συνολικη΄ ανταγωνιστικο΄τητα, εα΄ν στις τρι΄τες χω΄ρες δεν
εφαρµοστου΄ν εγκαι΄ρως οι ΄διες
ι
µε΄θοδοι που ΄εχουν επικυρωθει΄ και
΄εχουν γι΄νει αποδεκτε΄ς στην ΕΕ.
2.7.1. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να επαγρυπνει΄ προκειµε΄νου
η νε΄α ευρωπαϊκη΄ νοµοθεσι΄α να µην δηµιουργη΄σει στρεβλω΄σεις
στην εσωτερικη΄ αγορα΄ και στις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς µε α΄λλες
περιοχε΄ς εις βα΄ρος των ευρωπαϊκω΄ν προϊο΄ντων.

2.8.
Η παρε΄µβαση της Επιτροπη΄ς, σε συµφωνι΄α µε τα κρα΄τη
µε΄λη, ο΄σον αφορα΄ την επεξεργασι΄α των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν
για την καλυ΄τερη και πληρε΄στερη ενηµε΄ρωση του καταναλωτη΄ ει΄ναι
απαραι΄τητη προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ οποιαδη΄ποτε συ΄γχυση,
κατα΄χρηση, η΄ κι΄νδυνος εξαπα΄τησης του καταναλωτη΄. Η εµπειρι΄α
δει΄χνει ο΄τι συχνα΄ υπα΄ρχουν αναγραφε΄ς που αφορου΄ν τη µη χρη΄ση
δοκιµω΄ν επι΄ ζω΄ων για το τελικο΄ καλλυντικο΄ προϊο΄ν, χωρι΄ς ωστο΄σο
να διευκρινι΄ζονται τα συστατικα΄ του, καθω΄ς και µια τα΄ση προβολη΄ς
«φυσικω΄ν» συστατικω΄ν τα οποι΄α απο΄ τη φυ΄ση τους µοια΄ζουν να
απαλλα΄σσονται της ανα΄γκης πειραµατισµω΄ν. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει
την εγκυρο΄τητα του σχετικου΄ ΄εργου που εκτελει΄ η Επιτροπη΄, και
προτει΄νει να εφαρµοστου΄ν συγκεκριµε΄νοι κανο΄νες και κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς επιση΄µανσης των προϊο΄ντων για τα σηµει΄α αυτα΄
αµε΄σως µο΄λις ει΄ναι διαθε΄σιµοι, ανεξα΄ρτητα απο΄ την νοµοθετικη΄
εξε΄λιξη της παρου΄σης προ΄τασης οδηγι΄ας που ενδε΄χεται να
καθυστερη΄σει πολυ΄.

2.9.
Η ετη΄σια ΄εκθεση για την προ΄οδο που ΄εχει σηµειωθει΄ ο΄σον
αφορα΄ την ανα΄πτυξη, την επικυ΄ρωση και τη νοµιµοποι΄ηση των
εναλλακτικω΄ν µεθο΄δων (που η Επιτροπη΄ πρε΄πει να υποβα΄λει
συ΄µφωνα µε το πρω΄ην α΄ρθρο 4α) 3 στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
και στο Συµβου΄λιο ΄εως τη θε΄ση σε ισχυ΄ της απαγο΄ρευσης που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1β του α΄ρθρου 4α) πρε΄πει να
περιλαµβα΄νει ο΄χι µο΄νο συγκεκριµε΄να στοιχει΄α για τον αριθµο΄ και
τον τυ΄πο των πειραµα΄των επι΄ ζω΄ων που αφορου΄ν τα καλλυντικα΄
προϊο΄ντα αλλα΄ και να αναφε΄ρει τις παρενε΄ργειες που σηµειω΄θηκαν
(ο΄πως προβλε΄πεται εξα΄λλου στην οδηγι΄α 93/35/ΕΟΚ που δεν ΄εχει
εφαρµοστει΄ πλη΄ρως στα κρα΄τη µε΄λη) καθω΄ς και τους κινδυ΄νους
για την ανθρω΄πινη υγει΄α.
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2.10. Οι πληροφορι΄ες που οφει΄λουν τα κρα΄τη µε΄λη να
παρε΄χουν στην Επιτροπη΄ για τον τοµε΄α που διε΄πεται απο΄ την
οδηγι΄α 76/768/ΕΟΚ και τις διαδοχικε΄ς τροποποιη΄σεις, και ιδιαι΄τερα απο΄ την οδηγι΄α 93/35/ΕΟΚ, δεν ει΄ναι πα΄ντα ακριβει΄ς ου΄τε
φθα΄νουν εγκαι΄ρως. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να ασκη΄σει
αυστηρο΄τερο ΄ελεγχο σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄, και να προβει΄ στην
επεξεργασι΄α ενο΄ς γενικου΄ πλαισι΄ου ο΄σον αφορα΄ τις νοµικε΄ς
διατα΄ξεις, που ΄εχουν υιοθετη΄σει τα κρα΄τη µε΄λη εν τω µεταξυ΄, και
την εφαρµογη΄ τους.
3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

20.12.2000

αδυ΄νατη η αναγραφη΄ των µεµονωµε΄νων συστατικω΄ν στην ετικε΄τα.
Ει΄ναι ωστο΄σο σκο΄πιµο οι ουσι΄ες αυτε΄ς να αναγρα΄φονται στην
ετικε΄τα, µε την κατα΄λληλη περιγραφη΄, τουλα΄χιστον ο΄ταν ΄εχει
αποδειχτει΄ ο΄τι ει΄ναι αλλεργιογο΄νες.
3.4.
Θα πρε΄πει να απαγορευθει΄ στα καλλυντικα΄ παρασκευα΄σµατα η χρη΄ση καρκινογο΄νων, µεταλλαξιογο΄νων η΄ τοξικω΄ν για την
αναπαραγωγη΄ ουσιω΄ν, που περιλαµβα΄νονται στον κατα΄λογο των
επικι΄νδυνων ουσιω΄ν που προβλε΄πει η οδηγι΄α 67/548/ΕΟΚ, και
γενικο΄τερα, πρε΄πει να απαγορευθει΄ η χρη΄ση αποδεδειγµε΄να αλλεργιογο΄νων ουσιω΄ν, δεδοµε΄νης της παρατεταµε΄νης χρη΄σης των
καλλυντικω΄ν προϊο΄ντων απο΄ τον καταναλωτη΄.

3.1.
Η ασφα΄λεια των καταναλωτω΄ν πρε΄πει να αποτελει΄ προτεραιο΄τητα ιδιαι΄τερα για ορισµε΄νες οµα΄δες του πληθυσµου΄,
ο΄πως για παρα΄δειγµα τα παιδια΄ ΄εως τριω΄ν ετω΄ν. Εν προκειµε΄νω
συνιστα΄ται να εξεταστει΄ το ενδεχο΄µενο αυ΄ξησης των περιορισµω΄ν,
ο΄σον αφορα΄ για παρα΄δειγµα τις αρωµατικε΄ς ουσι΄ες, στους καταλο΄γους των συστατικω΄ν που ει΄ναι αποδεκτα΄ για προϊο΄ντα που
απευθυ΄νονται στην νηπιακη΄ ηλικι΄α.

3.5.
Οι παραγωγοι΄ και οι προµηθευτε΄ς συστατικω΄ν και οι
µεσα΄ζοντες για τα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα θα πρε΄πει να παρε΄χουν
στα κρα΄τη µε΄λη και στην Επιτροπη΄ πληροφορι΄ες για τις µελε΄τες
τοξικο΄τητας που η΄δη περιλαµβα΄νονται στο Safety Dossier και στο
Material Safety Data Sheet (δελτι΄ο δεδοµε΄νων περι΄ ασφαλει΄ας
των υλικω΄ν) ου΄τως ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ µια ταχει΄α και
αποτελεσµατικο΄τερη παρε΄µβαση για την προστασι΄α του πολι΄τη.

3.2.
Η ολοε΄να εντονο΄τερη εµφα΄νιση και δια΄δοση των αλλεργικω΄ν παθη΄σεων, που οφει΄λονται στην µο΄λυνση του αε΄ρα και των
τροφι΄µων, οδηγει΄ στη διευ΄ρυνση του φα΄σµατος των µεθο΄δων που
πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται, ω΄στε να µην περιορι΄ζονται µο΄νο
στις τοξικολογικε΄ς δοκιµε΄ς, αλλα΄ και να µελετω΄νται οι πιθανε΄ς
προ΄σθετες παρενε΄ργειες και να αναγρα΄φονται στην ετικε΄τα.

3.6.
Για να ει΄ναι σαφη΄ς και ταυτο΄χρονα πλη΄ρης η ετικε΄τα
ει΄ναι σκο΄πιµο να αναγρα΄φεται η ηµεροµηνι΄α λη΄ξεως, κατο΄πιν
προηγουµε΄νου ελε΄γχου των στοιχει΄ων σταθερο΄τητας του τελικου΄
προϊο΄ντος που ο παραγωγο΄ς θα πρε΄πει να αναφε΄ρει στο δελτι΄ο.

3.3.
Η χρη΄ση αρωµατικω΄ν συνθε΄σεων και αρωµα΄των, µε΄χρι
ση΄µερα α΄γνωστη η΄ καλυµµε΄νη απο΄ το εµπορικο΄ απο΄ρρητο, ει΄ναι
πολυ΄ διαδεδοµε΄νη σε ο΄λο το φα΄σµα των καλλυντικω΄ν προϊο΄ντων,
και ακριβω΄ς λο΄γω αυτη΄ς της δοµικη΄ς πολυπλοκο΄τητας ει΄ναι

3.7.
Μεταξυ΄ των εναλλακτικω΄ν µεθο΄δων δεν αναφε΄ρονται
σαφω΄ς στο σηµει΄ο 2.2 της ΄εκθεσης οι µε΄θοδοι που βασι΄ζονται
στην καλλιε΄ργεια των κυττα΄ρων ζωικη΄ς η΄ ανθρω΄πινης προε΄λευσης,
οι οποι΄ες θα πρε΄πει να µελετηθου΄ν για ενδεχο΄µενη χρη΄ση ει΄τε στις
βραχυπρο΄θεσµες τοξικολογικε΄ς µελε΄τες ει΄τε στην ανα΄λυση των
µακροπρο΄θεσµων αποτελεσµα΄των.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ σιµες
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την προαγωγη΄ της ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας απο΄ ανανεω
πηγε΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας»
(2000/C 367/02)
Στις 26 Ιουνι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για την παραπα΄νω προ΄ταση οδηγι΄ας.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν επεξεργα΄στηκε τη γνωµοδο΄τηση΄ του µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση της κας Sirkeinen,
στις 8 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2000) η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 105 ψη΄φους υπε΄ρ, µι΄α κατα΄ και 4 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ παρακολουθει΄ µε
µεγα΄λο ενδιαφε΄ρον τις εξελι΄ξεις στην ΕΕ και τα κρα΄τη µε΄λη σε ο΄,τι
αφορα΄ την εκπλη΄ρωση των υποχρεω΄σεων που απορρε΄ουν απο΄ το
Πρωτο΄κολλο του Κυο΄το, µε σκοπο΄ την καταπολε΄µηση της γενικη΄ς
αλλαγη΄ς του κλι΄µατος. ∆εδοµε΄νου ο΄τι η παραγωγη΄ και η χρη΄ση
ενε΄ργειας αποτελει΄ µι΄α απο΄ τις κυ΄ριες πηγε΄ς εκποµπω΄ν διοξειδι΄ου
του α΄νθρακα στην ΕΕ και η αυξανο΄µενη χρη΄ση των ανανεω΄σιµων
πηγω΄ν ενε΄ργειας αποτελει΄ ΄ενα απο΄ τα µε΄σα που επιτρε΄πουν τον
περιορισµο΄ των εν λο΄γω εκποµπω΄ν, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ παρουσι΄ασε τελικα΄, ως
µι΄α απο΄ τις βασικε΄ς δρα΄σεις στον εν λο΄γω τοµε΄α, το σχε΄διο
οδηγι΄ας της σχετικα΄ µε τις ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας στην
εσωτερικη΄ αγορα΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας.
1.2.
Η Λευκη΄ Βι΄βλος «Ενε΄ργεια για το µε΄λλον: ανανεω΄σιµες
πηγε΄ς ενε΄ργειας» (1) καθορι΄ζει ΄εναν ενδεικτικο΄ στο΄χο διπλασιασµου΄
του µεριδι΄ου της ανανεω΄σιµης ενε΄ργειας, απο΄ 6 % σε 12 % της
µεικτη΄ς εσωτερικη΄ς ενεργειακη΄ς κατανα΄λωσης ΄εως το 2010. Το εν
λο΄γω µερι΄διο εκφρα΄στηκε στη συνε΄χεια σε ειδικο΄ µερι΄διο για την
κατανα΄λωση ηλεκτρισµου΄ που παρα΄γεται απο΄ ανανεω΄σιµες πηγε΄ς
ενε΄ργειας, την αποκαλου΄µενη ΗΕ-ΑΕΠ, το οποι΄ο ΄εχει επαναξιολογηθει΄ τω΄ρα σε 22,1 %. Στη Λευκη΄ Βι΄βλο παρατι΄θεται επι΄σης ΄ενα
συνεκτικο΄ σχε΄διο δρα΄σης, στο οποι΄ο συµπεριλαµβα΄νεται µεταξυ΄
των µε΄τρων µια οδηγι΄α σχετικα΄ µε την ΗΕ-ΑΕΠ στην εσωτερικη΄
αγορα΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας. Στη γνωµοδο΄τηση΄ της η ΟΚΕ
υποστηρι΄ζει σε γενικε΄ς γραµµε΄ς την πρωτοβουλι΄α και τους στο΄χους
της Λευκη΄ς Βι΄βλου, ΄εστω κι αν θεωρει΄ το στο΄χο του 12 % πολυ΄
φιλο΄δοξο, και υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη λη΄ψης ουσιαστικω΄ν
µε΄τρων για την εκπλη΄ρωση του στο΄χου.

πο΄ρων (2), τις οικονοµι΄ες κλι΄µακας και τις καλυ΄τερες συνθη΄κες για
την Ε&Τ και την καινοτοµι΄α. Η εσωτερικη΄ αγορα΄ ηλεκτρικη΄ς
ενε΄ργειας µπορει΄ να λειτουργη΄σει ικανοποιητικα΄ µο΄νο εα΄ν εξασφαλι΄ζονται ΄σοι
ι ο΄ροι για ο΄λους τους φορει΄ς στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη,
δηλαδη΄ ο ανταγωνισµο΄ς και το εµπο΄ριο στο εσωτερικο΄ της ΕΕ δεν
πρε΄πει να στρεβλω΄νονται απο΄ εθνικε΄ς δρα΄σεις ο΄πως ει΄ναι οι
περιορισµοι΄, τα συστη΄µατα στη΄ριξης κ.λπ.
1.4.
Αρκετα΄ κρα΄τη µε΄λη ανε΄πτυξαν συστη΄µατα για την αυ΄ξηση
του µεριδι΄ου της ΗΕ-ΑΕΠ στην εθνικη΄ τους κατανα΄λωση ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας. Συχνα΄ ει΄ναι σηµαντικη΄ η χρηµατοοικονοµικη΄
υποστη΄ριξη απο΄ τον δηµο΄σιο τοµε΄α, η οποι΄α λαµβα΄νει δια΄φορες
µορφε΄ς. Του΄το αιτιολογει΄ται απο΄ την ανα΄γκη να παρε΄χεται στην εν
λο΄γω µορφη΄ς ενε΄ργειας η ΄δια
ι υποστη΄ριξη απο΄ τον δηµο΄σιο τοµε΄α
µε εκει΄νη που παρε΄χεται στις παραδοσιακε΄ς πηγε΄ς ενε΄ργειας, σε
ορισµε΄νες περιπτω΄σεις α΄µεσα υπο΄ τη µορφη΄ επιδοτη΄σεων, και
οπωσδη΄ποτε χωρι΄ς τον εσωεπιχειρησιακο΄ καταλογισµο΄ του συνολικου΄ εξωτερικου΄ κο΄στους στις τιµε΄ς.
1.5.
Το προ΄βληµα που πρε΄πει να επιλυθει΄ κατα΄ τρο΄πο ισορροπηµε΄νο ει΄ναι εν συντοµι΄α το ακο΄λουθο: πω΄ς µπορει΄ να επιταχυνθει΄
η ανα΄πτυξη της ΗΕ-ΑΕΠ και να αυξηθει΄ το µερι΄διο΄ της στην
αγορα΄, ενω΄ παρα΄λληλα θα διασφαλιστει΄ η ορθη΄ λειτουργι΄α
της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας χωρι΄ς να αυξηθει΄
αδικαιολο΄γητα το κο΄στος που θα επιβαρυ΄νει το κρα΄τος και τους
καταναλωτε΄ς.

2.

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς

1.3.
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο που πραγµατοποιη΄θηκε στη
Λισσαβω΄να το Μα΄ρτιο του 2000 αποφα΄σισε να επιταχυ΄νει την
ανα΄πτυξη της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας, η οποι΄α
θεσπι΄στηκε µε την οδηγι΄α του 1996. Μι΄α εσωτερικη΄ αγορα΄ που
λειτουργει΄ σωστα΄ υποστηρι΄ζει εν µε΄ρει το στο΄χο της αυ΄ξησης της
ΗΕ-ΑΕΠ, ενω΄ παρα΄λληλα ενθαρρυ΄νει την αποδοτικη΄ χρη΄ση των

2.1.
Βασικο΄ς στο΄χος της προτεινο΄µενης οδηγι΄ας ει΄ναι η
δηµιουργι΄α πλαισι΄ου που θα διευκολυ΄νει σε µεσοπρο΄θεσµη βα΄ση
τη σηµαντικη΄ αυ΄ξηση της παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας απο΄
ανανεω΄σιµες πηγε΄ς («ΗΕ-ΑΕΠ») στην ΕΕ. Η προαγωγη΄ των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας αποτελει΄ υψηλη΄ κοινοτικη΄ προτεραιο΄τητα,
για λο΄γους ασφα΄λειας και διαφοροποι΄ησης του ενεργειακου΄
εφοδιασµου΄, περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας και κοινωνικη΄ς και
οικονοµικη΄ς συνοχη΄ς.

(1) «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς: Ενε΄ργεια για το µε΄λλον: Ανανεω΄σιµες
πηγε΄ς ενε΄ργειας — Λευκη΄ Βι΄βλος για κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ και σχε΄διο
δρα΄σης». COM(97) 599 τελικο΄, 26.11.1997. Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ
— ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σ. 56.

(2) COM(98) 246 τελικο΄, Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς: Η ενεργειακη΄ απο΄δοση
στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα — Προς µια στρατηγικη΄ για ορθολογικη΄
χρη΄ση της ενε΄ργειας», ΕΕ C 407 της 28.12.1998.
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2.2.
Για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι της οδηγι΄ας, τα κρα΄τη µε΄λη
θα πρε΄πει, κατα΄ συνε΄πεια, να καθορι΄σουν και να επιτυ΄χουν εθνικου΄ς
στο΄χους για την εγχω΄ρια µελλοντικη΄ κατανα΄λωση ΗΕ-ΑΕΠ, συµβατου΄ς µε τη Λευκη΄ Βι΄βλο για τις ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας,
καθω΄ς και µε τις εθνικε΄ς δεσµευ΄σεις για τη µει΄ωση των εκποµπω΄ν
θερµοκηπι΄ου υπο΄ το πρι΄σµα των υποχρεω΄σεων που απορρε΄ουν
απο΄ το Κυο΄το. Η Επιτροπη΄ παραθε΄τει ενδεικτικου΄ς εθνικου΄ς
στο΄χους στο παρα΄ρτηµα Ι της προ΄τασης οδηγι΄ας.
2.3.
Η οδηγι΄α επιβα΄λλει στην Επιτροπη΄ την υποχρε΄ωση να
παρακολουθει΄ την εφαρµογη΄ συστηµα΄των στη΄ριξης των παραγωγω΄ν ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας απο΄ ανανεω΄σιµες και απο΄ συµβατικε΄ς
πηγε΄ς ενε΄ργειας στα κρα΄τη µε΄λη, και, εντο΄ς το πολυ΄ πε΄ντε ετω΄ν
απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας οδηγι΄ας, να υποβα΄λει
΄εκθεση για την κτηθει΄σα εµπειρι΄α απο΄ τη συνυ΄παρξη δια΄φορων
συστηµα΄των στη΄ριξης στα κρα΄τη µε΄λη.
2.4.
Επι΄σης, η οδηγι΄α προβλε΄πει ορισµε΄να συνοδευτικα΄ µε΄τρα
που αποσκοπου΄ν στη δηµιουργι΄α ισο΄τιµων ο΄ρων ανταγωνισµου΄
και στη διευκο΄λυνση της διει΄σδυσης της ΗΕ-ΑΕΠ στην εσωτερικη΄
αγορα΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας, κυρι΄ως σε σχε΄ση µε τις διοικητικε΄ς
διαδικασι΄ες και τα σχετικα΄ µε τα δι΄κτυα ζητη΄µατα.
2.5.
Η οδηγι΄α προτει΄νει να λα΄βουν ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη τα
απαιτου΄µενα µε΄τρα για να διασφαλι΄σουν ο΄τι η κατανα΄λωση ΗΕΑΕΠ αναπτυ΄σσεται συ΄µφωνα µε τους παραπα΄νω ενεργειακου΄ς και
περιβαλλοντικου΄ς στο΄χους. Συνεπω΄ς, τα κρα΄τη µε΄λη θα ει΄ναι
υποχρεωµε΄να:
—

—

να καθορι΄ζουν και να επιτυγχα΄νουν ετη΄σιους εθνικου΄ς
στο΄χους για τη µελλοντικη΄ εγχω΄ρια κατανα΄λωση ΗΕ-ΑΕΠ σε
καταναλισκο΄µενες kWh η΄ ως ποσοστο΄ της κατανα΄λωσης
ηλεκτρικου΄ ρευ΄µατος για τα επο΄µενα 10 ΄ετη. Οι στο΄χοι αυτοι΄
πρε΄πει να ει΄ναι συµβατοι΄ µε τους στο΄χους που καθορι΄ζονται
στη Λευκη΄ Βι΄βλο για τις ΑΕΠ.
να δηµοσιοποιου΄ν σε ετη΄σια βα΄ση τους εγχω΄ριους στο΄χους
και τα µε΄τρα που ελη΄φθησαν η΄ προ΄κειται να ληφθου΄ν σε
εθνικο΄ επι΄πεδο για την επι΄τευξη΄ τους.

2.6.
Ως εκ του΄του, η οδηγι΄α περιλαµβα΄νει δια΄ταξη συ΄µφωνα
µε την οποι΄α τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα µε΄τρα που ει΄ναι
αναγκαι΄α ω΄στε οι φορει΄ς εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των µεταφορα΄ς
και οι φορει΄ς εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των διανοµη΄ς να χορηγου΄ν
στο ΄εδαφο΄ς τους προτεραιο΄τητα µεταφορα΄ς και διανοµη΄ς για την
ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια που παρα΄γεται απο΄ ανανεω΄σιµες πηγε΄ς.

3.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ΕΚΤ, το οποι΄ο αφορα΄ την
εσωτερικη΄ αγορα΄, αποτελει΄ τη νοµικη΄ βα΄ση του σχεδι΄ου οδηγι΄ας.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε αυτο΄ καθο΄σον στο΄χος της εν λο΄γω οδηγι΄ας
ει΄ναι να διασφαλι΄σει τη δυνατο΄τητα αυ΄ξησης του µεριδι΄ου της
ΗΕ/ΑΕΠ στα πλαι΄σια µιας εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας
που λειτουργει΄ ικανοποιητικα΄. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το
α΄ρθρο 95 δεν αρκει΄ για την επιβολη΄ δεσµευτικω΄ν στο΄χων στα
κρα΄τη µε΄λη.
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3.2.
Οι ΑΕΠ διαδραµατι΄ζουν ουσιαστικο΄ ρο΄λο στην καταπολε΄µηση της αλλαγη΄ς του κλι΄µατος. Ωστο΄σο, ο ρο΄λος αυτο΄ς δεν
ει΄ναι παρα΄ µερικο΄ς και µα΄λλον περιορισµε΄νος σε σχε΄ση µε τη
γενικη΄ προ΄κληση που αποτελει΄η επι΄τευξη των στο΄χων που τε΄θηκαν
στο Κυο΄το. Οι ΑΕΠ αποτελου΄ν υψηλη΄ κοινοτικη΄ προτεραιο΄τητα
και για λο΄γους ασφα΄λειας και διαφοροποι΄ησης του ενεργειακου΄
εφοδιασµου΄ καθω΄ς και για λο΄γους οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς
συνοχη΄ς. Εξα΄λλου οι ΑΕΠ ΄εχουν εφαρµογε΄ς στην παραγωγη΄
θερµο΄τητας και στη ΣΠΗΘ (συνδυασµε΄νη παραγωγη΄ ηλεκτρισµου΄
και θερµο΄τητας), που µπορει΄ κα΄τω απο΄ ορισµε΄νες συνθη΄κες
να αποδειχθου΄ν περισσο΄τερο αποδοτικε΄ς και βιω΄σιµες απο΄ την
παραγωγη΄ ηλεκτρισµου΄. Προκειµε΄νου να καθορι΄σει ΄ενα ρεαλιστικο΄
πλαι΄σιο για τις εν λο΄γω προτεινο΄µενες δρα΄σεις, η Επιτροπη΄ πρε΄πει
να χαρα΄ξει µια συνολικη΄ και ιδιαι΄τερα µακροπρο΄θεσµη ενεργειακη΄
προοπτικη΄.
3.3.
Πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι η εξεταζο΄µενη
προ΄ταση οδηγι΄ας δεν αποτελει΄ παρα΄ ΄ενα µο΄νο µε΄ρος των δρα΄σεων
που αναλαµβα΄νει η ΕΕ για την προω΄θηση των ΑΕΠ, δηλαδη΄ το
µε΄ρος που αφορα΄ τη σχε΄ση ανα΄µεσα στην ΗΕ/ΑΕΠ και την
εσωτερικη΄ αγορα΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας. Υπα΄ρχουν πολυα΄ριθµες
ακο΄µη δρα΄σεις υπο΄ εξε΄λιξη η΄ στο στα΄διο της προετοιµασι΄ας, ΄ετσι
ο΄πως αναφε΄ρονται στη Λευκη΄ Βι΄βλο.
3.4.
Η Επιτροπη΄ πρε΄πει να λα΄βει υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι η
ευαισθητοποι΄ηση των καταναλωτω΄ν (βιοµηχανι΄α, επιχειρη΄σεις και
πολι΄τες) στη χρη΄ση εναλλακτικω΄ν ενεργειακω΄ν πηγω΄ν αποτελει΄
επι΄σης ΄ενα µε΄σο προω΄θησης της ανανεω΄σιµης ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας. Το φυσικο΄ αι΄τηµα για ανανεω΄σιµη ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια πρε΄πει
να αποτελε΄σει πρωταρχικο΄ στο΄χο, ω΄στε να δηµιουργηθει΄ µια
κατα΄σταση υγιου΄ς αγορα΄ς.

4.

Στο΄χοι ο΄σον αφορα΄ την κατανα΄λωση ηλεκτρικη΄ς ενε΄ρ΄ σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας
γειας απο΄ ανανεω

4.1.
Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει για µια ακο΄µη φορα΄ την ανα΄γκη
ανα΄ληψης αποφασιστικη΄ς δρα΄σης ου΄τως ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄
η βε΄λτιστη χρη΄ση των δυνατοτη΄των της ΗΕ/ΑΕΠ. Ωστο΄σο, επι΄ του
παρο΄ντος, το µερι΄διο των ΑΕΠ στο συνδυασµο΄ διαφο΄ρων µορφω΄ν
ενε΄ργειας καθω΄ς και η χρη΄ση κα΄θε ει΄δους ΑΕΠ ποικι΄λλουν
σηµαντικα΄ µεταξυ΄ των διαφο΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν λο΄γω των υφιστα΄µενων γεωγραφικω΄ν, κλιµατικω΄ν και οικονοµικω΄ν διαφορω΄ν. Η ΄δια
ι
µεταβλητη΄ εικο΄να ισχυ΄ει και ως προς τις δυνατο΄τητες αυ΄ξησης της
χρη΄σης των ΑΕΠ.
4.2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ΄εχει δεσµευθει΄ να υλοποιη΄σει τους
εθνικου΄ς στο΄χους προκειµε΄νου να εκπληρω΄σει τις υποχρεω΄σεις του
που απορρε΄ουν απο΄ το Πρωτο΄κολλο του Κυο΄το. Οι κυβερνη΄σεις
οφει΄λουν να σχεδια΄σουν και να εφαρµο΄σουν τα ατοµικα΄ τους
προγρα΄µµατα προκειµε΄νου να εκπληρω΄σουν τους στο΄χους του
Κυο΄το. Ο ρο΄λος των διαφο΄ρων κλα΄δων της οικονοµι΄ας, των
διαφο΄ρων µε΄τρων στα πλαι΄σια κα΄θε κλα΄δου και των µε΄σων που
χρησιµοποιου΄νται θα ποικι΄λλει µεταξυ΄ των κρατω΄ν. Οι δεσµευτικοι΄
τοµεακοι΄ στο΄χοι σε επι΄πεδο ΕΕ καθω΄ς και η µετατροπη΄ τους σε
εθνικου΄ς στο΄χους ει΄ναι δυ΄σκολο να ενταχθου΄ν στα πλαι΄σια της εν
λο΄γω προσε΄γγισης. Θα µπορου΄σε να προβληθει΄ το επιχει΄ρηµα ο΄τι
αντιβαι΄νουν σαφω΄ς στην αρχη΄ της επικουρικο΄τητας σε ο΄,τι αφορα΄
την υλοποι΄ηση των δεσµευ΄σεων του Πρωτοκο΄λλου του Κυο΄το
καθω΄ς και το δικαι΄ωµα του κα΄θε κρα΄τους µε΄λους να αποφασι΄ζει
για τον ενεργειακο΄ συνδυασµο΄ του.
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4.3.
Ενδε΄χεται να δηµιουργηθου΄ν καταστα΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες
΄ενα κρα΄τος µε΄λος ΄εχει εκπληρω΄σει τους στο΄χους του Κυο΄το αλλα΄
δεν ΄εχει επιτυ΄χει τα επι΄πεδα της ΗΕ/ΑΕΠ που επιβα΄λλει η οδηγι΄α.
Υπο΄ αυτο΄ το πρι΄σµα, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ πρε΄πει
να διευκρινι΄σει τους τρο΄πους αλληλεπι΄δρασης ανα΄µεσα στους
ευρυ΄τερους στο΄χους του Πρωτοκο΄λλου του Κυο΄το, αφενο΄ς, και
στους τοµεακου΄ς στο΄χους σχετικα΄ µε την ΗΕ/ΑΕΠ, αφετε΄ρου. Η
συνυ΄παρξη δυ΄ο παρα΄λληλων σειρω΄ν στο΄χων ενδε΄χεται να περιορι΄σει τη σαφη΄νεια των στο΄χων που πρε΄πει να εκπληρω΄σουν τα
κρα΄τη µε΄λη.
4.4.
Η Επιτροπη΄ αναφε΄ρεται στη χρη΄ση προτυ΄πων εξαιρετικα΄
υψηλη΄ς τεχνολογι΄ας που θα χρησιµευ΄σουν ως βα΄ση για τον
καθορισµο΄ των ενδεικτικω΄ν στο΄χων για κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ωστο΄σο, δεν ΄εχει καταστει΄ ακο΄µη σαφε΄ς ποια κριτη΄ρια χρησιµοποιη΄θηκαν ανα΄λογα µε τις ειδικε΄ς συνθη΄κες κα΄θε κρα΄τους µε΄λους,
τουλα΄χιστον σε ο΄,τι αφορα΄ την ενδελεχη΄ µελε΄τη των εθνικω΄ν
αριθµητικω΄ν στοιχει΄ων. Κατα΄ συνε΄πεια, ει΄ναι δυ΄σκολο να διεξαχθει΄
συζη΄τηση σχετικα΄ µε το κατα΄ πο΄σο ει΄ναι «δι΄καιος» ο εν λο΄γω
καταµερισµο΄ς των ευθυνω΄ν.
4.5.
Η Επιτροπη΄ δεν προτει΄νει α΄µεσα τη λη΄ψη δεσµευτικω΄ν
εθνικω΄ν µε΄τρων για την ΗΕ/ΑΕΠ, αλλα΄ πρα΄γµατι η προτεινο΄µενη
προσε΄γγιση φαι΄νεται να οδηγει΄ προς αυτη΄ν την κατευ΄θυνση. Η
ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να επαναξιολογηθει΄ η προ΄ταση σχετικα΄ µε
το σηµει΄ο αυτο΄. Επι΄σης, ο νοµικο΄ς χαρακτη΄ρας ενο΄ς «ενδεικτικου΄
στο΄χου» ει΄ναι ασαφη΄ς και πρε΄πει να διασαφηνιστει΄, περιλαµβανοµε΄νου µεταξυ΄ των α΄λλων και του ζητη΄µατος των πιθανω΄ν κυρω΄σεων
σε περι΄πτωση µη συµµο΄ρφωσης.
4.6.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄ταση να υποχρεου΄νται τα
κρα΄τη µε΄λη να δηµοσιευ΄ουν τους στο΄χους τους και τα µε΄τρα τους
και να εκπονου΄ν ΄εκθεση προο΄δου καθω΄ς και µε την προ΄ταση να
υποχρεου΄ται η Επιτροπη΄ να εκπονει΄ ετη΄σια ΄εκθεση αξιολο΄γησης.
Ωστο΄σο, η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι οι εκθε΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν πρε΄πει
να βασι΄ζονται στις υποχρεω΄σεις τους µε βα΄ση το Πρωτο΄κολλο του
Κυο΄το και στα µε΄τρα για την εκπλη΄ρωση των υποχρεω΄σεων αυτω΄ν
γενικο΄τερα, και ο΄χι να καλυ΄πτουν µεµονωµε΄να την ΗΕ/ΑΕΠ. Η
αξιολο΄γηση της Επιτροπη΄ς πρε΄πει να ακολουθη΄σει την ΄δια
ι
προσε΄γγιση, δηλαδη΄ πρε΄πει να καθορι΄σει κατα΄ πο΄σο ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος ενεργει΄ µε στο΄χο την εκπλη΄ρωση των γενικο΄τερων υποχρεω΄σεω΄ν του και κατα΄ πο΄σο ο ρο΄λος της ΗΕ/ΑΕΠ λαµβα΄νεται συνεχω΄ς
υπο΄ψη κατα΄ βιω΄σιµο τρο΄πο στα πλαι΄σια αυτα΄.

5.

Μηχανισµοι΄ στη΄ριξης

5.1.
Οι ΑΕΠ µπορου΄ν και πρε΄πει να συµβα΄λουν στη βιω΄σιµη
ανα΄πτυξη. Κα΄θε παραγωγη΄ και χρη΄ση ενε΄ργειας ΄εχει ωστο΄σο
επιπτω΄σεις στο περιβα΄λλον. Οι δια΄φορες µορφε΄ς ανανεω΄σιµων
πηγω΄ν ενε΄ργειας επηρεα΄ζουν µε πολυ΄ διαφορετικο΄ τρο΄πο και
σε πολυ΄ διαφορετικο΄ βαθµο΄ το περιβα΄λλον. Προκειµε΄νου να
επιτευχθου΄ν τα καλυ΄τερα δυνατα΄ αποτελε΄σµατα ει΄ναι, εποµε΄νως,
απαραι΄τητος ο καθορισµο΄ς ειδικη΄ς περιβαλλοντικη΄ς η΄ οικολογικη΄ς
ισορροπι΄ας για καθεµι΄α απο΄ τις τεχνολογι΄ες ΑΕΠ. Του΄τη η
περιβαλλοντικη΄ αξιολο΄γηση πρε΄πει επι΄σης να λα΄βει ειδικα΄ υπο΄ψη
και τις ΄εµµεσες επιπτω΄σεις στην αλλαγη΄ του κλι΄µατος. Με βα΄ση
τις εν λο΄γω ισορροπι΄ες θα µπορει΄ στη συνε΄χεια να παρε΄χεται
κατα΄ προτεραιο΄τητα στη΄ριξη στις τεχνολογι΄ες ΑΕΠ οι οποι΄ες
παρουσια΄ζουν µια ιδιαι΄τερα θετικη΄ οικολογικη΄ ισορροπι΄α και
αντι΄στοιχες δυνατο΄τητες για την αντικατα΄σταση της ενε΄ργειας απο΄
ορυκτε΄ς πηγε΄ς.
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5.2.
Στα πλαι΄σια της προαγωγη΄ς της χρη΄σης ΗΕ/ΑΕΠ, πρε΄πει
να ληφθει΄ επι΄σης υπο΄ψη ο΄τι η δυνητικη΄ χρη΄ση πολλω΄ν µορφω΄ν
ΗΕ/ΑΕΠ δεν ει΄ναι απεριο΄ριστη. Η βιοµα΄ζα ει΄ναι περιορισµε΄νη λο΄γω
της χρη΄σης της γης και της εναλλακτικη΄ς τελικη΄ς χρη΄σης. Η
υδροηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια εξαρτα΄ται απο΄ τις βροχοπτω΄σεις. Η
αιολικη΄ και η ηλιακη΄ ενε΄ργεια πρε΄πει να εξισορροπηθου΄ν απο΄
κα΄ποια α΄λλη που δυ΄ναται να ρυθµιστει΄. Στην περι΄πτωση της
βιοµα΄ζας, ειδικο΄τερα, οι ουσιαστικε΄ς φυσικε΄ς και οικονοµικε΄ς
ισορροπι΄ες δεν πρε΄πει να διαταραχθου΄ν µε τεχνητο΄ τρο΄πο.

5.3.
Το επιχει΄ρηµα συ΄µφωνα µε το οποι΄ο ει΄ναι απαραι΄τητος ο
καταλογισµο΄ς του συνολικου΄ εξωτερικου΄ κο΄στους στις τιµε΄ς της
ενε΄ργειας προκειµε΄νου να µπορε΄σουν να βελτιωθου΄ν οι συνθη΄κες
για τις ΑΕΠ ει΄ναι σηµαντικο΄ και σχετικο΄. Το προ΄βληµα ωστο΄σο
ει΄ναι ο΄τι µε΄χρι στιγµη΄ς δεν υπα΄ρχει κα΄ποια γενικω΄ς αποδεκτη΄ και
επιστηµονικω΄ς θεµελιωµε΄νη µε΄θοδος για να γι΄νει κα΄τι τε΄τοιο. Οι
προσπα΄θειες στον τοµε΄α αυτο΄ ει΄ναι σηµαντικε΄ς και πρε΄πει να
συνεχιστου΄ν. Εν τω µεταξυ΄, και πιθανω΄ς για αρκετο΄ καιρο΄,
χρεια΄ζεται στη΄ριξη των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας. Σε γενικε΄ς
γραµµε΄ς η κατα΄σταση αυτη΄ ει΄ναι αποδεκτη΄ για ο΄σο δια΄στηµα το
συ΄νολο — σε απο΄λυτους ο΄ρους — των προσπαθειω΄ν που
καταβα΄λλονται για το σκοπο΄ αυτο΄ παραµε΄νει δυσανα΄λογο σε
σχε΄ση µε το συνολικο΄ κο΄στος της ενε΄ργειας.

5.4.
Στη γνωµοδο΄τηση΄ της σχετικα΄ µε το ΄εγγραφο εργασι΄ας
της Επιτροπη΄ς η ΟΚΕ διατυπω΄νει την α΄ποψη ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η
ανα΄ληψη πρωτοβουλι΄ας για τη δηµιουργι΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς
µε΄σω της λη΄ψης κοινοτικω΄ν µε΄τρων. Του΄το συνεπα΄γεται τη
συµµο΄ρφωση των α΄µεσων συστηµα΄των στη΄ριξης µε ορισµε΄νες
βασικε΄ς απαιτη΄σεις, κατα΄ τρο΄πο που θα διασφαλι΄ζει επαρκη΄
συµβατο΄τητα µεταξυ΄ των διαφο΄ρων συστηµα΄των, επιτρε΄ποντας
΄ετσι την υ΄παρξη αποτελεσµατικω΄ν συναλλαγω΄ν και, ως εκ του΄του,
τον ανταγωνισµο΄. Κατα΄ συνε΄πεια, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει κα΄ποια ανησυχι΄α
σχετικα΄ µε την υπο΄δειξη της Επιτροπη΄ς να αναβληθει΄ ο καθορισµο΄ς
εναρµονισµε΄νου πλαισι΄ου στη΄ριξης της ΗΕ/ΑΕΠ ΄εως το 2005.

5.5.
Χωρι΄ς την υ΄παρξη κινη΄τρων, το µερι΄διο των ΑΕΠ ενδε΄χεται
να παραµει΄νει σταθερο΄ η΄ και να µειωθει΄. Τα κρα΄τη µε΄λη διαθε΄τουν
η΄δη δια΄φορα συστη΄µατα για την προαγωγη΄ της ΗΕ/ΑΕΠ, αλλα΄
προκειµε΄νου να ενεργη΄σουν συ΄µφωνα µε τους στο΄χους της Λευκη΄ς
Βι΄βλου και του σχεδι΄ου οδηγι΄ας πρε΄πει να τονω΄σουν σηµαντικα΄
τις προσπα΄θειε΄ς τους. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι το 2005, οπο΄τε το µερι΄διο
της ΗΕ/ΑΕΠ αναµε΄νεται να σηµειω΄σει σηµαντικη΄ αυ΄ξηση, ελλοχευ΄ει
ο κι΄νδυνος να δηµιουργηθου΄ν στρεβλω΄σεις στην αγορα΄.

5.5.1. Οι επενδυ΄σεις στον ενεργειακο΄ τοµε΄α καλυ΄πτουν δεκαετι΄ες. Συνεπω΄ς ει΄ναι σηµαντικο΄ να αποκτη΄σουν οι φορει΄ς στην
αγορα΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας σιγουρια΄ σχετικα΄ µε τις συνθη΄κες
λειτουργι΄ας, τουλα΄χιστον µεσοπρο΄θεσµα.

5.5.2. Επι΄σης, ΄επειτα απο΄ ανα΄πτυξη και λειτουργι΄α των συστηµα΄των τους για χρο΄νια, τα κρα΄τη µε΄λη θα ΄εχουν ενδοιασµου΄ς να
τα αλλα΄ξουν. Ειδικο΄τερα, ο΄ταν αλλα΄ζει ΄ενα πλαι΄σιο στη΄ριξης, και
κατα΄ συνε΄πεια και πλαι΄σιο λειτουργι΄ας, δηµιουργει΄ται συνη΄θως το
προ΄βληµα των εγκαταλελειµµε΄νων επενδυ΄σεων.
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5.5.3. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει ασφαλω΄ς την Επιτροπη΄ ο΄ταν αυτη΄
υπογραµµι΄ζει ο΄τι οι κανο΄νες που ισχυ΄ουν για την κρατικη΄ βοη΄θεια
ισχυ΄ουν και στον εν λο΄γω τοµε΄α. 'Οµως, ο΄πως διαπιστω΄νει και η
΄δια
ι η Επιτροπη΄, ακο΄µη και στα πλαι΄σια των εν λο΄γω κανο΄νων, τα
εθνικα΄ συστη΄µατα µπορου΄ν να προσφε΄ρουν διαφορετικε΄ς συνθη΄κες. Του΄το µπορει΄ να οδηγη΄σει σε στρε΄βλωση της αγορα΄ς, ο΄ταν οι
παραγωγοι΄ ΑΕΠ προσπαθη΄σουν να επωφεληθου΄ν απο΄ το εθνικο΄
συ΄στηµα που εξασφαλι΄ζει τις καλυ΄τερες συνθη΄κες, και συνεπω΄ς
και σε αγω΄να δρο΄µου για την εξασφα΄λιση βοη΄θειας.

5.9.
Καθο΄σον γνωρι΄ζει η ΟΚΕ, νε΄ες κοινοτικε΄ς κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς βρι΄σκονται επι΄ του παρο΄ντος στο στα΄διο της προετοιµασι΄ας στην Επιτροπη΄· ωστο΄σο δεν υπα΄ρχει καµι΄α διαφα΄νεια σχετικα΄
µε τη διαδικασι΄α προετοιµασι΄ας ου΄τε µε το περιεχο΄µενο. Ει΄ναι
απαραι΄τητο ο σχεδιασµο΄ς των εν λο΄γω κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν
να πραγµατοποιηθει΄ συ΄µφωνα µε το σχε΄διο οδηγι΄ας.

5.6.
Η Επιτροπη΄ σωστα΄ επισηµαι΄νει ο΄τι η υπα΄ρχουσα πει΄ρα δεν
επαρκει΄ για να ληφθει΄ απο΄φαση για κοινο΄ συ΄στηµα στη΄ριξης σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Ελλει΄ψει κοινη΄ς προσε΄γγισης και κοινου΄
συστη΄µατος, η ΟΚΕ θεωρει΄ ωστο΄σο ο΄τι πρε΄πει να καθορισθου΄ν
ορισµε΄νες αρχε΄ς ο΄σο το δυνατο΄ν πιο συ΄ντοµα. Συ΄µφωνα µε την
ΟΚΕ µι΄α δυνατο΄τητα θα η΄ταν ο καθορισµο΄ς ανω΄τατου ορι΄ου ο΄σον
αφορα΄ την εθνικη΄ στη΄ριξη. Για κα΄θε τεχνολογι΄α θα µπορου΄σε να
καθορισθει΄ ΄ενα ανω΄τατο ποσο΄ στη΄ριξης, για παρα΄δειγµα ΄ενα
αναλογικο΄ ποσο΄ σε σχε΄ση µε τις τιµε΄ς της αγορα΄ς η΄ σε ευρω΄ ανα΄
kWh, σε επι΄πεδο ΕΕ, µε συνεκτι΄µηση της πραγµατικη΄ς ποιο΄τητας
του περιβα΄λλοντος, της αποτελεσµατικο΄τητας και της διαθε΄σιµης
ενε΄ργειας που παρα΄γει κα΄θε τεχνολογι΄α. Σε τελικη΄ ανα΄λυση, ο
ανταγωνισµο΄ς επηρεα΄ζεται απο΄ τη βοη΄θεια που παρε΄χεται σε
απο΄λυτους ο΄ρους η΄ απο΄ α΄λλη ισοδυ΄ναµη βοη΄θεια που παρε΄χεται
µε α΄λλη µορφη΄.

6.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ εν γε΄νει µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
συ΄µφωνα µε την οποι΄α τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να επισπευ΄σουν την
ανα΄πτυξη συστηµα΄των πιστοποι΄ησης της προε΄λευσης της ΗΕ/ΑΕΠ.
'Εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α η λη΄ψη µε΄τρων για τη διασφα΄λιση της
ακρι΄βειας και της αξιοπιστι΄ας των εν λο΄γω συστηµα΄των. Επιπλε΄ον
η ΟΚΕ θα η΄θελε να τονι΄σει δυ΄ο σηµει΄α.

5.7.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τις αρχε΄ς που καθορι΄ζονται στο
α΄ρθρο 4 του σχεδι΄ου οδηγι΄ας, οι οποι΄ες πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να
ισχυ΄σουν για τα συστη΄µατα στη΄ριξης. Εκφρα΄ζει την ιδιαι΄τερη
ικανοποι΄ηση΄ της για το ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄εκανε δεκτη΄ την προ΄ταση΄
της — η οποι΄α παρουσια΄στηκε στα πλαι΄σια της γνωµοδο΄τησης
σχετικα΄ µε το ΄εγγραφο εργασι΄ας — να λα΄βει υπο΄ψη τα χαρακτηριστικα΄ των διαφο΄ρων τεχνολογιω΄ν ανανεω΄σιµης ενε΄ργειας.

5.8.
Εξα΄λλου, η ΟΚΕ προτει΄νει να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι ακο΄λουθες αρχε΄ς:
—

η οικονοµικη΄ επιβα΄ρυνση για τους κρατικου΄ς πο΄ρους και
κυρι΄ως το κο΄στος που πρε΄πει να καταβα΄λλει ο καταναλωτη΄ς
της ενε΄ργειας πρε΄πει να ει΄ναι λογικο΄, αναλογικο΄ και δι΄καια
κατανεµηµε΄νο,

—

οι αποζηµιω΄σεις πρε΄πει να µειωθου΄ν προοδευτικα΄ προκειµε΄νου να ληφθει΄ υπο΄ψη η τεχνολογικη΄ και οικονοµικη΄
ανα΄πτυξη. Καµι΄α τεχνολογι΄α δεν µπορει΄ να αποτελει΄ αντικει΄µενο συνεχου΄ς βοη΄θειας µακροπρο΄θεσµα,

6.

Εγγυ΄ηση προε΄λευσης

6.1.1. Στα πλαι΄σια µιας εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργει΄ ικανοποιητικα΄ θα υπα΄ρξουν περιορισµοι΄ ως
προς µε΄χρι ποιου σηµει΄ου ει΄ναι δυνατη΄ η παρακολου΄θηση των
ιχνω΄ν µιας ορισµε΄νης µονα΄δας ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας η οποι΄α ΄εχει
πωληθει΄ απο΄ τον παραγωγο΄ µε΄χρι τον τελικο΄ χρη΄στη. Ει΄ναι πιθανο΄
να διατεθει΄ στο εµπο΄ριο στα πλαι΄σια των συναλλαγω΄ν κα΄ποια
ταξινο΄µηση, δηλαδη΄ δια΄φορες µα΄ρκες ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας, αλλα΄
για πρακτικου΄ς λο΄γους ο αριθµο΄ς τους θα ει΄ναι περιορισµε΄νος.
Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι η πιστοποι΄ηση κα΄θε πηγη΄ς η΄ κα΄θε µορφη΄ς
παραγωγη΄ς ενε΄ργειας δεν θα ΄εχει πρακτικη΄ σηµασι΄α στην αγορα΄
και ως εκ του΄του δεν θα πρε΄πει να απαιτει΄ται.
6.1.2. Προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση
των πιστοποιητικω΄ν καθω΄ς και οι ενδεχο΄µενες µελλοντικε΄ς συναλλαγε΄ς στα πλαι΄σια της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, ει΄ναι µα΄λλον σηµαντικο΄
τα συστη΄µατα πιστοποι΄ησης στα κρα΄τη µε΄λη να ει΄ναι εξαρχη΄ς
απολυ΄τως συµβατα΄ µεταξυ΄ τους. Συνεπω΄ς η Επιτροπη΄ πρε΄πει να
διασφαλι΄σει τη συµβατο΄τητα των εθνικω΄ν συστηµα΄των πιστοποι΄ησης.

7.

∆ιοι΄κηση και σχεδιασµο΄ς

7.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄ταση σχετικα΄ µε το εν λο΄γω
σηµει΄ο.

8.

Συ΄νδεση δικτυ΄ων

—

πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν συστη΄µατα, στο µε΄τρο του δυνατου΄,
ου΄τως ω΄στε η τελικη΄ απο΄φαση να επαφι΄εται στην αγορα΄,

—

ο΄λα τα συστη΄µατα στη΄ριξης πρε΄πει να ει΄ναι πλη΄ρως διαφανη΄,

8.1.
∆εδοµε΄νων των ειδικω΄ν χαρακτηριστικω΄ν της ΗΕ/ΑΕΠ και
των πλε΄ον συνηθισµε΄νων παραγωγω΄ν της, το παρο΄ν µε΄ρος της
προ΄τασης ΄εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α. Εξα΄λλου, ο ρο΄λος των δικτυ΄ων και
των φορε΄ων εκµετα΄λλευσης συστηµα΄των στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη
ει΄ναι διαφορετικο΄ς απο΄ α΄ποψη το΄σο νοµικη΄ ο΄σο και επιχειρησιακη΄.
Φαι΄νεται ο΄τι το εν λο΄γω µε΄ρος του σχεδι΄ου οδηγι΄ας χρεια΄ζεται
περαιτε΄ρω διασαφη΄νιση, µε συνεκτι΄µηση κυρι΄ως του ρο΄λου των
φορε΄ων εκµετα΄λλευσης. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι τρι΄α τουλα΄χιστον
σηµει΄α χρεια΄ζονται διασαφη΄νιση.

—

κανε΄να συ΄στηµα στη΄ριξης δεν θα πρε΄πει να προσφε΄ρει
εισο΄δηµα σε παραγωγο΄ που δεν εκτι΄θεται στους φυσιολογικου΄ς κινδυ΄νους της αγορα΄ς, τους οποι΄ους πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζουν ο΄λοι οι παραγωγοι΄.

8.1.1. Η προ΄ταση οδηγι΄ας πρε΄πει να προβλε΄πει δια΄φορα
συστη΄µατα διανοµη΄ς (κεντρικη΄ διανοµη΄ ΄εναντι διανοµη΄ς µε βα΄ση
την αγορα΄). Ορισµε΄να απο΄ αυτα΄ µπορει΄ στην πρα΄ξη να καθιστου΄ν
την προ΄σβαση προτεραιο΄τητας αδυ΄νατη η΄ µη απαραι΄τητη.

20.12.2000

EL

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

8.1.2. Η απεριο΄ριστη προ΄σβαση προτεραιο΄τητας µπορει΄ να
προκαλε΄σει σοβαρα΄ προβλη΄µατα, ιδιαι΄τερα στα αποµονωµε΄να
συστη΄µατα, εα΄ν το µερι΄διο της ΗΕ/ΑΕΠ σε σχε΄ση µε τη συνολικη΄
παραγωγη΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας ει΄ναι υψηλο΄ και εα΄ν η ικανο΄τητα
παραγωγη΄ς εφεδρικη΄ς ενε΄ργειας δεν επαρκει΄.
8.1.3. Το α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 2 δεν εξηγει΄ µε σαφη΄νεια µε
ποιον τρο΄πο πρε΄πει να κατανε΄µονται και να αναλαµβα΄νονται το
κο΄στος και τα οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τις εγκαταστα΄σεις
παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας. Το κο΄στος των συνδε΄σεων
δικτυ΄ων πρε΄πει να κατανε΄µεται ισο΄τιµα µεταξυ΄ των ενδιαφερο΄µενων
µερω΄ν.
8.1.4. Στο α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 5 η ΄εννοια της αµφι΄δροµης
µε΄τρησης ει΄ναι ασαφη΄ς και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να δω΄σει εξηγη΄σεις
σχετικα΄ µε αυτη΄.

C 367/9

10. Τελικε΄ς διατα΄ξεις
10.1. Αν ληφθει΄ υπο΄ψη η προσε΄γγιση του σχεδι΄ου οδηγι΄ας,
που επισηµαι΄νει την ανα΄γκη ανα΄ληψης κοινοτικη΄ς δρα΄σης αλλα΄
που αναβα΄λλει τη λη΄ψη αποφα΄σεων σχετικα΄ µε βασικα΄ σχε΄δια για
΄επειτα απο΄ µερικα΄ χρο΄νια, απαιτει΄ται ΄ενα εκτενε΄ς συ΄στηµα υποβολη΄ς εκθε΄σεων, αναθεω΄ρησης και αξιολο΄γησης. 'Εχει ασφαλω΄ς
ζωτικη΄ σηµασι΄α, το΄σο σε αυτη΄ν την περι΄πτωση ο΄σο και σε κα΄θε
α΄λλη περι΄πτωση, να συµµορφω΄νονται πλη΄ρως τα κρα΄τη µε΄λη µε
την οδηγι΄α. Καθω΄ς οι στο΄χοι της εν λο΄γω οδηγι΄ας πρε΄πει να
θεωρηθει΄ ο΄τι αποτελου΄ν µε΄ρος µιας γενικο΄τερης προτεραιο΄τητας
της 'Ενωσης, πρε΄πει να καθιερωθει΄ επι΄σης η παρακολου΄θηση στα
πλαι΄σια αυτα΄. Η ΟΚΕ παραπε΄µπει σχετικα΄ στην προαναφερθει΄σα
παρα΄γραφο 4.6.

΄ σεις
11. Κοινωνικοοικονοµικε΄ς επιπτω
9.

Ορισµοι΄

9.1.
Η ΟΚΕ, ο΄πως αναφε΄ρει στη γνωµοδο΄τηση΄ της σχετικα΄ µε
το ΄εγγραφο εργασι΄ας, συµφωνει΄ µε το γεγονο΄ς ο΄τι η οδηγι΄α δεν
δι΄νει ορισµο΄ των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας αυτω΄ν καθαυτω΄ν,
αλλα΄ δι΄νει στο α΄ρθρο 2 ορισµου΄ς µο΄νο για τους σκοπου΄ς της εν
λο΄γω οδηγι΄ας.

9.2.
Η ΟΚΕ διερωτα΄ται, ωστο΄σο, για ποιον λο΄γο η Επιτροπη΄
΄εχει δω΄σει για τη βιοµα΄ζα ειδικο΄τερα ορισµο΄ διαφορετικο΄ απο΄ τον
ορισµο΄ που δι΄νεται στη Λευκη΄ Βι΄βλο, χωρι΄ς καµι΄α εξη΄γηση. Του΄το
πρε΄πει να διασαφηνισθει΄. Ειδικο΄τερα, τα οργανικα΄ κατα΄λοιπα απο΄
το δασικο΄ βιοµηχανικο΄ κλα΄δο και τα διαχωρισµε΄να ανακυκλωµε΄να
καυ΄σιµα πρε΄πει να συµπεριληφθου΄ν στον ορισµο΄. Φυσικα΄, η
αποφυγη΄ και η µει΄ωση των αποβλη΄των καθω΄ς και η ανακυ΄κλωση
αποτελου΄ν πρωταρχικου΄ς στο΄χους, αλλα΄, ο΄ταν αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄,
πρε΄πει να προε΄χει η παραγωγη΄ ενε΄ργειας και ο΄χι η υγειονοµικη΄
ταφη΄ η΄ κα΄τι παρο΄µοιο. Οι πιθανε΄ς επιβλαβει΄ς συνε΄πειες απο΄ την
καυ΄ση ορισµε΄νων ειδω΄ν απορριµµα΄των ΄εχουν περιοριστει΄ χα΄ρη
στην προ΄σφατη οδηγι΄α για την καυ΄ση των απορριµµα΄των, και ως
εκ του΄του δεν θα πρε΄πει να υπα΄ρξουν επιχειρη΄µατα σχετικα΄ µε το
περιβα΄λλον η΄ την υγει΄α που να στρε΄φονται κατα΄ της επε΄κτασης
του ορισµου΄ του σχεδι΄ου οδηγι΄ας, ΄ετσι ο΄πως προτει΄νεται εδω΄.

9.3.
Στο α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 2 η ΄εννοια των υβριδικω΄ν
σταθµω΄ν ει΄ναι διφορου΄µενη. Η ΄εκφραση «ως εφεδρει΄α παραγωγη΄ς»
δεν θα ΄επρεπε να σηµαι΄νει ΄ενα οποιοδη΄ποτε ει΄δος περιορισµου΄.

9.4.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄µε τον τρο΄πο αντιµετω΄πισης των µεγα΄λων
υδροηλεκτρικω΄ν εγκαταστα΄σεων στην προ΄ταση οδηγι΄ας στο
συ΄νολο΄ της. Καθω΄ς οι µεγα΄λες υδροηλεκτρικε΄ς εγκαταστα΄σεις
ει΄ναι κατ' αρχη΄ν ανταγωνιστικε΄ς, δεν υπα΄ρχει λο΄γος να επωφελου΄νται απο΄ συστη΄µατα στη΄ριξης. Παραµε΄νει ωστο΄σο το ερω΄τηµα
ποια πρε΄πει να ει΄ναι η αντιµετω΄πιση των µεγα΄λων υδροηλεκτρικω΄ν
εγκαταστα΄σεων εα΄ν κατ' εξαι΄ρεση δηµιουργηθει΄ ανα΄γκη για µε΄τρα
στη΄ριξης. Του΄το µπορει΄ για παρα΄δειγµα να συµβει΄ µερικε΄ς φορε΄ς
κατα΄ την ανακαι΄νιση και ταυτο΄χρονα τον εκσυγχρονισµο΄ των
υφιστα΄µενων εγκαταστα΄σεων.

11.1. Αναπο΄φευκτα η αυξηµε΄νη χρη΄ση της ΗΕ/ΑΕΠ θα επηρεα΄σει θετικα΄ το σχετικο΄ επιχειρηµατικο΄ τοµε΄α. Ειδικο΄τερα ΄εχει
σηµασι΄α η διατη΄ρηση και η ανα΄πτυξη της ηγετικη΄ς θε΄σης των
επιχειρη΄σεων της ΕΕ στον εν λο΄γω τοµε΄α. Αυτο΄ σηµαι΄νει νε΄ες
θε΄σεις εργασι΄ας. Οι επιπτω΄σεις στις αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες
και κυρι΄ως στα νησια΄ µπορει΄ να ει΄ναι σηµαντικε΄ς.
11.2. Η απελευθε΄ρωση του ενεργειακου΄ τοµε΄α προκα΄λεσε ως
΄ενα βαθµο΄ την απω΄λεια θε΄σεων εργασι΄ας. Η δηµιουργι΄α και
µονιµο΄τητα των θε΄σεων εργασι΄ας στον τοµε΄α των ανανεω΄σιµων
πηγω΄ν ενε΄ργειας ει΄ναι, φυσικα΄, δυ΄σκολο να προδικαστει΄. Επειδη΄
ο΄µως για τις νε΄ες θε΄σεις θα απαιτηθου΄ν νε΄ες δεξιο΄τητες, πρε΄πει να
δοθει΄ µεγα΄λη προσοχη΄ στην επαρκη΄ εκπαι΄δευση και επανεκπαι΄δευση. Σε ο΄,τι αφορα΄ τις συνολικε΄ς επιπτω΄σεις στην απασχο΄ληση,
η Επιτροπη΄ αναφε΄ρεται σε µια πολυ΄ θετικη΄ σχετικη΄ ΄εκθεση. Η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι το σηµαντικο΄ αυτο΄ θε΄µα πρε΄πει να εξεταστει΄ πιο
λεπτοµερω΄ς, βα΄σει εξακριβωµε΄νων και αξιο΄πιστων δεδοµε΄νων.
11.3. Η Επιτροπη΄ δηλω΄νει ο΄τι η προ΄ταση΄ της θα ΄εχει πολυ΄
περιορισµε΄νες οικονοµικε΄ς επιπτω΄σεις στα ταµει΄α της ΕΕ. 'Οµως
προκαλει΄ ΄εκπληξη το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ΄εχει αναφερθει΄
κατα΄ κανε΄να τρο΄πο στο κο΄στος που συνεπα΄γεται για τα κρα΄τη
µε΄λη και/η΄ τους καταναλωτε΄ς. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι ακο΄µη και ΄ενα
µα΄λλον υψηλο΄ κο΄στος µπορει΄ να αντισταθµιστει΄ απο΄ µακροπρο΄θεσµα οφε΄λη. 'Οµως, δεδοµε΄νου ο΄τι το σχε΄διο οδηγι΄ας στην
παρου΄σα µορφη΄ του καθορι΄ζει πολυ΄ φιλο΄δοξους στο΄χους ενω΄
παρε΄χει ελευθερι΄α επιλογη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη ως προς την ενθα΄ρρυνση της ανα΄πτυξης, το κο΄στος ενδε΄χεται να ει΄ναι ταυτο΄χρονα
πολυ΄ υψηλο΄ και α΄νισα κατανεµηµε΄νο. Η πτυχη΄ αυτη΄ θα ΄επρεπε να
ει΄χε αντιµετωπισθει΄ κατα΄λληλα απο΄ την Επιτροπη΄.

12. Περι΄ληψη
Η ΟΚΕ
—

συµφωνει΄ µε τη νοµικη΄ βα΄ση του σχεδι΄ου οδηγι΄ας αλλα΄
θεωρει΄ ο΄τι το α΄ρθρο 95 δεν ορι΄ζει την επιβολη΄ δεσµευτικω΄ν
στο΄χων για τα κρα΄τη µε΄λη·
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—

θεωρει΄ο΄τι η ΗΕ/ΑΕΠ αναµε΄νεται να διαδραµατι΄σει σηµαντικο΄,
αν και περιορισµε΄νο, ρο΄λο στα πλαι΄σια της γενικη΄ς προ΄κλησης που αντιπροσωπευ΄ει η επι΄τευξη των στο΄χων που τε΄θηκαν
στο Κυο΄το, και καλει΄ την Επιτροπη΄ να χαρα΄ξει µια µακροπρο΄θεσµη ενεργειακη΄ προοπτικη΄·

—

υπογραµµι΄ζει την αναγκαιο΄τητα των αποφασιστικω΄ν δρα΄σεων
µε σκοπο΄ τη βε΄λτιστη χρησιµοποι΄ηση των δυνατοτη΄των που
προσφε΄ρει η ΗΕ/ΑΕΠ και συµφωνει΄ µε την επιβολη΄ στα κρα΄τη
µε΄λη της υποχρε΄ωσης να δηµοσιευ΄ουν τους στο΄χους και τα
µε΄τρα που αποβλε΄πουν σε αυτο΄, θεωρει΄ ο΄µως ο΄τι η επιβολη΄
δεσµευτικω΄ν στο΄χων αντιβαι΄νει στην αρχη΄ της επικουρικο΄τητας που ισχυ΄ει για τις δρα΄σεις που αποβλε΄πουν στην
υλοποι΄ηση των στο΄χων του Κυο΄το·

—

θεωρει΄ σαφω΄ς απαραι΄τητη την παροχη΄ κινη΄τρων µε σκοπο΄
την αυ΄ξηση της χρη΄σης ΗΕ/ΑΕΠ, αλλα΄, προκειµε΄νου να
αποφευχθου΄ν οι στρεβλω΄σεις της αγορα΄ς και το απαρα΄δεκτα
υψηλο΄ κο΄στος προτει΄νει τη θε΄σπιση, ο΄σο το δυνατο΄ν πιο
συ΄ντοµα, ορισµε΄νων αρχω΄ν στη΄ριξης, µε τη µορφη΄ π.χ.
ανω΄τατων ορι΄ων ο΄σον αφορα΄ την εθνικη΄ (ουσιαστικη΄) βοη΄θεια, µε συνεκτι΄µηση της πραγµατικη΄ς ποιο΄τητας του περιβα΄λλοντος, της αποτελεσµατικο΄τητας και της διαθε΄σιµης
ενε΄ργειας που παρα΄γει καθεµι΄α απο΄ τις τεχνολογι΄ες ΑΕΠ·

20.12.2000

—

συµφωνει΄ µε την προ΄ταση που αποβλε΄πει στην ανα΄πτυξη
συστηµα΄των πιστοποι΄ησης της προε΄λευσης της ΗΕ/ΑΕΠ και
τονι΄ζει ο΄τι τα εν λο΄γω συστη΄µατα πρε΄πει να σχεδιαστου΄ν ΄ετσι
ω΄στε να εντα΄σσονται στα πλαι΄σια της ανοικτη΄ς αγορα΄ς
ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας, ενω΄ η Επιτροπη΄ πρε΄πει να διασφαλι΄σει
τη συµβατο΄τητα των εθνικω΄ν συστηµα΄των·

—

θεωρει΄ ο΄τι το µε΄ρος που αφορα΄ τη συ΄νδεση δικτυ΄ων
καταλαµβα΄νει κυ΄ρια θε΄ση στην προ΄ταση οδηγι΄ας και επισηµα΄νει
ι την ανα΄γκη διασαφη΄νισης διαφο΄ρων σηµει΄ων·

—

συµφωνει΄ µε τον τρο΄πο που αντιµετωπι΄ζεται η υδροηλεκτρικη΄
ενε΄ργεια στην προ΄ταση οδηγι΄ας αλλα΄ δεν εγκρι΄νει τις αλλαγε΄ς
που πραγµατοποιου΄νται στους ορισµου΄ς της οδηγι΄ας σε
σχε΄ση µε τους ορισµου΄ς που περιλαµβα΄νονταν στην προηγου΄µενη Λευκη΄ Βι΄βλο, κυρι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ τα κατα΄λοιπα της
βιοµα΄ζας απο΄ το δασικο΄ βιοµηχανικο΄ κλα΄δο·

—

υποστηρι΄ζει τη θετικη΄ οικονοµικη΄ επι΄δραση της προ΄τασης
για τις επιχειρη΄σεις του εν λο΄γω τοµε΄α, αλλα΄ δεν θεωρει΄
καθο΄λου ικανοποιητικε΄ς τις αναλυ΄σεις ο΄σον αφορα΄ την
επι΄δραση στην απασχο΄ληση και ο΄σον αφορα΄ τον οικονοµικο΄
αντι΄κτυπο για τα κρα΄τη και τους καταναλωτε΄ς.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

20.12.2000
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 95/53/ΕΚ του Συµβουλι΄ου για τον
΄ ν οργα΄νωσης των επι΄σηµων ελε΄γχων στον τοµε΄α της διατροφη΄ς των ζω
΄ ων, καθω
΄ς
καθορισµο΄ των αρχω
και την οδηγι΄α 1999/29/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, σχετικα΄ µε τις ανεπιθυ΄µητες ουσι΄ες και προϊο΄ντα στη
΄ ων»
διατροφη΄ των ζω
(2000/C 367/03)
Στις 27 Απριλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 152 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 παραπα΄νω προ΄ταση οδηγι΄ας.
Το τµη΄µα «γεωργι΄ας, ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου, και περιβα΄λλοντος», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 26 Ιουλι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Leif
E. Nielsen.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας, της 20η΄ς και 21ης Σεπτεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου),
η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση µε 101 ψη΄φους υπε΄ρ και 3 αποχε΄ς.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Στην οδηγι΄α 95/53/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 25ης
Οκτωβρι΄ου 1995, καθορι΄ζονται οι αρχε΄ς που διε΄πουν την οργα΄νωση
των επι΄σηµων ελε΄γχων στον τοµε΄α της διατροφη΄ς των ζω΄ων (1).
Ο κυ΄ριος στο΄χος της ισχυ΄ουσας οδηγι΄ας ει΄ναι η εναρµο΄νιση των
επι΄σηµων ελε΄γχων που πραγµατοποιου΄νται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς
των κρατω΄ν µελω΄ν. Η οδηγι΄α εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η Μαι΅ου 1998
και προβλε΄πει τις βασικε΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν τη διεξαγωγη΄ των
ελε΄γχων, τη διαδικασι΄α συνεργασι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν καθω΄ς και
την ΄εγκριση µε΄τρων προστασι΄ας, την απαι΄τηση να καταρτι΄ζουν τα
κρα΄τη µε΄λη εθνικα΄ ετη΄σια προγρα΄µµατα επιθεω΄ρησης, την απαι΄τηση
να αποστε΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη προς την Επιτροπη΄ ΄εκθεση (µε αρχη΄
τον Απρι΄λιο του 2000), µε βα΄ση τα ανωτε΄ρω στοιχει΄α, την απαι΄τηση
να υποβα΄λλει η Επιτροπη΄ κα΄θε ΄ετος (µε αρχη΄ τον Οκτω΄βριο 2000)
µια γενικη΄ συνοπτικη΄ ΄εκθεση και προ΄ταση συ΄στασης που θα αφορα΄
΄ενα συντονισµε΄νο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα ελε΄γχου.
1.2.
Το 1998, µετα΄ απο΄ την ανι΄χνευση διοξι΄νης σε πολτο΄ εσπεριδοειδω΄ν προς χρη΄ση στις ζωοτροφε΄ς που εισα΄γονταν στην Κοινο΄τητα, η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο
Συµβου΄λιο την προ΄ταση, για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας
95/53/ΕΚ (2). Σκοπο΄ς της προ΄τασης ει΄ναι να δηµιουργηθει΄η νοµικη΄
βα΄ση για βελτιωµε΄νη εναρµο΄νιση των ελε΄γχων σε προϊο΄ντα απο΄
τρι΄τες χω΄ρες κατα΄ την εισαγωγη΄ και πριν απο΄ τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο. Επιπλε΄ον, επεκτει΄νεται η νοµικη΄ βα΄ση για την διεξαγωγη΄ επιτο΄που επιθεωρη΄σεων της Επιτροπη΄ς το΄σο στα κρα΄τη µε΄λη ο΄σο και
στις τρι΄τες χω΄ρες και παρε΄χεται η δυνατο΄τητα στην Επιτροπη΄, ο΄ταν
αντιµετωπι΄ζει σοβαρο΄ κι΄νδυνο, να εγκρι΄νει µε΄τρα διασφα΄λισης για
προϊο΄ντα προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν. Η προ΄ταση παρε΄χει, επι΄σης,
τη δυνατο΄τητα στην Επιτροπη΄ να απαιτει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να
εφαρµο΄ζουν ειδικα΄ στοχοθετηµε΄να προγρα΄µµατα επιθεω΄ρησης,
εφο΄σον ει΄ναι σκο΄πιµο. Τα προγρα΄µµατα αυτα΄ εφαρµο΄ζονται
συµπληρωµατικα΄ σε σχε΄ση µε το ετη΄σιο προ΄γραµµα γενικου΄ ελε΄γχου.
1.3.
Η παρου΄σα προ΄ταση αποτελει΄ µε΄ρος του προγρα΄µµατος
παρακολου΄θησης µετα΄ απο΄ την κρι΄ση της διοξι΄νης το Μα΄ιο του
1999 και καθιστα΄ τη νοµοθεσι΄α αυστηρο΄τερη. ∆ι΄νει την ευκαιρι΄α
να παρακολουθου΄νται οι µολυ΄νσεις και να υλοποιου΄νται ειδικα΄
προγρα΄µµατα ελε΄γχου. Χα΄ρη στην κτηθει΄σα πει΄ρα, θα θεσπιστου΄ν
ειδικοι΄ ο΄ροι για την ΄εγκριση η΄ την επι΄σηµη καταχω΄ριση εγκαταστα΄σεων η΄ επιχειρη΄σεων που χειρι΄ζονται ορισµε΄να προϊο΄ντα που
συνιστου΄ν κι΄νδυνο.
(1) ΕΕ L 265 της 8.11.1995, σ. 17.
(2) COM(1998) 602 τελικο΄, ΕΕ C 346 της 14.11.1998.

1.4.

Ειδικο΄τερα, στην προ΄ταση προτει΄νονται τα εξη΄ς:

—

τα κρα΄τη µε΄λη καταρτι΄ζουν εθνικα΄ επιχειρησιακα΄ σχε΄δια
παρε΄µβασης για την αντιµετω΄πιση καταστα΄σεων επει΄γουσας
ανα΄γκης που συνδε΄ονται µε τον εντοπισµο΄ σοβαρω΄ν κινδυ΄νων
για τη δηµο΄σια υγει΄α, την υγει΄α των ζω΄ων, η΄ για το
περιβα΄λλον απο΄ προϊο΄ντα που προορι΄ζονται για τη διατροφη΄
των ζω΄ων. Η Επιτροπη΄ εγκρι΄νει τα σχε΄δια ο΄πως και την
αποτελεσµατικο΄τητα των εν λο΄γω σχεδι΄ων παρε΄µβασης που
πρε΄πει να επαληθευ΄εται τακτικα΄ µε προσοµοιω΄σεις·

—

σε περι΄πτωση που ΄ενα προ΄βληµα ενδε΄χεται να δηµιουργη΄σει
σοβαρου΄ς κινδυ΄νους για την υγει΄α των ανθρω΄πων, η΄ των
ζω΄ων, η΄ για το περιβα΄λλον, η Επιτροπη΄ αναστε΄λλει αµε΄σως
τη θε΄ση σε κυκλοφορι΄α εντο΄ς της Κοινο΄τητας η΄ σε τρι΄τες
χω΄ρες, η΄/και θεσπι΄ζει ειδικου΄ς ο΄ρους για τη θε΄ση σε κυκλοφορι΄α εντο΄ς της Κοινο΄τητας η΄/και για τις εξαγωγε΄ς προϊο΄ντων
σε τρι΄τες χω΄ρες. Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται, εντο΄ς
30 ηµερω΄ν απο΄ την εν λο΄γω κοινοποι΄ηση, να παραπε΄µψει την
απο΄φαση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο. Το Συµβου΄λιο, µε
ειδικη΄ πλειοψηφι΄α, δυ΄ναται να λα΄βει διαφορετικη΄ απο΄φαση
εντο΄ς 30 ηµερω΄ν. Σε περι΄πτωση που ΄ενα κρα΄τος µε΄λος
ενηµερω΄σει επι΄σηµα την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την ανα΄γκη να
ληφθου΄ν προστατευτικα΄ µε΄τρα και η Επιτροπη΄ δεν ενεργη΄σει
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος
δυ΄ναται να θεσπι΄σει προσωρινα΄ µε΄τρα προστασι΄ας. Η
Επιτροπη΄ υποβα΄λει το θε΄µα στη Μο΄νιµη Επιτροπη΄ Ζωοτροφω΄ν, εντο΄ς 10 εργασι΄µων ηµερω΄ν για γνωµοδο΄τηση, µε
σκοπο΄ την παρα΄ταση της ισχυ΄ος και την τροποποι΄ηση η΄ την
κατα΄ργηση των εθνικω΄ν προσωρινω΄ν προστατευτικω΄ν µε΄τρων·

—

η απολυ΄µανση, επανεπεξεργασι΄α, η΄ καταστροφη΄ δεν πρε΄πει
να ΄εχουν επιβλαβει΄ς συνε΄πειες για τη δηµο΄σια υγει΄α, την
υγει΄α των ζω΄ων, η΄ το περιβα΄λλον. Σε περι΄πτωση που η
µο΄λυνση ΄εχει επεκταθει΄ στην τροφικη΄ αλυσι΄δα, οι παρτι΄δες
αυτε΄ς εντοπι΄ζονται και οι αρµο΄διες αρχε΄ς λαµβα΄νουν τα
απαραι΄τητα µε΄τρα για την προ΄ληψη κα΄θε ει΄δους κινδυ΄νου.
Επιπλε΄ον, ενηµερω΄νεται η Επιτροπη΄ η οποι΄α, µε τη σειρα΄ της,
ενηµερω΄νει τα κρα΄τη µε΄λη·

—

για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν ακολουθει΄ται η ΄δια
ι διαδικασι΄α που εφαρµο΄ζεται για τους κινδυ΄νους που απειλου΄ν τα
τρο΄φιµα και βασι΄ζεται στο συ΄στηµα ΄εγκαιρης προειδοποι΄ησης
για τη γενικη΄ ασφα΄λεια των προϊο΄ντων (3). Εν αναµονη΄ της

(3) Οδηγι΄α 92/59/ΕΟΚ, για την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων, ΕΕ L 228 της
11.8.1992.
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µεταρρυ΄θµισης και της λη΄ψης µε΄τρων συ΄µφωνα µε τη Λευκη΄
Βι΄βλο για την ασφα΄λεια τροφι΄µων, εφαρµο΄ζεται ακο΄µη το
ισχυ΄ον συ΄στηµα ΄εγκαιρης προειδοποι΄ησης·
—

τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν να περιλαµβα΄νουν στην ετη΄σια
΄εκθεση προς την Επιτροπη΄ τα µε΄τρα που ΄εχουν λα΄βει·

—

ο΄ταν αυξα΄νεται η συχνο΄τητα ενο΄ς συγκεκριµε΄νου κινδυ΄νου η΄
µο΄λυνσης, το΄τε το κρα΄τος µε΄λος συντα΄σσει προσωρινη΄
΄εκθεση που υποβα΄λλει στην Επιτροπη΄ και η υπο΄θεση εξετα΄ζεται απο΄ τη Μο΄νιµη Επιτροπη΄ Ζωοτροφω΄ν µε σκοπο΄ τη
λη΄ψη των κατα΄λληλων µε΄τρων.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η προ΄ταση πρε΄πει να συνδυαστει΄ µε το Λευκο΄ Βιβλι΄ο της
Επιτροπη΄ς για την ασφα΄λεια των τροφι΄µων (1). Το Λευκο΄ Βιβλι΄ο
αναφε΄ρει τις γενικε΄ς αρχε΄ς για την ασφα΄λεια των τροφι΄µων και
συ΄νοψη πολλω΄ν προτα΄σεων που θα υποβα΄λλει στο µε΄λλον η
Επιτροπη΄ µε σκοπο΄ το συντονισµο΄ ο΄λων των κρι΄κων της αλυσι΄δας
παραγωγη΄ς των τροφι΄µων µε βα΄ση την προσε΄γγιση, απο΄ το
«αγρο΄κτηµα στο τραπε΄ζι». Στη συ΄νοψη περιλαµβα΄νονται δια΄φορες
προτα΄σεις για τον τοµε΄α των τροφι΄µων ο΄πως και η παρου΄σα
προ΄ταση.
2.2.
'Οπως τονι΄ζει σε παλαιο΄τερες γνωµοδοτη΄σεις της (2), η
ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει τις προτα΄σεις του Λευκου΄ Βιβλι΄ου για το
µελλοντικο΄ ΄ελεγχο, συµπεριλαµβανοµε΄νης της συνεργασι΄ας των
αρµο΄διων ελεγκτικω΄ν αρχω΄ν της ΕΕ µε τις αντι΄στοιχες των κρατω΄ν
µελω΄ν η οποι΄α συγκεκριµενοποιει΄ται στην παρου΄σα προ΄ταση.
2.3.
'Οπως τονι΄στηκε απο΄ την ΟΚΕ, τα µελλοντικα΄ συστη΄µατα
ελε΄γχου πρε΄πει πρω΄τα απ' ο΄λα να προωθηθου΄ν µε τη συνεχη΄
επε΄κταση ενο΄ς υποχρεωτικου΄ και εγκεκριµε΄νου αυτοελε΄γχου των
επιχειρη΄σεων ο οποι΄ος θα µπορει΄ να εντοπι΄ζει ταχυ΄τερα και
αποτελεσµατικο΄τερα τις πηγε΄ς µο΄λυνσης σε συ΄γκριση µε τις
κρατικε΄ς αρχε΄ς. Συνεπω΄ς, πρε΄πει να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση
στην αρχη΄ της ανα΄λυσης κινδυ΄νου για το κρι΄σιµο σηµει΄ο ελε΄γχου
(HACCP) ο΄σον αφορα΄ την ΄εγκριση η΄ την πιστοποι΄ηση του
αυτοελε΄γχου της επιχει΄ρησης, ο΄πως και την ποιοτικη΄ εγγυ΄ηση και
την καταχω΄ρηση των δεδοµε΄νων κα΄θε παρτι΄δας, ου΄τως ω΄στε να
ει΄ναι δυνατη΄ η ανι΄χνευση των πηγω΄ν µο΄λυνσης σε προγενε΄στερο
στα΄διο και µε αποτελεσµατικο΄τερο τρο΄πο σε συ΄γκριση µε ση΄µερα.
2.4.
Μπορει΄ να παρατηρηθει΄ ο΄τι ο συνδυασµο΄ς αυτοελε΄γχου
και δηµο΄σιου ελε΄γχου δεν λειτου΄ργησε στις περιπτω΄σεις της
µο΄λυνσης µε διοξι΄νη και της ιλυ΄ος στις ζωοτροφε΄ς. Γι' αυτο΄
απαιτει΄ται η λη΄ψη περαιτε΄ρω µε΄τρων.
2.5.
'Επειτα, αποτελει΄ γεγονο΄ς ο΄τι ο χειρισµο΄ς της κρι΄σης της
διοξι΄νης η΄ταν κακο΄ς και ο΄τι ο συντονισµο΄ς των δια΄φορων αρχω΄ν
ανεπαρκη΄ς. Η Επιτροπη΄ ει΄χε τη δυνατο΄τητα να λα΄βει µο΄νο
επει΄γοντα µε΄τρα ο΄σον αφορα΄ τη µο΄λυνση που υποτι΄θεται ο΄τι
(1) COM(1999) 719 τελικο΄, της 12.1.2000.
(2) CES 361/2000, EE C 140 της 18.5.2000, CES 362/2000, EE
C 140 της 18.5.2000 και ΕΕ C 204 της 17.5.2000.
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οφει΄λεται σε προϊο΄ντα ζωικη΄ς προε΄λευσης. Πληροφορη΄θηκε τη
µο΄λυνση πολυ΄ αργα΄ και τα µε΄τρα που λη΄φθηκαν σε εθνικο΄ επι΄πεδο
η΄ταν ανεπαρκη΄. Σχετικα΄ µε την ανι΄χνευση ιλυ΄ος στις ζωοτροφε΄ς,
δεν υπη΄ρχε η υποχρε΄ωση η΄ η δυνατο΄τητα να συµπεριληφθου΄ν
παρο΄µοιες πληροφορι΄ες στην προειδοποι΄ηση της Επιτροπη΄ς προς
τα λοιπα΄ ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη.

2.6.
Συνεπω΄ς, η εµπειρι΄α δει΄χνει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η βελτι΄ωση
των διαδικασιω΄ν για τα προστατευτικα΄ µε΄τρα καθω΄ς και η αµοιβαι΄α
πληροφο΄ρηση κρατω΄ν µελω΄ν και Επιτροπη΄ς ο΄ταν τα προϊο΄ντα δεν
πληρου΄ν τις σχετικε΄ς προδιαγραφε΄ς η΄ υπα΄ρχει κι΄νδυνος για τη
δηµο΄σια υγει΄α, την υγει΄α των ζω΄ων, η΄ το περιβα΄λλον. Ει΄ναι
αναγκαι΄ο να µπορει΄ η Επιτροπη΄ να αναστε΄λλει το εµπο΄ριο η΄ τις
εξαγωγε΄ς απο΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος (η΄ ορισµε΄νες περιφε΄ρειε΄ς του)
η΄/και να θεσπι΄ζει ειδικου΄ς ο΄ρους για τα σχετικα΄ προϊο΄ντα η΄
υ΄λες. Στις προαναφερθει΄σες υποθε΄σεις τα υπο΄λοιπα κρα΄τη µε΄λη
πληροφορη΄θηκαν την υ΄παρξη΄ τους απο΄ τα ΜΜΕ. Η πληροφο΄ρηση
αυτη΄ πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να πραγµατοποιει΄ται µε΄σω του συστη΄µατος ταχει΄ας ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν (RAPEX) (3) η΄ µε ανα΄λογο
τρο΄πο.

2.7.
Η προ΄ταση εκθε΄τει το προ΄βληµα που προκυ΄πτει απο΄ την
κατανοµη΄ των τοµε΄ων ευθυ΄νης της ΕΕ και των κρατω΄ν µελω΄ν. Η
ΟΚΕ θεωρει΄ απαραι΄τητη τη διευ΄ρυνση του τοµε΄α ευθυ΄νης της ΕΕ
για τη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και την προστασι΄α της
υγει΄ας ανθρω΄πων και ζω΄ων ο΄πως και του περιβα΄λλοντος. Η
προ΄ταση προβλε΄πει ο΄τι η Επιτροπη΄ η΄ κα΄ποιο α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος µπορου΄ν να ενεργη΄σουν σε καταστα΄σεις κρι΄σης χωρι΄ς
προειδοποι΄ηση. Εν συνεχει΄α, η Μο΄νιµη Επιτροπη΄ Ζωοτροφω΄ν θα
µπορει΄ να εκτιµη΄σει την υπο΄θεση και να λα΄βει πιθανο΄ν α΄λλη
απο΄φαση.

2.8.
Το προτεινο΄µενο προ΄τυπο φαι΄νεται να αντιστοιχει΄ µε το
προ΄τυπο της διαδικασι΄ας για τη λη΄ψη µε΄τρων στην περι΄πτωση της
εκδη΄λωσης µεταδοτικω΄ν ζωονο΄σων. Κρι΄νεται, συνεπω΄ς, σκο΄πιµο να
ισχυ΄ουν οι ΄διες
ι
διαδικασι΄ες για ο΄λα τα ει΄δη παρεµβα΄σεων: δηλαδη΄
ζωοτροφε΄ς, τρο΄φιµα, φυτοϋγειονοµικα΄ προβλη΄µατα, περιβαλλοντικε΄ς καταστα΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων των επικι΄νδυνων ουσιω΄ν
και υλω΄ν, κ.λπ. Συγχρο΄νως, το συ΄στηµα πρε΄πει να περιορισθει΄ στις
καταστα΄σεις εκει΄νες που εγκυµονου΄ν σηµαντικο΄ κι΄νδυνο για την
υγει΄α των ανθρω΄πων και των ζω΄ων η΄ το περιβα΄λλον. Οι διαδικασι΄ες,
επι΄σης, δεν πρε΄πει να γι΄νουν γραφειοκρατικο΄τερες απ' ο΄,τι χρεια΄ζεται. Ταυτο΄χρονα, ο΄µως, πρε΄πει να διασφαλισθει΄ ΄ενας αρκετα΄
αποτελεσµατικο΄ς ΄ελεγχος που να ασκει΄ται και απο΄ τα κρα΄τη µε την
΄δια
ι συνε΄πεια.

2.9.
Βα΄σει των ανωτε΄ρω, η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει µεν την προ΄ταση
της Επιτροπη΄ς, θεωρει΄, ο΄µως, ο΄τι η νοµικη΄ κατα΄σταση πρε΄πει να
διασαφηνιστει΄ περισσο΄τερο. Ση΄µερα υπα΄ρχουν 62 νοµοθετικε΄ς
πρα΄ξεις της ΕΕ µε τις τροπολογι΄ες τους που αναφε΄ρονται στις
ζωοτροφε΄ς. Η πληθω΄ρα αυτη΄ των διατα΄ξεων πρε΄πει, µε την πρω΄τη

(3) 'Αρθρο 8 της οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου 92/59/ΕΟΚ, ΕΕ L 228 της
11.08.1992.
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ευκαιρι΄α, να κωδικοποιηθει΄, ιδι΄ως σε περι΄πτωση θε΄σπισης νε΄ας
νοµοθεσι΄ας. Οι εθνικε΄ς αρχε΄ς και οι επιχειρη΄σεις ει΄ναι δυ΄σκολο να
΄εχουν συνολικη΄ εικο΄να της ισχυ΄ουσας νοµοθεσι΄ας λο΄γω της
συνεχου΄ς θε΄σπισης νε΄ων διατα΄ξεων και των αλληλοεπικαλυ΄ψεω΄ν
τους.

2.12. Η ΟΚΕ προτρε΄πει, επι΄σης, για λο΄γους διαφα΄νειας, τα
κωδικοποιηµε΄να κει΄µενα να ει΄ναι τουλα΄χιστον προσιτα΄ µε΄σω του
συστη΄µατος CELEX.
3.

2.10. Σχετικα΄ µε την υπο΄θεση της χρησιµοποι΄ησης ιλυ΄ος στις
ζωοτροφε΄ς και την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για το ΄διο
ι θε΄µα (1), η
τελευται΄α πρε΄πει να διευκρινι΄σει στον ορισµο΄ της τα δια΄φορα ει΄δη
ιλυ΄ος, προκειµε΄νου να αποφευχθου΄ν ασα΄φειες ο΄σον αφορα΄ τον
προσδιορισµο΄ τους.
2.11. Συ΄µφωνα µε την προ΄ταση, τα κρα΄τη µε΄λη υποχρεου΄νται
να καταρτι΄σουν αµε΄σως προσωρινη΄ ΄εκθεση ο΄ταν αυξα΄νεται η
συχνο΄τητα συγκεκριµε΄νου κινδυ΄νου η΄ µο΄λυνσης. Κατο΄πιν τα
σχετικα΄ στοιχει΄α εξετα΄ζονται απο΄ τη Μο΄νιµη Επιτροπη΄ Ζωοτροφω΄ν
για να ληφθου΄ν τα κατα΄λληλα µε΄τρα. 'Οπως προαναφε΄ρθηκε, η
ΟΚΕ συµφωνει΄ µε το εν λο΄γω «συ΄στηµα προειδοποι΄ησης» εφο΄σον
δεν αµφισβητει΄ται η επιστηµονικη΄ βα΄ση η΄ δεν προκαλου΄νται
αδικαιολο΄γητες συνε΄πειες για τις σχετικε΄ς επιχειρη΄σεις, π.χ.,
δυσφη΄µιση και τυχο΄ν παρανοη΄σεις.
(1) COM(1999) 654 τελικο΄, ΕΕ C 89 της 28.3.1999, σ. 70.
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Συµπερα΄σµατα

Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς µε την επιφυ΄λαξη
των εξη΄ς παρατηρη΄σεων:
—

πρε΄πει να εναρµονιστου΄ν, κατα΄ το δυνατο΄ν, οι διαδικασι΄ες
για την παρε΄µβαση της Επιτροπη΄ς στους δια΄φορους τοµει΄ς·

—

οι νοµοθετικε΄ς πρα΄ξεις για τις ζωοτροφε΄ς πρε΄πει να κωδικοποιηθου΄ν για λο΄γους διαφα΄νειας·

—

πρε΄πει να δοθει΄ ακριβε΄στερος ορισµο΄ς για τα δια΄φορα ει΄δη
ιλυ΄ος·

—

η ανταλλαγη΄ σηµαντικω΄ν πληροφοριω΄ν πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται µε΄σω συστη΄µατος αντι΄στοιχου προς το «RAPEX»·

—

δεν πρε΄πει να δηµιουργου΄νται αµφιβολι΄ες ως προς την
επιστηµονικη΄ η΄ νοµικη΄ βα΄ση «του συστη΄µατος προειδοποι΄ησης» ο΄σον αφορα΄ τη γνωστοποι΄ηση µο΄λυνσης η΄ κινδυ΄νου.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄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 «Ο ρο΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας
Επενδυ΄σεων (ΕΤΕ) στην ευρωπαϊκη΄ περιφερειακη΄ πολιτικη΄»
(2000/C 367/04)
Στις 2 Μαρτι΄ου 2000 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, τρι΄τη παρα΄γραφος, του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ της, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα «Ο ρο΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς
Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων (ΕΤΕ) στην ευρωπαϊκη΄ περιφερειακη΄ πολιτικη΄» (1).
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και νοµισµατικη΄ ΄ενωση, οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 5 Σεπτεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Roy Donovan.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 20η΄ς και 21ης Σεπτεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου),
η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 101 ψη΄φους υπε΄ρ, δυ΄ο κατα΄ και δυ΄ο αποχε΄ς, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση:
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση χωρι΄ζεται σε τρι΄α µε΄ρη. Το
πρω΄το µε΄ρος εξετα΄ζει εν συντοµι΄α την ΄εννοια της περιφερειακη΄ς
πολιτικη΄ς η΄, συ΄µφωνα µε την ορολογι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας
Επενδυ΄σεων, της «συ΄γκλισης και περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης». Το
δευ΄τερο µε΄ρος εξετα΄ζει την προτεραιο΄τητα που αποδι΄δει η ΕΤΕ
στην περιφερειακη΄ πολιτικη΄ και θε΄τει ορισµε΄να ερωτη΄µατα σχετικα΄
µε την εφαρµογη΄ αυτη΄ς της πολιτικη΄ς µε΄σω των δια΄φορων
δανειοδοτικω΄ν πρα΄ξεων. Το τελευται΄ο µε΄ρος παρουσια΄ζει ορισµε΄να
συµπερα΄σµατα και συστα΄σεις.

2.

Τι σηµαι΄νει περιφερειακη΄ πολιτικη΄ και γιατι΄ ει΄ναι επιθυµητη΄;

2.1.
Η µει΄ωση των εισοδηµατικω΄ν ανισοτη΄των µεταξυ΄ των
γεωγραφικω΄ν περιοχω΄ν, των χωρω΄ν, των περιφερειω΄ν, καθω΄ς και
των αγροτικω΄ν περιοχω΄ν στο εσωτερικο΄ των χωρω΄ν, θεωρει΄ται
γενικα΄ επιθυµητη΄. Τα κυριο΄τερα επιχειρη΄µατα που προβα΄λλονται
προς επι΄ρρωση αυτη΄ς της α΄ποψης µπορου΄ν να συνοψισθου΄ν ως
εξη΄ς:
1.

Ισο΄τητα στην κατανοµη΄ του εισοδη΄µατος, στο επι΄πεδο
διαβι΄ωσης και στις επιλογε΄ς της ζωη΄ς.

2.

∆ιατη΄ρηση της πολιτιστικη΄ς ποικιλι΄ας.

3.

∆ιατη΄ρηση της ποιο΄τητας ζωη΄ς.

4.

Προστασι΄α του περιβα΄λλοντος µε΄σω της αποφυγη΄ς της
συµφο΄ρησης, της ρυ΄πανσης κ.λπ. στις πιο ανεπτυγµε΄νες
οικονοµικα΄ χω΄ρες η΄ περιφε΄ρειες.

5.

Αποφυγη΄ αρνητικω΄ν αποτελεσµα΄των επι΄δειξης, π.χ. υπερβολικω΄ν µισθολογικω΄ν απαιτη΄σεων σε µια σχετικα΄ φτωχη΄
περιφε΄ρεια, που δηµιουργου΄νται λο΄γω των υψηλο΄τερων
επιπε΄δων διαβι΄ωσης πιο παραγωγικω΄ν περιφερειω΄ν.

(1) ΕΕ C 133 της 16.5.1994.

6.

Εκµετα΄λλευση του συγκριτικου΄ πλεονεκτη΄µατος των δια΄φορων χωρω΄ν και περιφερειω΄ν.

7.

Σε µια νοµισµατικη΄ ΄ενωση ει΄ναι αναγκαι΄ο να αποφευ΄γονται
οι κραδασµοι΄ που πλη΄ττουν µι΄α χω΄ρα περισσο΄τερο απο΄
α΄λλες. Και αυτο΄ επειδη΄ η χω΄ρα που πλη΄ττεται κατ' αυτο΄ν τον
τρο΄πο δεν µπορει΄ να χρησιµοποιη΄σει µε΄σα που σχετι΄ζονται
µε το συνα΄λλαγµα (η΄ µε τα επιτο΄κια) για να λυ΄σει τα ιδιαι΄τερα
προβλη΄µατα΄ της. Τε΄τοιοι «ασυ΄µµετροι» κραδασµοι΄ ει΄ναι
λιγο΄τερο πιθανο΄ να συµβου΄ν εκει΄ ο΄που υπα΄ρχει σηµαντικο΄ς
βαθµο΄ς οικονοµικη΄ς συ΄γκλισης. (Το επιχει΄ρηµα αυτο΄ αποτελει΄ µε΄ρος της συλλογιστικη΄ς στην οποι΄α στηρι΄ζεται η
στρατηγικη΄ των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων, του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς
και α΄λλων πρωτοβουλιω΄ν της ΕΕ ο΄που η ΕΤΕ διαδραµατι΄ζει
σηµαντικο΄ ρο΄λο.)

2.2.
Τα επιχειρη΄µατα αυτα΄ ει΄ναι πειστικα΄, αλλα΄ πρε΄πει να
σηµειωθει΄ ο΄τι η περιφερειακη΄ πολιτικη΄ ενδε΄χεται να συνεπα΄γεται
και ορισµε΄νο κο΄στος. Αν, για παρα΄δειγµα, µια κυβε΄ρνηση, για
πολιτιστικου΄ς η΄ περιβαλλοντικου΄ς λο΄γους, παρε΄χει στους ανθρω΄πους κι΄νητρα για να µει΄νουν σε σχετικα΄ υπανα΄πτυκτες περιφε΄ρειες
αντι΄ να µεταναστευ΄σουν στα αστικα΄ κε΄ντρα, ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι αυτη΄
η πολιτικη΄ πρε΄πει να χρηµατοδοτηθει΄ απο΄ το δηµο΄σιο ταµει΄ο.
Ακο΄µη και αν µια κυβε΄ρνηση η΄ ΄ενας οργανισµο΄ς ιδρυ΄σουν
µεταποιητικε΄ς η΄ α΄λλες επιχειρη΄σεις στις λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες
περιφε΄ρειες, ΄σως
ι
και πα΄λι να πρε΄πει να διατηρηθει΄ ΄ενα στοιχει΄ο
επιδο΄τησης. Παρο΄λα αυτα΄, φαι΄νεται ο΄τι πολλε΄ς κυβερνη΄σεις και
οργανισµοι΄ ασπα΄ζονται την α΄ποψη ο΄τι αξι΄ζει να επωµισθου΄ν αυτο΄
το κο΄στος. Η επανα΄σταση της τεχνολογι΄ας των πληροφοριω΄ν (ΤΠ),
µειω΄νοντας την εξα΄ρτηση απο΄ τις πο΄λεις και την ανα΄γκη για
«συσπει΄ρωση», πιθανο΄ν να δω΄σει στην περιφερειακη΄ πολιτικη΄
σηµαντικη΄ ω΄θηση, µε ελα΄χιστο η΄ και καθο΄λου κο΄στος για τα εθνικα΄
δηµο΄σια ταµει΄α.
2.3.
Για να λειτουργη΄σει µια οικονοµικη΄ (και ιδιαι΄τερα µια
νοµισµατικη΄) ΄ενωση, συχνα΄ υποστηρι΄ζεται ο΄τι χρεια΄ζονται αυτο΄µατες µεταφορε΄ς δηµοσιονοµικω΄ν πο΄ρων. Αυτο΄ ακριβω΄ς ει΄ναι το
προ΄τυπο του «δηµοσιονοµικου΄ φεντεραλισµου΄» που εφαρµο΄ζεται
στις ΗΠΑ και σε ορισµε΄νες ευρωπαϊκε΄ς χω΄ρες. Αν µια συγκεκριµε΄νη
Πολιτει΄α υποστει΄ ΄ενα ΄ετος απω΄λεια εισοδη΄µατος, θα λα΄βει µεταφορε΄ς πο΄ρων απο΄ τον Οµοσπονδιακο΄ Προϋπολογισµο΄ µε τη µορφη΄
επιδοµα΄των ανεργι΄ας, επιδοτη΄σεων κλπ. Παρο΄λα αυτα΄, τα στοιχει΄α
δει΄χνουν ο΄τι ορισµε΄νες Πολιτει΄ες παραµε΄νουν σε «σχετικη΄ φτω΄χεια»
για πολλα΄ χρο΄νια.
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2.4.
Η ΟΝΕ δεν ακολουθει΄ αυτο΄ το προ΄τυπο. Ει΄ναι αλη΄θεια
ο΄τι τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α και το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς θεωρου΄νται
υποκατα΄στατο του δηµοσιονοµικου΄ φεντεραλισµου΄, αλλα΄ πολλοι΄
θα υποστη΄ριζαν ο΄τι ει΄ναι µα΄λλον φτωχο΄ υποκατα΄στατο — και δεν
ει΄ναι, φυσικα΄, αυτο΄µατα. Γι' αυτο΄, ΄σως
ι
αποδειχθει΄ δυ΄σκολο για
ορισµε΄να µε΄λη της ΟΝΕ να φθα΄σουν το µε΄σο κατα΄ κεφαλη΄ν
εισοδηµατικο΄ επι΄πεδο της 'Ενωσης.

2.5.
Στη βιβλιογραφι΄α εκφρα΄ζεται, ωστο΄σο, και µια αντι΄θετη
α΄ποψη, συ΄µφωνα µε την οποι΄α ενδε΄χεται να υπα΄ρχει αυτο΄µατη
τα΄ση των χωρω΄ν που διαθε΄τουν αποδεκτη΄ υποδοµη΄, νοµικο΄ πλαι΄σιο
και επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα να συγκλι΄νουν µε τους πιο προηγµε΄νους
εται΄ρους τους.

2.6.
Αν και υπη΄ρξαν στο παρελθο΄ν ορισµε΄νες εξαιρε΄σεις σ' αυτη΄
τη διαδικασι΄α συ΄γκλισης, υπα΄ρχει ακο΄µα ΄ενα σηµαντικο΄ ερω΄τηµα
που πρε΄πει να τεθει΄: εφο΄σον η συ΄γκλιση ει΄ναι αυτο΄µατη, χρεια΄ζονται ειδικα΄ µε΄τρα και ο΄ργανα για την ΄εναρξη και την επιτα΄χυνση
της διαδικασι΄ας; Η απα΄ντηση ει΄ναι µα΄λλον «ναι», ιδι΄ως σε µια
νοµισµατικη΄ ΄ενωση που δεν ΄εχει δηµοσιονοµικο΄ φεντεραλισµο΄.

3.

«Η κυ΄ρια αποστολη΄ της ΕΤΕ, του χρηµατοδοτικου΄ οργα΄νου
της ΕΕ, ει΄ναι να συµβα΄λλει, µε΄σω των µακροπρο΄θεσµων
δανει΄ων της, στην ολοκλη΄ρωση, την ισορροπηµε΄νη ανα΄πτυξη
και την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
της 'Ενωσης. Κατα΄ την εκτε΄λεση της αποστολη΄ς της, η Τρα΄πεζα
δι΄νει ΄εµφαση, κατα΄ πρω΄το λο΄γο, στην προαγωγη΄ της συ΄γκλισης
και της περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης, ενω΄ ταυτο΄χρονα υποστηρι΄ζει
και τις α΄λλες οικονοµικε΄ς προτεραιο΄τητες που ορι΄ζει το
∆ιοικητικο΄ της Συµβου΄λιο, ιδι΄ως στους τοµει΄ς των διευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων (∆∆), της ενε΄ργειας και των µικρω΄ν και µεσαι΄ων
επιχειρη΄σεων (ΜΜΕ), η΄ ενθαρρυ΄νει την ανα΄πτυξη και την
απασχο΄ληση µε τη χρηµατοδο΄τηση σχεδι΄ων στους τοµει΄ς της
υγει΄ας και της εκπαι΄δευσης.
Τα δα΄νεια που χορηγου΄νται απο΄ την ΕΤΕ για οικονοµικω΄ς υγιη΄
σχε΄δια καλυ΄πτουν, εποµε΄νως, ευρυ΄ φα΄σµα δραστηριοτη΄των:
δι΄κτυα επικοινωνιω΄ν, ενε΄ργεια, προστασι΄α του φυσικου΄ και του
αστικου΄ περιβα΄λλοντος, βιοµηχανι΄α και υπηρεσι΄ες, υγει΄α και
εκπαι΄δευση. (Οι υπογραµµι΄σεις ει΄ναι του εισηγητη΄.)».
3.1.1. Εποµε΄νως, η Τρα΄πεζα συνδε΄εται πολυ΄ στενα΄ µε την
περιφερειακη΄ πολιτικη΄ της ΕΕ. 'Ετσι, τον Ιανουα΄ριο του 1999, το
∆ιοικητικο΄ της Συµβου΄λιο ενε΄κρινε ΄ενα πρω΄το επιχειρησιακο΄

( 1)

προ΄γραµµα µε βα΄ση το στρατηγικο΄ πλαι΄σιο που ει΄χε εγκριθει΄ απο΄
το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο τον Ιου΄νιο του 1998.
3.1.2. Συ΄µφωνα µε το επιχειρησιακο΄ προ΄γραµµα, στο εσωτερικο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης δι΄δεται απο΄λυτη προτεραιο΄τητα
στους στο΄χους που περιλαµβα΄νουν «την προω΄θηση της περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης και της συνοχη΄ς της 'Ενωσης, ιδιαι΄τερα µε΄σω της
στενη΄ς συνεργασι΄ας µε την Επιτροπη΄ για την υλοποι΄ηση του
Προγρα΄µµατος δρα΄σης 2000».
3.1.3. Ωστο΄σο, η ΕΤΕ πρε΄πει να συµβιβα΄σει τον θεσµικο΄ της
χαρακτη΄ρα µε τις αρχε΄ς της αποτελεσµατικο΄τητας που απαιτου΄νται
απο΄ µια τρα΄πεζα που αναπτυ΄σσει δραστηριο΄τητα στις κεφαλαιαγορε΄ς.
3.2.
Αν και ο πρωταρχικο΄ς στο΄χος της ΕΤΕ ει΄ναι η προαγωγη΄
της συνοχη΄ς και της περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης, ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι ΄εχει
και πολλου΄ς α΄λλους στο΄χους. Ορισµε΄νοι απο΄ αυτου΄ς αναφε΄ρονται
στο ανωτε΄ρω απο΄σπασµα, αλλα΄ υπα΄ρχουν και α΄λλοι στο΄χοι που
αναφε΄ρονται σε α΄λλα σηµει΄α της Ετη΄σιας 'Εκθεσης. Οι στο΄χοι
αυτοι΄ ει΄ναι:
—

η υποστη΄ριξη της επιτυχου΄ς ΄εναρξης και εδραι΄ωσης της
Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης και του ενιαι΄ου νοµι΄σµατος,

—

η ανα΄πτυξη των κεφαλαιαγορω΄ν σε ευρω΄,

—

η εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος στη΄ριξης της ανα΄πτυξης και
της απασχο΄λησης στην Ευρω΄πη (2),

—

η χορη΄γηση δανει΄ων για επενδυ΄σεις εντα΄σεως εργασι΄ας,

—

η ανα΄πλαση των αστικω΄ν κε΄ντρων,

—

η προστασι΄α του περιβα΄λλοντος,

—

η στη΄ριξη της ανταγωνιστικο΄τητας της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας,

—

η στη΄ριξη των χωρω΄ν που υποβα΄λλουν υποψηφιο΄τητα για
΄ενταξη στην 'Ενωση (3),

—

η ενι΄σχυση του οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ ιστου΄ της
'Ενωσης,

—

η υποστη΄ριξη των πολιτικω΄ν εξωτερικη΄ς βοη΄θειας και συνεργασι΄ας της 'Ενωσης σε πα΄νω απο΄ 120 χω΄ρες απο΄ ο΄λο τον
κο΄σµο.

΄ ς εφαρµο΄ζει η ΕΤΕ την περιφερειακη΄ πολιτικη΄
Πω

3.1.
Η Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων, η οποι΄α ιδρυ΄θηκε το
1958, ει΄ναι κατα΄ πρω΄το και κυ΄ριο λο΄γο τρα΄πεζα. Οι στο΄χοι της
περιγρα΄φονται στη σελι΄δα 11 της Ετη΄σιας 'Εκθεση΄ς της για το
1998 ως εξη΄ς (1):

Ετη΄σια 'Εκθεση 1998, σελ. 11.

C 367/15

3.3.
Εκ πρω΄της ο΄ψεως, αυτο΄ς ο κατα΄λογος στο΄χων ΄σως
ι
να
µοια΄ζει µακροσκελη΄ς και χωρι΄ς εστι΄αση. Στην πρα΄ξη, ο΄µως, τα
πρα΄γµατα δεν ΄εχουν ακριβω΄ς ΄ετσι, επειδη΄ πολυ΄ υψηλο΄ ποσοστο΄
της συνολικη΄ς δανειοδο΄τησης χορηγει΄ται στις λιγο΄τερο ευνοηµε΄νες
περιφε΄ρειες.
(2) Κατο΄πιν του Ειδικου΄ Προγρα΄µµατος ∆ρα΄σης του 'Αµστερνταµ.
(3) Με΄σω της Προενταξιακη΄ς ∆ανειοδοτικη΄ς ∆ιευκο΄λυνσης.

C 367/16

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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3.4.
H συνολικη΄ δανειοδο΄τηση της ΕΤΕ το 1999 ει΄χε την εξη΄ς
δια΄ρθρωση:
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3.5.
Τα 1,6 δισ. ευρω΄ που χορηγη΄θηκαν στην κατηγορι΄α των
«α΄λλων» χωρω΄ν διατε΄θηκαν κατα΄ πολυ΄ µικρα΄ ποσα΄ σε σχεδο΄ν 100
χω΄ρες και ει΄χαν µα΄λλον ελα΄χιστο η΄ καθο΄λου αντι΄κτυπο στους
ρυθµου΄ς ανα΄πτυξης και στις τα΄σεις συ΄γκλισης αυτω΄ν των χωρω΄ν.
Η διοικητικη΄ επιβα΄ρυνση που συνεπα΄γεται το δανειοδοτικο΄ προ΄γραµµα της ΕΤΕ σε αυτο΄ν τον τοµε΄α ει΄ναι µα΄λλον πολυ΄ υψηλη΄ σε
σχε΄ση µε τα οφε΄λη που παρε΄χει στις καλυπτο΄µενες χω΄ρες.

3.6.
Τα 2,4 δισ. ευρω΄ που χορηγη΄θηκαν στις 10 υποψη΄φιες
χω΄ρες και την Κυ΄προ κρι΄νονται µα΄λλον ανεπαρκη΄, αφου΄ αυτε΄ς οι
χω΄ρες χρεια΄ζονται, σχεδο΄ν εξ ορισµου΄, πολυ΄ ταχει΄α συ΄γκλιση
προκειµε΄νου να προετοιµα΄σουν την ΄ενταξη΄ τους στην ΕΕ.

3.7.
Η α΄λλη πλευρα΄ του νοµι΄σµατος ει΄ναι ο΄τι τα 27,8 δισ.
ευρω΄ που χορηγη΄θηκαν στις 15 σηµερινε΄ς χω΄ρες µε΄λη ει΄ναι
µα΄λλον υπερβολικα΄ µεγα΄λο ποσο΄. Οι περισσο΄τερες απο΄ αυτε΄ς τις
χω΄ρες ει΄ναι η΄δη αρκετα΄ ανεπτυγµε΄νες και οι ιδιωτικε΄ς και ηµικρατικε΄ς εταιρει΄ες τους θα ει΄χαν σχετικα΄ ευ΄κολη προ΄σβαση σε αναπτυξιακη΄ χρηµατοδο΄τηση. Αν και ει΄ναι δυ΄σκολο να βρεθου΄ν απολυ΄τως
βε΄βαια στοιχει΄α, υπα΄ρχουν εντου΄τοις ενδει΄ξεις ο΄τι συντελει΄ται η΄δη
συ΄γκλιση αυτω΄ν των χωρω΄ν. Η συµβολη΄ της ΕΤΕ σ' αυτη΄ τη
διαδικασι΄α θα εξετασθει΄ αργο΄τερα.

3.8.
Οι 15 χω΄ρες µε΄λη της ΕΕ διαιρου΄νται σε 150 περι΄που
υποπεριφε΄ρειες (π.χ. 23 στη Γαλλι΄α, 21 στην Ιταλι΄α, 4 στο
Βε΄λγιο κ.λπ.), ενω΄ η Ιρλανδι΄α και το Λουξεµβου΄ργο ορι΄ζονται
εξολοκλη΄ρου ως ιδιαι΄τερες περιφε΄ρειες. Τα δεδοµε΄να για το κατα΄
κεφαλη΄ν ΑΕγχΠ που χρησιµοποιη΄θηκαν για να προσδιορισθει΄
ποιες υποπεριφε΄ρειες βρι΄σκονται πα΄νω και ποιες κα΄τω απο΄ τον
µε΄σο ο΄ρο της ΕΕ αφορου΄ν το 1995 και α΄ρα ει΄ναι παρωχηµε΄να,
αλλα΄ πρα΄γµατι αποκαλυ΄πτουν πολυ΄ µεγα΄λες διαφορε΄ς. Για παρα΄δειγµα, η περιφε΄ρεια του Αµβου΄ργου ΄εχει σχεδο΄ν διπλα΄σιο κατα΄
κεφαλη΄ν ΑΕγχΠ απο΄ τον µε΄σο ο΄ρο της ΕΕ, ενω΄ η Ανδαλουσι΄α













σχεδο΄ν το µισο΄. 'Ετσι, η πλουσιο΄τερη περιφε΄ρεια της Ευρω΄πης ει΄ναι
περι΄που 4 φορε΄ς πιο ευκατα΄στατη απο΄ τη φτωχο΄τερη. Και πα΄λι
λο΄γω ελλει΄ψεως δεδοµε΄νων, δεν ει΄ναι σαφε΄ς αν οι διαφορε΄ς αυτε΄ς
µειω΄νονται φυσιολογικα΄ µε τον χρο΄νο η΄ αν η εστι΄αση της ΕΤΕ στις
υποπεριφε΄ρειες συµβα΄λλει σηµαντικα΄ στη συ΄γκλιση.
3.9.
'Ενα χαρακτηριστικο΄ που προξενει΄ µα΄λλον ΄εκπληξη ει΄ναι
ο΄τι η ΕΤΕ ο΄ντως δανειοδοτει΄ σε αρκετα΄ µεγα΄λη κλι΄µακα τις
πιο ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες της ΕΕ. Οι πι΄νακες στο παρα΄ρτηµα
παρουσια΄ζουν τα ποσα΄ που καταβλη΄θηκαν κατα΄ χω΄ρα και κατα΄
περιφε΄ρεια. Επι΄σης αξιοσηµει΄ωτο ει΄ναι ο΄τι πολλε΄ς απο΄ τις υποπεριφε΄ρειες που υπερε΄βαιναν το µε΄σο κατα΄ κεφαλη΄ν ΑΕγχΠ της ΕΕ
΄ελαβαν σηµαντικη΄ χρηµατοδο΄τηση. Του΄το συµβαι΄νει επειδη΄ η
υποστη΄ριξη για τα ∆∆ και την ενε΄ργεια συµπεριλαµβα΄νεται στο
πεδι΄ο αρµοδιο΄τητας της Τρα΄πεζας ο΄πως καταδεικνυ΄εται απο΄ τα
παρακα΄τω σχε΄δια:
—

κατασκευη΄ τµη΄µατος αυτοκινητοδρο΄µου στην 'Ανω Βαυαρι΄α
(Γερµανι΄α),

—

κατασκευη΄ σιδηρογραµµω΄ν τραµ στην Ορλεα΄νη (Γαλλι΄α),

—

κατασκευη΄ σταθµου΄ παραγωγη΄ς ενε΄ργειας κοντα΄ στο Τορι΄νο
(Ιταλι΄α),

—

ανα΄πτυξη των κοιτασµα΄των αερι΄ου στη Βο΄ρεια Θα΄λασσα
(Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο),

—

επε΄κταση του δικτυ΄ου κινητη΄ς τηλεφωνι΄ας (Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο).

3.10. Τα ανωτε΄ρω (και α΄λλα παρο΄µοια) σχε΄δια ει΄ναι απι΄θανο
να ει΄χαν προχωρη΄σει χωρι΄ς τη βοη΄θεια της ΕΤΕ. Υπενθυµι΄ζεται,
επι΄σης, πως ο΄ταν χρηµατοδοτου΄νται παραγωγικα΄ σχε΄δια σε η΄δη
ανεπτυγµε΄νες περιφε΄ρειες, πιθανο΄τατα θα υπα΄ρχουν αποτελε΄σµατα
συνε΄ργιας, οικονοµι΄ες κλι΄µακας κλπ. Αυτα΄ βοηθου΄ν, φυσικα΄, την
ανα΄πτυξη και την απασχο΄ληση στη συγκεκριµε΄νη χω΄ρα, αλλα΄ αν
ο΄λοι οι α΄λλοι παρα΄γοντες ει΄ναι ΄σοι,
ι
τις περισσο΄τερες φορε΄ς
διευρυ΄νουν αντι΄ να µειω΄νουν τις περιφερειακε΄ς ανισο΄τητες.
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3.10.1. Το ερω΄τηµα που τι΄θεται ει΄ναι κατα΄ πο΄σον οι φτωχο΄τερες περιφε΄ρειες ει΄ναι σε θε΄ση να παρουσια΄σουν απο΄ µο΄νες τους
σχε΄δια που µπορου΄ν να γι΄νουν αποδεκτα΄ απο΄ την Τρα΄πεζα. Απο΄
ο΄,τι φαι΄νεται, σε πολλε΄ς απο΄ αυτε΄ς τις περιοχε΄ς η χρηµατοδο΄τηση
χωρι΄ς την υποστη΄ριξη ο΄λων των α΄λλων κοινοτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν
δεν θα ει΄ναι επαρκη΄ς· γι' αυτο΄ και ει΄ναι ουσιω΄δες να εξασφαλισθει΄
ο µε΄γιστος βαθµο΄ς συνεργασι΄ας και συντονισµου΄ των δραστηριοτη΄των της ΕΤΕ, της ΕΕ και των κοινωνικω΄ν εται΄ρων.
3.11. Το Ειδικο΄ Προ΄γραµµα ∆ρα΄σης του 'Αµστερνταµ, το
οποι΄ο δηµιουργη΄θηκε ως συνε΄χεια του ψηφι΄σµατος του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του 'Αµστερνταµ για την ανα΄πτυξη και την
απασχο΄ληση (Ιου΄νιος 1997), επιτρε΄πει στην Τρα΄πεζα να αναλα΄βει
νε΄α καθη΄κοντα µε στο΄χο την κινητοποι΄ηση προ΄σθετων πο΄ρων για
την ενι΄σχυση της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης και την αυ΄ξηση της
απασχο΄λησης.
3.11.1. Το προ΄γραµµα αυτο΄, το οποι΄ο κα΄λυπτε αρχικα΄ µι΄α
τριετι΄α (Σεπτε΄µβριος 1997-2000), ΄εχει τρι΄α σκε΄λη (1):
—

µι΄α «Θυρι΄δα ΜΜΕ», η οποι΄α αποσκοπει΄ στην προσφορα΄
νε΄ων µε΄σων εξασφα΄λισης επιχειρηµατικω΄ν κεφαλαι΄ων για τη
χρηµατοδο΄τηση του µετοχικου΄ κεφαλαι΄ου ΜΜΕ υψηλη΄ς
τεχνολογι΄ας και ταχει΄ας ανα΄πτυξης. Οι κι΄νδυνοι που ενε΄χουν
οι πρα΄ξεις αυτου΄ του τυ΄που µπορου΄ν να καλυφθου΄ν µε΄χρι
ποσου΄ 1 δισ. απο΄ τα λειτουργικα΄ πλεονα΄σµατα της Τρα΄πεζας (2),

—

επε΄κταση του πεδι΄ου χρηµατοδοτη΄σεων της Τρα΄πεζας στους
τοµει΄ς της υγει΄ας και της παιδει΄ας, οι οποι΄οι κατε΄στησαν
(απο΄ τον Ιου΄λιο του 1999) αυτοδικαι΄ως επιλε΄ξιµοι για
χρηµατοδο΄τηση στο΄χοι (3),

—

εντατικοποι΄ηση της η΄δη σηµαντικη΄ς στη΄ριξης της Τρα΄πεζας
για επενδυ΄σεις σε ∆∆ και α΄λλα µεγα΄λα δι΄κτυα υποδοµη΄ς,
καθω΄ς και επενδυ΄σεις στην ανα΄πλαση των αστικω΄ν κε΄ντρων
και των αγροτικω΄ν περιοχω΄ν και την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος (4). Η στη΄ριξη αυτη΄ µπορει΄ να λα΄βει και τη µορφη΄
της χρηµατοδο΄τησης προκαταρκτικω΄ν µελετω΄ν η΄ µελετω΄ν
σκοπιµο΄τητας για σχε΄δια ∆∆ στους τοµει΄ς των µεταφορω΄ν
και του περιβα΄λλοντος.

4.

Συµπερα΄σµατα και συστα΄σεις

4.1.
Εκ πρω΄της ο΄ψεως, η περιφερειακη΄ πολιτικη΄ (που οδηγει΄
στη συ΄γκλιση) κρι΄νεται επιθυµητο΄ς στο΄χος, ιδι΄ως στην ΟΝΕ,
ο΄που δεν υπα΄ρχει δηµοσιονοµικο΄ς φεντεραλισµο΄ς και ο΄που οι
ασυ΄µµετροι κραδασµοι΄ πρε΄πει να ελαχιστοποιου΄νται. Παρο΄τι οι
χω΄ρες ενδε΄χεται να ΄εχουν αυτο΄µατη τα΄ση να συγκλι΄νουν και
παρο΄τι η επανα΄σταση της τεχνολογι΄ας των πληροφοριω΄ν και το
προ΄τυπο της Νε΄ας Οικονοµι΄ας ενδε΄χεται να ενισχυ΄ουν αυτη΄ τη
διαδικασι΄α, εξακολουθει΄ να υπα΄ρχει σηµαντικο΄ς ρο΄λος για ΄εναν
οργανισµο΄ σαν την ΕΤΕ.
( 1)

Ακριβη΄ς περιγραφη΄ στις σελ. 16-17 της Ετη΄σιας 'Εκθεσης 1998.
(2) Τα αποτελε΄σµατα αναλυ΄ονται στο κεφα΄λαιο «Προαγωγη΄ των ΜΜΕ»
στις σελ. 28-29 της Ετη΄σιας 'Εκθεσης 1999.
(3) 'Ενα ιδιαι΄τερο υποκεφα΄λαιο ει΄ναι αφιερωµε΄νο σ' αυτου΄ς στη σελ. 16
της Ετη΄σιας 'Εκθεσης 1999.
(4) Οι πρα΄ξεις που αντιστοιχου΄ν σε καθε΄ναν απο΄ αυτου΄ς τους στο΄χους
περιγρα΄φονται στις σελ. 19-24 της Ετη΄σιας 'Εκθεσης 1999.
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4.2.
Φαι΄νεται, ωστο΄σο, ο΄τι στην πορει΄α των ετω΄ν προστε΄θηκαν
στην αποστολη΄ της ΕΤΕ πολλα΄ συµπληρωµατικα΄ καθη΄κοντα
επιπλε΄ον των κυ΄ριων, µε αποτε΄λεσµα η ∆η΄λωση Αποστολη΄ς της να
ει΄ναι ση΄µερα υπερβολικα΄ µακροσκελη΄ς και η δανειοδοσι΄α της
ανεπαρκη΄ς, καθω΄ς κατατεµαχι΄ζεται σε πα΄ρα πολλε΄ς χω΄ρες, ιδιαι΄τερα µη ευρωπαϊκε΄ς.
4.3.
Θα πρε΄πει να δοθει΄ προσοχη΄ στην αποκατα΄σταση της
ισορροπι΄ας της ∆η΄λωσης Αποστολη΄ς, ω΄στε να αυξηθει΄ η εστι΄αση
στην περιφερειακη΄ πολιτικη΄ και τη συ΄γκλιση. Στην πρα΄ξη, αυτο΄ θα
µπορου΄σε να σηµαι΄νει µει΄ωση των δανει΄ων προς τις ανεπτυγµε΄νες
χω΄ρες της ΕΕ (και ορισµε΄νες υποπεριφε΄ρειε΄ς τους) και αυ΄ξηση των
δανει΄ων προς τις υποψη΄φιες χω΄ρες. Η ΕΤΕ θα µπορου΄σε να
αναλα΄βει το ΄εργο της επεξεργασι΄ας κριτηρι΄ων ΄ενταξης στην ΕΕ
για τις υποψη΄φιες χω΄ρες. Αυτο΄ θα µπορου΄σε να θεωρηθει΄ ως
αντιστα΄θµισµα ΄εναντι της αυ΄ξησης της χρηµατοδο΄τησης.
4.4.
Ει΄ναι αµφι΄βολο αν η προ΄σβαση στη µακροπρο΄θεσµη
χρηµατοδο΄τηση ει΄ναι προβληµατικη΄ για τις ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες
της ΕΕ — και οπωσδη΄ποτε δεν ει΄ναι το΄σο προβληµατικη΄ ο΄σο το
1958, ο΄ταν ιδρυ΄θηκε η ΕΤΕ. Οι κυβερνη΄σεις πολλω΄ν χωρω΄ν της
ΕΕ ΄εχουν δικα΄ τους συστη΄µατα χρηµατοδο΄τησης (για την ακρι΄βεια,
επιδο΄τησης) των µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων (ΜΜΕ).
4.5.
Υπα΄ρχουν, εξα΄λλου, και επιλογε΄ς εναλλακτικε΄ς της τραπεζικη΄ς χρηµατοδο΄τησης, ο΄πως οι µετοχε΄ς, οι οµολογι΄ες, οι µεταφορε΄ς εσο΄δων απο΄ προηγου΄µενες χρη΄σεις κ.α΄. Αυτο΄ που λει΄πει
απο΄ τις περισσο΄τερες ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες δεν ει΄ναι το΄σο η
χρηµατοδο΄τηση ο΄σο οι ιδε΄ες για την καλη΄ κατα΄ρτιση σχεδι΄ων.
Μη΄πως θα µπορου΄σε η ΕΤΕ να διαδραµατι΄σει µεγαλυ΄τερο ρο΄λο µε
την παροχη΄ συµβουλω΄ν για σχε΄δια, ιδι΄ως στον τοµε΄α των νε΄ων
τεχνολογιω΄ν, ο΄που η Ευρω΄πη ως συ΄νολο υστερει΄ σηµαντικα΄ σε
σχε΄ση µε τις ΗΠΑ; Μη΄πως θα πρε΄πει να εγκατασταθου΄ν σε µο΄νιµη
βα΄ση συ΄µβουλοι της ΕΤΕ στις φτωχο΄τερες υποπεριφε΄ρειες, για να
διασφαλι΄ζουν τη βε΄λτιστη ανα΄πτυξη των σχεδι΄ων και τη µε΄γιστη
δυνατη΄ συ΄γκλιση;
4.6.
Θα πρε΄πει, επι΄σης, να δοθει΄ προσοχη΄ στην επικα΄λυψη και
τον αναδιπλασιασµο΄ των παρεµβα΄σεων των δια΄φορων δανειοδοτικω΄ν οργανισµω΄ν (ΕΤΕ, ΕΤΑΑ, εθνικε΄ς τρα΄πεζες ανα΄πτυξης κ.λπ.),
΄ετσι ω΄στε κα΄θε ΄δρυµα
ι
να συµµετε΄χει ανα΄λογα µε τις δυνα΄µεις του.
4.7.
'Ενα απο΄ τα σπουδαιο΄τερα οικονοµικα΄ προβλη΄µατα της ΕΕ
ει΄ναι η ΄ελλειψη διαρθρωτικω΄ν µεταρρυθµι΄σεων. Θα µπορου΄σε η
ΕΤΕ να κα΄νει κα΄τι για την επι΄σπευση αυτη΄ς της διαδικασι΄ας; Πολλα΄
δα΄νεια για επιτυχω΄ς καταρτισµε΄να σχε΄δια η΄ δα΄νεια γενικη΄ς φυ΄σεως
πιθανο΄ν να µην ει΄ναι το΄σο παραγωγικα΄ ο΄σο θα µπορου΄σαν, λο΄γω
των στρεβλωτικω΄ν δυσκαµψιω΄ν της αγορα΄ς. Η ΕΤΕ δεν θα
µπορου΄σε βε΄βαια να επιβα΄λει ο΄ρους στις εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις,
αλλα΄ µη΄πως θα µπορου΄σε να κα΄νει κα΄τι για την ελευθε΄ρωση των
αγορω΄ν σε υποπεριφερειακο΄ επι΄πεδο; Η διαδικασι΄α της οικονοµικη΄ς
συ΄γκλισης περιλαµβα΄νει τη «δηµιουργικη΄ καταστροφη΄», η οποι΄α
ενδε΄χεται να ει΄ναι οδυνηρη΄ βραχυπρο΄θεσµα και συχνα΄ συναντα΄ την
αντι΄σταση των κυβερνη΄σεων, πλην εκει΄νων που επιδι΄δονται σε
διαρθρωτικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις. Σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις οι µεταρρυθµι΄σεις αυτε΄ς ει΄ναι πιο σηµαντικε΄ς για τη διαδικασι΄α της συ΄γκλισης
απο΄ την αναπτυξιακη΄ χρηµατοδο΄τηση αυτη΄ καθαυτη΄.
4.8.
Υπα΄ρχει α΄ραγε κι΄νδυνος να ει΄ναι αντιπαραγωγικε΄ς οι
δραστηριο΄τητες της ΕΤΕ για το περιβα΄λλον; Ορισµε΄νοι κυ΄κλοι
υποστηρι΄ζουν ο΄τι η φορολογι΄α και α΄λλες κυρω΄σεις κατα΄ της
ρυ΄πανσης ει΄ναι πολυ΄ πιο αποτελεσµατικε΄ς απο΄ τη χρηµατοδο΄τηση
περιβαλλοντικω΄ν σχεδι΄ων αυτη΄ καθαυτη΄. Οι δυ΄ο προσεγγι΄σεις
µπορου΄ν βε΄βαια να συνδυαστου΄ν, αλλα΄ ενδε΄χεται να υπα΄ρχουν
περιπτω΄σεις ο΄που η προ΄ληψη (µε΄σω κυρω΄σεων) ει΄ναι καλυ΄τερη
απο΄ τη θεραπει΄α (µε΄σω της χρηµατοδο΄τησης σχεδι΄ων).
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4.9.
Οι ακριβει΄ς µε΄θοδοι αξιολο΄γησης των σχεδι΄ων δεν ει΄ναι
ευδια΄κριτες, αν και προφανω΄ς αναλυ΄ονται οι περι΄οδοι απο΄σβεσης
και η σχε΄ση κο΄στους/οφε΄λους. 'Ισως, ωστο΄σο, να χρεια΄ζεται να
αναπτυχθει΄ ΄ενα συ΄στηµα µε το οποι΄ο θα αξιολογει΄ται κατα΄ πο΄σο
και σε ποιο βαθµο΄ η παρεχο΄µενη χρηµατοδο΄τηση οδηγει΄ πρα΄γµατι
σε µεγαλυ΄τερη συ΄γκλιση. Οι µελε΄τες παρακολου΄θησης αυτου΄ του
ει΄δους ει΄ναι σηµαντικε΄ς για να διαπιστωθει΄ αν εκπληρω΄νεται
πρα΄γµατι η κυ΄ρια αποστολη΄ του χρηµατοπιστωτικου΄ ιδρυ΄µατος.
4.10. Η προ΄σφατη προω΄θηση της «Πρωτοβουλι΄ας για την
Καινοτοµι΄α κατα΄ το 2000» της Τρα΄πεζας αποτελει΄ ταχει΄α και
ευπρο΄σδεκτη συνε΄χεια των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν του Συµβουλι΄ου της Λισσαβω΄νας του Μαρτι΄ου 2000 για την ανα΄πτυξη µιας
«κοινωνι΄ας βασισµε΄νης στη γνω΄ση και εµφορου΄µενης απο΄ πνευ΄µα
καινοτοµι΄ας». Η πρωτοβουλι΄α αυτη΄ ΄εχει σκοπο΄ να διοχετευ΄σει τη
χρηµατοδο΄τηση της ΕΤΕ στους εξη΄ς πε΄ντε τοµει΄ς:
1.

Κατα΄ρτιση του ανθρω΄πινου δυναµικου΄

20.12.2000

2.

'Ερευνα και ανα΄πτυξη

3.

Πληροφο΄ρηση και επικοινωνι΄ες

4.

∆ια΄δοση των καινοτοµιω΄ν των τεχνολογικω΄ν δικτυ΄ων

5.

Ανα΄πτυξη των ΜΜΕ και του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος.

Για την πρωτοβουλι΄α αυτη΄ υπα΄ρχει προ΄βλεψη 12-15 δισ. ευρω΄
για την επο΄µενη τριετι΄α, αλλα΄ η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι το ποσο΄ πρε΄πει
να αυξηθει΄ και η εφαρµογη΄ της πρωτοβουλι΄ας να επιταχυνθει΄.
4.11. Τε΄λος, κατα΄ την αξιολο΄γηση της συ΄γκλισης, η ΕΤΕ δεν
θα πρε΄πει να περιορι΄ζεται αποκλειστικα΄ σε οικονοµικου΄ς δει΄κτες,
αλλα΄ να αυξη΄σει τις παραµε΄τρους για να συµπεριλα΄βει και
κοινωνικου΄ς δει΄κτες, ακολουθω΄ντας τη γραµµη΄ που ΄εχει η΄δη
χαρα΄ξει ο ΟΗΕ.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
του Συµβουλι΄ου περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους
΄ ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας, καθω
΄ς
µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω
και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71»
(2000/C 367/05)
Στις 5 Ιουλι΄ου 2000 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
παραπα΄νω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Απασχο΄ληση, κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις και δικαιω΄µατα των πολιτω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 12 Σεπτεµβρι΄ου 2000 µε
βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Rodrı́guez Garcı́a Caro.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 20η΄ς και 21ης Σεπτεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 20η΄ς
Σεπτεµβρι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Ο κανονισµο΄ς (EOK) αριθ. 1408/71 υφι΄σταται περιοδικε΄ς
τροποποιη΄σεις, για να προσαρµο΄ζεται το περιεχο΄µενο΄ του στις
εξελι΄ξεις που επε΄ρχονται στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης
στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη ει΄τε µε ρυθµιστικε΄ς αλλαγε΄ς ει΄τε µε
διεθνει΄ς συµφωνι΄ες ει΄τε (στο επι΄πεδο του συνο΄λου της 'Ενωσης) µε
τις αποφα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου. 'Ολα αυτα΄ ΄εχουν ως
αποτε΄λεσµα να παρουσια΄ζονται κατα΄ διαστη΄µατα προτα΄σεις

τροποποι΄ησης του προαναφερθε΄ντος κανονισµου΄, σαν αυτη΄ που
υποβα΄λλεται τω΄ρα στην ΟΚΕ προς εξε΄ταση.

1.2.
Οµοι΄ως, ο κανονισµο΄ς (EOK) αριθ. 574/72, ο οποι΄ος
θεσπι΄ζει τον τρο΄πο εφαρµογη΄ς του προηγου΄µενου, πρε΄πει επι΄σης
να τροποποιει΄ται αναλο΄γως, ει΄τε ως συνε΄πεια των αλλαγω΄ν που
επε΄ρχονται στον κανονισµο΄ (EOK) αριθ. 1408/71 ει΄τε ως συνε΄πεια
αλλαγω΄ν των εθνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν και του κοινοτικου΄ δικαι΄ου.
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1.3.
'Ολες αυτε΄ς οι τροποποιη΄σεις προσδι΄δουν ο΄λο και µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ πολυπλοκο΄τητας στο κει΄µενο που διε΄πει την εφαρµογη΄
των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους εργαζο΄µενους και
στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. 'Ετσι, ΄ενας κανονισµο΄ς που ΄εχει ως στο΄χο να
διευκολυ΄νει την κινητικο΄τητα των εργαζοµε΄νων χωρι΄ς να θι΄γονται
απο΄ αυτη΄ν τα δικαιω΄µατα΄ τους στην κοινωνικη΄ ασφα΄λιση µετατρε΄πεται σε µια ρυ΄θµιση ο΄λο και πιο πολυ΄πλοκη, στην οποι΄α
προστι΄θενται συνεχω΄ς διατα΄ξεις χωρι΄ς να απλοποιει΄ται η΄ να
µειω΄νεται το διατακτικο΄ της.
1.4.
Γι' αυτο΄, δεν ει΄ναι απαραι΄τητη µο΄νο η προσαρµογη΄ του
κειµε΄νου του κανονισµου΄ (EOK) αριθ. 1408/71 στις νε΄ες συνθη΄κες, αλλα΄ και η αποτελεσµατικη΄ µεταρρυ΄θµιση και απλοποι΄ηση
αυτου΄ του κειµε΄νου, µε την εξε΄ταση εντο΄ς της συντοµο΄τερης
δυνατη΄ς προθεσµι΄ας της προ΄τασης κανονισµου΄ για τον συντονισµο΄
των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, που παρουσια΄στηκε απο΄
το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο και ΄ελαβε ευνοϊκη΄, σε γενικε΄ς
γραµµε΄ς, γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ κατα΄ τη συ΄νοδο ολοµε΄λειας του
Ιανουαρι΄ου 2000 (1).
2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις για το περιεχο΄µενο της προ΄τασης

2.1.
Η προ΄ταση τροποποι΄ησης που εξετα΄ζουµε αφορα΄, ο΄πως
ει΄παµε και προηγουµε΄νως, το΄σο τον κανονισµο΄ (EOK) αριθ.
1408/71 ο΄σο και τον κανονισµο΄ (EOK) αριθ. 574/72, ο οποι΄ος
αναπτυ΄σσει τον προηγου΄µενο. Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, η ΟΚΕ µπορει΄
να δεχθει΄ ευµενω΄ς την προ΄ταση που της υποβα΄λλεται, διο΄τι οι
αλλαγε΄ς που περιλαµβα΄νει προε΄ρχονται απο΄ τη ρητη΄ βου΄ληση των
κρατω΄ν µελω΄ν, απο΄ την ενσωµα΄τωση της κοινοτικη΄ς νοµολογι΄ας
και απο΄ την προσαρµογη΄ του κειµε΄νου στις αλλαγε΄ς που ΄εχουν
επε΄λθει στην 'Ενωση.
2.2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄, ωστο΄σο, ο΄τι το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο οφει΄λουν να προβου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ν πιο συ΄ντοµα και
πιο αποτελεσµατικα΄ στην απλοποι΄ηση και τη βελτι΄ωση του
υφιστα΄µενου κειµε΄νου. Πρε΄πει να συνεχισθει΄ η εξε΄ταση της
προ΄τασης κανονισµου΄ για τον συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης (2) απο΄ τα δυ΄ο ο΄ργανα, ου΄τως ω΄στε εντο΄ς
λογικη΄ς χρονικη΄ς προθεσµι΄ας να απλοποιηθει΄ το περιεχο΄µενο του
τροποποιου΄µενου κειµε΄νου και να προσαρµοσθει΄ στη σηµερινη΄
πραγµατικο΄τητα.
2.3.
Για πρω΄τη φορα΄ η τροποποι΄ηση των προαναφερο΄µενων
κανονισµω΄ν θα γι΄νει συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α της συναπο΄φασης.
Η διαδικασι΄α αυτη΄ ενδε΄χεται να οδηγη΄σει σε αλλαγε΄ς των
προτα΄σεων που ΄εχουν παρουσιασθει΄, µε αποτε΄λεσµα η ΟΚΕ να
εκδω΄σει γνωµοδο΄τηση για ΄ενα κει΄µενο που η διαδικασι΄α της
συναπο΄φασης ΄εχει µεταβα΄λει ουσιαστικα΄. Η ΟΚΕ πρε΄πει να
συµµετε΄χει και να εκφρα΄ζει τη γνω΄µη της σε πραγµατικο΄ χρο΄νο,
πρα΄γµα για το οποι΄ο απαιτει΄ται να διευκρινισθει΄ πω΄ς εξελι΄σσεται
ο συµβουλευτικο΄ς ρο΄λος αυτου΄ του οργα΄νου στην εν λο΄γω
διαδικασι΄α.
3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις για το περιεχο΄µενο της προ΄τασης

3.1.
Κανονισµο΄ς (EOK) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των
συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη
µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται
εντο΄ς της Κοινο΄τητας.
(1) ΕΕ C 75 της 15.3.2000.
(2) ΕΕ C 38 της 12.2.1999, σ. 10.
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3.1.1. Το α΄ρθρο 1 της προ΄τασης τροποποιει΄ τα παραρτη΄µατα
ΙV και VI του ανωτε΄ρω κανονισµου΄, παραθε΄τοντας τις εν λο΄γω
τροποποιη΄σεις σε παρα΄ρτηµα.
3.1.2. Τροποποιει΄ται το παρα΄ρτηµα ΙV τµη΄µα Γ (απαλλαγη΄
απο΄ τον υπολογισµο΄ των παροχω΄ν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 46
παρα΄γραφος 2) µε΄ρος «Ε. Γαλλι΄α». Προστι΄θεται ΄ενα κει΄µενο που
επιτρε΄πει την απαλλαγη΄ ορισµε΄νων γαλλικω΄ν ασφαλιστικω΄ν φορε΄ων
απο΄ τον υπολογισµο΄ των παροχω΄ν συ΄νταξης και επιζω΄ντων µε το
διπλο΄ συ΄στηµα που θεσπι΄ζεται στο α΄ρθρο 46 παρα΄γραφος 2.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η τροποποι΄ηση απλοποιει΄ και µειω΄νει τη
γραφειοκρατι΄α, καταργω΄ντας διαδικασι΄ες που δεν προσφε΄ρουν
θετικα΄ στοιχει΄α.
3.1.3. Τροποποιει΄ται το παρα΄ρτηµα VI (ειδικε΄ς περιπτω΄σεις
εφαρµογη΄ς των νοµοθεσιω΄ν ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν) µε΄ρος «Ε.
Γαλλι΄α». Τροποποιου΄νται τα σηµει΄α 3 και 5 αυτου΄ του µε΄ρους και
προστι΄θεται το σηµει΄ο 9, για να διευκολυνθει΄ η προ΄σβαση των
Γα΄λλων και των κοινοτικω΄ν πολιτω΄ν στο συ΄στηµα εθελοντικη΄ς
ασφα΄λισης γη΄ρατος (σηµει΄ο 3), να προστεθου΄ν στα βασικα΄
συστη΄µατα ασφα΄λισης γη΄ρατος των µη µισθωτω΄ν τα επικουρικα΄
συστη΄µατα των µισθωτω΄ν (σηµει΄ο 5) και να ενωθει΄ η εφαρµογη΄
της γαλλικη΄ς νοµοθεσι΄ας για τους µισθωτου΄ς µε τα βασικα΄ η΄ τα
επικουρικα΄ συστη΄µατα συνταξιοδο΄τησης στα οποι΄α υπο΄κειται ο
ενδιαφερο΄µενος (σηµει΄ο 9).
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι οι προτεινο΄µενες τροποποιη΄σεις συµβα΄λλουν
στην α΄ρση των εµποδι΄ων για την κινητικο΄τητα των εργαζοµε΄νων
και εκσυγχρονι΄ζουν το κει΄µενο, προσεγγι΄ζοντα΄ς το στην τρε΄χουσα
πραγµατικο΄τητα του γαλλικου΄ συστη΄µατος κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης.
Υπα΄ρχει ΄ενα λα΄θος στο ισπανικο΄ κει΄µενο. Στο σηµει΄ο 9, αντι΄ «για
την εφαρµογη΄ του τι΄τλου ΙΙΙ του κεφαλαι΄ου 3», πρε΄πει να γραφει΄
«για την εφαρµογη΄ του κεφαλαι΄ου 3 του τι΄τλου ΙΙΙ».
3.1.4. Τροποποιει΄ται το παρα΄ρτηµα VI µε΄ρος «ΙΑ. Αυστρι΄α».
Προστι΄θεται στο σηµει΄ο 7 η διευκρι΄νιση ο΄τι η ειδικη΄ ενι΄σχυση που
προβλε΄πεται απο΄ τον Ειδικο΄ Νο΄µο της 30η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 1973
(SUG) θεωρει΄ται συ΄νταξη γη΄ρατος για την εφαρµογη΄ του κεφαλαι΄ου 3 του τι΄τλου ΙΙΙ του κανονισµου΄ (EOK) αριθ. 1408/71.
Στο ισπανικο΄ κει΄µενο διαπιστω΄νεται ο΄τι η αρι΄θµηση στη δευ΄τερη
παρα΄γραφο του σηµει΄ου ΙΙΙ.2 της αιτιολογικη΄ς ΄εκθεσης («δ» και
«ε») δεν αντιστοιχει΄ στην αρι΄θµηση των σηµει΄ων του παραρτη΄µατος
της προ΄τασης («β» και «γ») που αφορου΄ν την Αυστρι΄α και τη
Σουηδι΄α. Ζητου΄µε απο΄ την Επιτροπη΄ να διορθω΄σει αυτο΄ το λα΄θος.
3.1.5. Τροποποιει΄ται το παρα΄ρτηµα VI το µε΄ρος «Ι∆. Σουηδι΄α»
σηµει΄ο 1 και, συγκεκριµε΄να, η αντιµετω΄πιση των σουηδικω΄ν
γονικω΄ν παροχω΄ν, οι οποι΄ες περνου΄ν απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των
επιδοµα΄των ασθενει΄ας και µητρο΄τητας (α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 1)
στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των οικογενειακω΄ν επιδοµα΄των (α΄ρθρο 72).
Η τροποποι΄ηση γι΄νεται στο πλαι΄σιο της απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄
∆ικαστηρι΄ου του Ιουνι΄ου 1998 για την υπο΄θεση Kuusijärvi,
συ΄µφωνα µε την οποι΄α η σουηδικη΄ γονικη΄ παροχη΄ θεωρει΄ται
οικογενειακο΄ επι΄δοµα.
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3.2.
Κανονισµο΄ς (EOK) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου περι΄
του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (EOK) αριθ. 1408/71.

διατα΄ξεις») και το 34β («Κοινε΄ς διατα΄ξεις»), και καταργει΄ το α΄ρθρο
22γ.

3.2.1. Το α΄ρθρο 2 της προ΄τασης κανονισµου΄ τροποποιει΄ τρι΄α
α΄ρθρα του κειµε΄νου του.

Το προτεινο΄µενο κει΄µενο εισα΄γει στον κανονισµο΄ (EOK)
αριθ. 574/72 τις αναφορε΄ς σ' αυτα΄ τα δυ΄ο α΄ρθρα ο΄σον αφορα΄ την
καταβολη΄ των επιδοµα΄των ασθενει΄ας και µητρο΄τητας σε ει΄δος.

3.2.2. Τροποποιει΄ται το α΄ρθρο 34 παρα΄γραφος 5 ο΄σον αφορα΄
τη ρυ΄θµιση της απο΄δοσης απο΄ τον αρµο΄διο φορε΄α ενο΄ς κρα΄τους
µε΄λους των δαπανω΄ν που πραγµατοποιη΄θηκαν κατα΄ τη διαµονη΄ σε
α΄λλο κρα΄τος. Επιδιω΄κεται ο διαχωρισµο΄ς του θε΄µατος της απο΄δοσης των δαπανω΄ν σε δυ΄ο παραγρα΄φους, ανα΄λογα µε το αν
υπα΄ρχουν κλι΄µακες για τον υπολογισµο΄ τους (παρα΄γραφος 4) η΄
ο΄χι (παρα΄γραφος 5).
Επιπλε΄ον αυτου΄ του τεχνικου΄ θε΄µατος, η τροποποι΄ηση διορθω΄νει
ορισµε΄να γλωσσικα΄ λα΄θη στο αγγλικο΄ και το σουηδικο΄ κει΄µενο.
3.2.3. Τροποποιει΄ται το α΄ρθρο 93 παρα΄γραφος 1 ως συνε΄πεια
της συµπερι΄ληψης των σπουδαστω΄ν στον κανονισµο΄ (EOK) αριθ.
1408/71 (κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 307/99 της 8ης Φεβρουαρι΄ου
1999 που διευρυ΄νει το προσωπικο΄ και το καθ' υ΄λην πεδι΄ο των
κανονισµω΄ν (EOK) αριθ. 1408/71 και (EOK) αριθ. 574/72). Ο
κανονισµο΄ς αυτο΄ς εισα΄γει δυ΄ο νε΄α α΄ρθρα, το 34α («Ειδικε΄ς

3.2.4. Τροποποιει΄ται το α΄ρθρο 107 παρα΄γραφος 1 ο΄σον
αφορα΄ τη µετατροπη΄ των νοµισµα΄των. Μετα΄ την κατα΄ργηση του
Ευρωπαϊκου΄ Νοµισµατικου΄ Συστη΄µατος, ο καθορισµο΄ς των τιµω΄ν
αναφορα΄ς του ευρω΄ ανατε΄θηκε στην Ευρωπαϊκη΄ Κεντρικη΄ Τρα΄πεζα.
4.

Συµπερα΄σµατα

4.1.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση τροποποι΄ησης των δυ΄ο
κανονισµω΄ν.
4.2.
Στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας της συναπο΄φασης, ο ρο΄λος
και η συµβουλευτικη΄ της λειτουργι΄α της ΟΚΕ σ' αυτο΄ν τον τυ΄πο
προτα΄σεων πρε΄πει να ενταχθου΄ν σε ΄ενα σενα΄ριο που θα της
επιτρε΄πει να γνωµοδοτει΄ και για τις τροποποιη΄σεις που επε΄ρχονται
στα κει΄µενα στην πορει΄α της διαδικασι΄ας ΄εγκριση΄ς τους.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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C 367/21

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε τη διατη΄ρηση των δικαιωµα΄των των
περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω
εργαζοµε΄νων σε περι΄πτωση µεταβιβα΄σεων επιχειρη΄σεων, εγκαταστα΄σεων η΄ τµηµα΄των εγκαταστα΄σεων η΄
επιχειρη΄σεων (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση)»
(2000/C 367/06)
Στις 23 Ιουνι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 94 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
παραπα΄νω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Απασχο΄ληση, κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις, δικαιω΄µατα του πολι΄τη», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 12 Σεπτεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Liverani.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2000, η ΟΚΕ υιοθε΄τησε µε 104 ψη΄φους υπε΄ρ,
καµµι΄α ψη΄φο κατα΄ και 6 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η θεσµικη΄ η΄ επι΄σηµη κωδικοποι΄ηση των νοµικω΄ν πρα΄ξεων
αποτελει΄ ΄εναν απο΄ τους στο΄χους που ΄εθεσε η Επιτροπη΄ στα πλαι΄σια
της «Ευρω΄πης των πολιτω΄ν» ω΄στε, χα΄ρη στην απλου΄στευση και στη
διασα΄φηση΄ του, να καταστει΄ το κοινοτικο΄ δι΄καιο προσιτο΄ και
κατανοητο΄ απο΄ στον πολι΄τη.
1.2.
Ο στο΄χος αυτο΄ς επιβεβαιω΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Εδιµβου΄ργου το οποι΄ο, στα συµπερα΄σµατα της
Προεδρι΄ας, επιβεβαι΄ωσε τη σηµασι΄α της θεσµικη΄ς η΄ επι΄σηµης
κωδικοποι΄ησης καθο΄σον παρε΄χει νοµικη΄ ασφα΄λεια ως προς τον
εφαρµοστε΄ο νο΄µο σε ορισµε΄νη χρονικη΄ στιγµη΄ ο΄σον αφορα΄ ΄ενα
συγκεκριµε΄νο θε΄µα.
1.3.
Η προ΄ταση κωδικοποι΄ησης της οδηγι΄ας 77/187/ΕΟΚ του
Συµβουλι΄ου, της 14ης Φεβρουαρι΄ου 1977, περι΄ προσεγγι΄σεως
των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τη διατη΄ρηση
των δικαιωµα΄των των εργαζοµε΄νων σε περι΄πτωση µεταβιβα΄σεων
επιχειρη΄σεων, εγκαταστα΄σεων η΄ τµηµα΄των επιχειρη΄σεων η΄ εγκαταστα΄σεων, αποβλε΄πει στην εν λο΄γω κωδικοποι΄ηση.
1.4.
Η νε΄α οδηγι΄α θα αντικαταστη΄σει τις δια΄φορες οδηγι΄ες που
αποτελου΄ν αντικει΄µενο της κωδικοποι΄ησης και αναφορικα΄ µε τις
οποι΄ες η ΟΚΕ ει΄χε καταρτι΄σει σχετικε΄ς γνωµοδοτη΄σεις (1). Η νε΄α
οδηγι΄α σε΄βεται πλη΄ρως την ουσι΄α των κωδικοποιου΄µενων κειµε΄νων
(1) Οδηγι΄α 77/187/EOK του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 61 της 5.3.1977,
σ. 26). Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ της 23ης Απριλι΄ου 1975 (ΕΕ C 255
της 7.11.1975, σ. 25) που τροποποιη΄θηκε απο΄ την Οδηγι΄α 98/50/ΕΚ
του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 88). Γνωµοδο΄τηση της
ΟΚΕ της 29ης Μαρτι΄ου 1995 (ΕΕ C 133 της 31.5.1995, σ. 13).

και αρκει΄ται, απλω΄ς, στη συγκε΄ντρωση΄ τους επιφε΄ροντας µο΄νο τις
τυπικε΄ς τροποποιη΄σεις που απαιτου΄νται απο΄ την ΄δια
ι τη διαδικασι΄α
κωδικοποι΄ησης.
2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επικροτει΄ την
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.
2.2.
Συµφωνει΄ ως προς την ανα΄γκη να καταστει΄ η κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α περισσο΄τερο προσιτη΄ και κατανοητη΄ απο΄ τους πολι΄τες.
2.3.
Η µεγαλυ΄τερη σαφη΄νεια και διαφα΄νεια της κοινοτικη΄ς
νοµοθεσι΄ας θα επιτρε΄ψουν την ορθη΄ ερµηνει΄α της και θα διασφαλι΄σουν την απαραι΄τητη νοµικη΄ βεβαιο΄τητα.
2.4.
Για τους λο΄γους αυτου΄ς, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ εγκρι΄νει την προ΄ταση κωδικοποι΄ησης της οδηγι΄ας
77/187/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 14ης Φεβρουαρι΄ου 1977,
περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε
τη διατη΄ρηση των δικαιωµα΄των των εργαζοµε΄νων σε περι΄πτωση
µεταβιβα΄σεων επιχειρη΄σεων, εγκαταστα΄σεων η΄ τµηµα΄των επιχειρη΄σεων η΄ εγκαταστα΄σεων.
2.5.
Η εν λο΄γω κωδικοποι΄ηση αφορα΄ µο΄νο ορισµε΄νες επι΄σηµες
πτυχε΄ς των ελε΄γχων και επιδιω΄κει τον πλη΄ρη σεβασµο΄ του
περιεχο΄µενου΄ τους το οποι΄ο και παραµε΄νει αµετα΄βλητο.
Η ΟΚΕ ελπι΄ζει ο΄τι σε περι΄πτωση επανειληµµε΄νων µελλοντικω΄ν
προσφυγω΄ν στο ∆ικαστη΄ριο της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, η
Επιτροπη΄ θα προβει΄ ενδεχοµε΄νως σε τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄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 «Πρα΄σινη Βι΄βλο για την εµπορι΄α
΄ ν αερι΄ων φαινοµε΄νου θερµοκηπι΄ου εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης»
εκποµπω
(2000/C 367/07)
Στις 13 Μαρτι΄ου 2000, 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 γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την Πρα΄σινη Βι΄βλο για την εµπορι΄α εκποµπω΄ν αερι΄ων φαινοµε΄νου θερµοκηπι΄ου εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
Το τµη΄µα γεωργι΄ας, ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου, περιβα΄λλοντος, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 26 Ιουλι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Gafo Fernández.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 90 ψη΄φους υπε΄ρ και 3 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Συ΄µφωνα µε ο΄σα ορι΄ζει το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το, που
υιοθετη΄θηκε το ∆εκε΄µβριο του 1998, η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση
δεσµευ΄τηκε να περιορι΄σει κατα΄ 8 %, συνολικα΄, τις εκποµπε΄ς αερι΄ων
που προκαλου΄ν το φαινο΄µενο του θερµοκηπι΄ου (ΑΦΘ), κατα΄ την
περι΄οδο 2008-2012, σε συ΄γκριση µε τα επι΄πεδα του 1990.
1.2.
Τον Ιου΄νιο του 1998, το Συµβου΄λιο προε΄βη σε µι΄α
ασυ΄µµετρη κατανοµη΄ της προσπα΄θειας αυτη΄ς µεταξυ΄ των διαφο΄ρων
κρατω΄ν µελω΄ν, η οποι΄α ονοµα΄στηκε «Συµφωνι΄α επιµερισµου΄ των
βαρω΄ν», λαµβα΄νοντας υπο΄ψη κριτη΄ρια ο΄πως οι κατα΄ κεφαλη΄ν
εκποµπε΄ς η΄ το επι΄πεδο ατοµικου΄ εισοδη΄µατος του κα΄θε κρα΄τους.
1.3.
Συ΄µφωνα µε τις πρω΄τες εκτιµη΄σεις, µε βα΄ση τα πραγµατικα΄
επι΄πεδα εκποµπω΄ν αερι΄ων φαινοµε΄νου θερµοκηπι΄ου κατα΄ το 1998
και µε προβολη΄ στο µε΄λλον της υφιστα΄µενης τα΄σης, η Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση θα αντιµετωπι΄σει δυσκολι΄ες για να εκπληρω΄σει τη δε΄σµευση
που ανε΄λαβε στο Κιο΄το.
1.4.
Το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το θεσπι΄ζει σαφη΄ δια΄κριση µεταξυ΄
των χωρω΄ν του καλου΄µενου Παραρτη΄µατος 1 (ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες
που οφει΄λουν να θεσπι΄σουν, µεµονωµε΄να η΄ συλλογικα΄, στα
πλαι΄σια ενο΄ς συµφω΄νου περιφερειακη΄ς ενοποι΄ησης, µια µει΄ωση
των εκποµπω΄ν ΑΦΘ) και των µη ανεπτυγµε΄νων χωρω΄ν που,
λο΄γω του ιστορικα΄ χαµηλου΄ επιπε΄δου κατα΄ κεφαλη΄ν εκποµπω΄ν,
εξαιρου΄νται απο΄ την υποχρε΄ωση περιορισµου΄, ω΄στε να µην τεθει΄
σε κι΄νδυνο το δυναµικο΄ ανα΄πτυξη΄ς τους.
1.5.
Το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το υιοθε΄τησε τρεις Μηχανισµου΄ς,
καλου΄µενους «ευε΄λικτους», που ει΄ναι οι εξη΄ς: η κοινη΄ εφαρµογη΄, ο
µηχανισµο΄ς καθαρη΄ς ανα΄πτυξης και, εκει΄νος που µας ενδιαφε΄ρει
εδω΄, η εµπορι΄α δικαιωµα΄των εκποµπω΄ν.
1.6.
Οι δυ΄ο πρω΄τοι µηχανισµοι΄, η κοινη΄ εφαρµογη΄ και η
καθαρη΄ ανα΄πτυξη, επιχειρου΄ν να προωθη΄σουν τη δρα΄ση µιας
ανεπτυγµε΄νης χω΄ρας η΄ µιας επιχει΄ρησης ανεπτυγµε΄νης χω΄ρας σε
α΄λλη ανεπτυγµε΄νη χω΄ρα του Παραρτη΄µατος 1 (κοινη΄ εφαρµογη΄) η΄
σε µη ανεπτυγµε΄νη χω΄ρα (καθαρη΄ ανα΄πτυξη), µε στο΄χο την
υλοποι΄ηση της προαναφερο΄µενης µει΄ωσης των εκποµπω΄ν ΑΦΘ,
µε΄σω του καταλογισµου΄ στην πρω΄τη χω΄ρα η΄ επιχει΄ρηση της εν
λο΄γω µει΄ωσης. Αντι΄θετα, η εµπορι΄α του δικαιω΄µατος εκποµπω΄ν
επιχειρει΄ να ρυθµι΄σει την εκχω΄ρηση επι΄πληρωµη΄ των πλεοναζο΄ντων
δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς που επε΄τυχε µια συγκεκριµε΄νη επιχει΄ρηση
η΄ µονα΄δα — ει΄τε µε΄σω περιορισµου΄ των δραστηριοτη΄των ει΄τε µε΄σω
της αποδοτικο΄τερης αξιοποι΄ησης της ενε΄ργειας η΄ της παραγωγικη΄ς

της διαδικασι΄ας — σε α΄λλη επιχει΄ρηση, ει΄τε της ΄διας
ι
χω΄ρας ει΄τε
α΄λλης ανεπτυγµε΄νης χω΄ρας, ω΄στε να κατορθω΄σει η δευ΄τερη αυτη΄
επιχει΄ρηση να εκπληρω΄σει τις δικε΄ς της δεσµευ΄σεις στον τοµε΄α.
1.7.
'Οπως ει΄ναι ευνο΄ητο, ο λο΄γος υ΄παρξης των εν λο΄γω
«ευε΄λικτων µηχανισµω΄ν» ει΄ναι η διευκο΄λυνση της συνολικη΄ς
επι΄τευξης των στο΄χων µει΄ωσης εκποµπω΄ν, µε την παροχη΄ της
ευκαιρι΄ας να επικεντρωθου΄ν οι προσπα΄θειες στις περιοχε΄ς εκει΄νες
ο΄που η σχε΄ση κο΄στους/αποτελεσµατικο΄τητας ει΄ναι η υψηλο΄τερη
δυνατη΄ βραχυπρο΄θεσµα. Το ζητου΄µενο, ως εκ του΄του, ει΄ναι να
εφαρµοστει΄ ΄ενας οικονοµικο΄ς προσανατολισµο΄ς που να στηρι΄ζεται
στην κατανοµη΄ των πο΄ρων µε βα΄ση τη λειτουργι΄α της ελευ΄θερης
αγορα΄ς. Εντου΄τοις, δεν πρε΄πει να παραβλε΄πεται ο΄τι η βελτιστοποι΄ηση αυτη΄ ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τη µεσοπρο΄θεσµη αυ΄ξηση του
οριακου΄ κο΄στους των µε΄τρων που θα πρε΄πει να ληφθου΄ν, εκτο΄ς
εα΄ν προκυ΄ψουν τεχνολογικα΄ α΄λµατα που θα επιτρε΄ψουν τον
περιορισµο΄ του εν λο΄γω αυξανο΄µενου κο΄στους.
1.8.
Το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το προβλε΄πει τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς των εν λο΄γω ευε΄λικτων µηχανισµω΄ν µεταξυ΄ των «µερω΄ν» (των
κρατω΄ν µελω΄ν που ΄εχουν υπογρα΄ψει το Συ΄µφωνο) εντο΄ς του 2008,
δηλαδη΄ απο΄ τη στιγµη΄ που θα αποβου΄ν υποχρεωτικε΄ς οι δεσµευ΄σεις
περιορισµου΄ των ΑΦΘ. Εντου΄τοις, τι΄ποτα δεν εµποδι΄ζει ΄ενα απο΄ τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη του Πρωτοκο΄λλου να θε΄σει σε ισχυ΄ εκ των
προτε΄ρων, εσωτερικα΄, κα΄ποιον απο΄ τους εν λο΄γω ευε΄λικτους µηχανισµου΄ς. Αυτο΄ ει΄ναι το αντικει΄µενο της παρου΄σας προ΄τασης.
1.9.
'Οπως ει΄ναι φυσικο΄, η θε΄σπιση µεµονωµε΄νων δικαιωµα΄των
εκποµπη΄ς συνεπα΄γεται την ανα΄γκη προσδιορισµου΄ µεµονωµε΄νων
αδειω΄ν εκποµπη΄ς για τις επιχειρη΄σεις ορισµε΄νων συγκεκριµε΄νων
κλα΄δων. Στο χω΄ρο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, φαι΄νεται λογικο΄ τα εν
λο΄γω µεµονωµε΄να ο΄ρια εκποµπω΄ν να συνδε΄ονται µε τα κριτη΄ρια
των BAT (best available techniques — βε΄λτιστες διαθε΄σιµες
τεχνικε΄ς) που θεσπι΄ζει η Οδηγι΄α 96/61/ΕΚ σχετικα΄ µε την
ολοκληρωµε΄νη προ΄ληψη και ΄ελεγχο της ρυ΄πανσης (οδηγι΄α ΟΠΕΡ).
Επ' αυτου΄, ο΄µως, τι΄θενται δυ΄ο προβλη΄µατα: πρω΄τον, ο΄τι η εν λο΄γω
οδηγι΄α δεν περιλαµβα΄νει το συ΄νολο των κλα΄δων που προκαλου΄ν
εκποµπε΄ς ΑΦΘ, ου΄τε και το συ΄νολο των παραγωγικω΄ν κλα΄δων, και
δευ΄τερον, ο΄τι για πολλου΄ς κλα΄δους, τα εν λο΄γω κριτη΄ρια BAT δεν
θα ει΄ναι διαθε΄σιµα πριν απο΄ τα ΄ετη 2003-2004.
1.10. Η δευ΄τερη συνε΄πεια της θε΄σπισης, στην Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση, ενο΄ς τε΄τοιου συστη΄µατος δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς, ει΄ναι η
ενδεχο΄µενη στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄ που µπορει΄ να προκυ΄ψει
απο΄ µια διαφοροποιηµε΄νη εφαρµογη΄ µεταξυ΄ κλα΄δων και επιχειρη΄σεων εντο΄ς της ΄διας
ι
χω΄ρας η΄ σε διαφορετικε΄ς χω΄ρες.
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1.11. Με βα΄ση τα προαναφερο΄µενα, οι πιθανε΄ς εναλλακτικε΄ς
λυ΄σεις ει΄ναι δυ΄ο. Η πρω΄τη ει΄ναι η δηµιουργι΄α ενο΄ς εναρµονισµε΄νου
πλαισι΄ου στον κοινοτικο΄ χω΄ρο το οποι΄ο να προσδιορι΄ζει τους
κλα΄δους και τις διαδικασι΄ες προς εφαρµογη΄, µε το ενδεχο΄µενο
να προκληθει΄ στρε΄βλωση λο΄γω του διαφορετικου΄ βα΄ρους των
εκποµπω΄ν που θα καλυ΄πτονται στο κα΄θε κρα΄τος µε΄λος. Η δευ΄τερη
ει΄ναι η πραγµατοποι΄ηση αναλυτικη΄ς µελε΄της του κα΄θε εθνικου΄
συστη΄µατος, ενο΄ς προς ΄ενα (στις χω΄ρες που θα αποφασι΄σουν να
θεσπι΄σουν τε΄τοιο συ΄στηµα), προκειµε΄νου να εξακριβωθει΄ το
συµβατο΄ του κα΄θε συστη΄µατος µε το καθεστω΄ς ανταγωνισµου΄
(συ΄στηµα ΄εµµεσων δηµοσι΄ων ενισχυ΄σεων) η΄ µε την εσωτερικη΄
αγορα΄. Τα δικαιω΄µατα εκποµπω΄ν συνιστου΄ν «αγαθο΄» που υπο΄κειται
στο καθεστω΄ς ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας (τουλα΄χιστον µεταξυ΄ των
χωρω΄ν ο΄που θα ισχυ΄ει τε΄τοιο εθνικο΄ συ΄στηµα).

Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι, συ΄µφωνα µε µια βασικη΄ αντι΄ληψη που
ανταποκρι΄νεται συνολικα΄ στους α΄γνωστους αυτου΄ς παρα΄γοντες,
το συ΄στηµα πρε΄πει να οργανωθει΄ µε α΄ξονα τις ακο΄λουθες σκε΄ψεις:
—

Ο καθορισµο΄ς για τις επιχειρη΄σεις επιπε΄δων εκποµπω΄ν
ει΄ναι δυνατο΄ς µο΄νον εα΄ν πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε
επιστηµονικα΄ κριτη΄ρια, βα΄σιµα αιτιολογηµε΄να και προσδιορισµε΄να στον κοινοτικο΄ χω΄ρο. Ως εκ του΄του, η ΟΚΕ εγκρι΄νει
τη χρη΄ση των κριτηρι΄ων των BAT, για τους κλα΄δους εκει΄νους
για τους οποι΄ους η εφαρµογη΄ τους θα θεσπιστει΄ στα πλαι΄σια
της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας η΄, εναλλακτικα΄, µεταξυ΄ α΄λλων,
΄ενα συ΄στηµα συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο.

—

Η εκποµπη΄ αερι΄ων φαινοµε΄νου θερµοκηπι΄ου ενο΄ς κρα΄τους
µε΄λους ει΄ναι το α΄θροισµα των εκποµπω΄ν των ΄εξι αερι΄ων και
ο΄λων των πηγω΄ν εκποµπω΄ν, µεταξυ΄ των οποι΄ων πρε΄πει να
αναφερθου΄ν οι σηµειακε΄ς πηγε΄ς (π.χ. ορισµε΄νες απο΄ εκει΄νες
που προαναφε΄ρονται), αλλα΄ και οι καλου΄µενες δια΄χυτες
πηγε΄ς (ο΄πως οι εκποµπε΄ς που προε΄ρχονται απο΄ τις µεταφορε΄ς). Ως εκ του΄του, ακο΄µη και εα΄ν η εφαρµογη΄ των κριτηρι΄ων
των BAT συνεπα΄γεται αφ' εαυτη΄ς µια µει΄ωση των εκποµπω΄ν
CO2, η εθνικη΄ δε΄σµευση για µει΄ωση δεν µπορει΄να συνδυαστει΄
κατα΄ τρο΄πο ευθε΄ως ανα΄λογο και αποκλειστικο΄ µε τη µει΄ωση
των σηµειακω΄ν εκποµπω΄ν ενο΄ς συγκεκριµε΄νου αριθµου΄ βιοµηχανικω΄ν κλα΄δων.

—

Η εκχω΄ρηση δικαιωµα΄των εκποµπω΄ν σε νε΄ες δραστηριο΄τητες
(που καλυ΄πτονται απο΄ τα κριτη΄ρια των BAT) θα µπορε΄σει,
εποµε΄νως, να γι΄νει κατα΄ τρο΄πο αυτο΄µατο, αναλογικο΄ και
χωρι΄ς να ασκου΄νται διακρι΄σεις σε σχε΄ση µε η΄δη υφιστα΄µενες
ανα΄λογες δραστηριο΄τητες. Βε΄βαια, η αυ΄ξηση αυτη΄ του ο΄γκου
των εκποµπω΄ν αερι΄ων φαινοµε΄νου θερµοκηπι΄ου θα πρε΄πει
να αντισταθµι΄ζεται, εντο΄ς του κα΄θε κρα΄τους µε΄λους, µε
ταυτο΄χρονες µειω΄σεις, τουλα΄χιστον ισοδυ΄ναµες, σε α΄λλους
κλα΄δους η΄ δραστηριο΄τητες, προκειµε΄νου να τηρει΄ται η εθνικη΄
δε΄σµευση ως προς τις εκποµπε΄ς.

1.12. 'Οπως ει΄ναι φυσικο΄, η εφαρµογη΄ ενο΄ς τε΄τοιου συστη΄µατος ανταποκρι΄νεται σε µια αντι΄ληψη καταµερισµου΄ που στηρι΄ζεται
στο σεβασµο΄ των ιστορικω΄ν δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς
(grandfathering — προπατορικο΄ δικαι΄ωµα), τα οποι΄α τροποποιου΄νται µε βα΄ση τα κριτη΄ρια των BAT ενεργειακη΄ς απο΄δοσης.
∆ηµιουργει΄ται ο΄µως ΄ενα ζη΄τηµα που συνδε΄εται µε το κριτη΄ριο
αυτο΄, το οποι΄ο ει΄ναι η εκχω΄ρηση δικαιωµα΄των εκποµπη΄ς σε νε΄ες
δραστηριο΄τητες και η συ΄νδεση΄ τους µε τα ανω΄τατα εθνικα΄ ο΄ρια
εκποµπω΄ν.
1.13. Για τις νε΄ες επιχειρη΄σεις που αναπτυ΄σσουν δραστηριο΄τητες ανα΄λογες µε δραστηριο΄τητες α΄λλων επιχειρη΄σεων που η΄δη
καλυ΄πτονται απο΄ την Οδηγι΄α ΟΠΕΡ, το θε΄µα αυτο΄ επιλυ΄εται µε
την εφαρµογη΄ των κριτηρι΄ων των BAT ενεργειακη΄ς απο΄δοσης που
εφαρµο΄ζονται σε α΄λλες επιχειρη΄σεις ανα΄λογου καθεστω΄τος. Το
προ΄βληµα, ο΄µως, ενδε΄χεται να προκυ΄ψει για νε΄ες δραστηριο΄τητες
µε µεγα΄λη κατανα΄λωση ενε΄ργειας (παρο΄τι το ενδεχο΄µενο αυτο΄
ει΄ναι µα΄λλον απι΄θανο), οι οποι΄ες δεν θα υφι΄στανται σε καµια΄ α΄λλη
κοινοτικη΄ χω΄ρα και, ως εκ του΄του, θα στερου΄νται κριτηρι΄ων BAT.
'Ενα δευ΄τερο προ΄βληµα µπορει΄ να ει΄ναι ο διαφορετικο΄ς βαθµο΄ς
ευαισθησι΄ας που θα επιδει΄ξει το κα΄θε κρα΄τος µε΄λος προκειµε΄νου
να επιτρε΄ψει νε΄ες δραστηριο΄τητες µε µεγα΄λη κατανα΄λωση ενε΄ργειας
η΄ µε υψηλα΄ επι΄πεδα εκποµπη΄ς ΑΦΘ, στηριζο΄µενο στην υποχρε΄ωση
τη΄ρησης των εθνικω΄ν δεσµευ΄σεων σχετικα΄ µε τις εκποµπε΄ς.
2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την πλη΄ρη υποστη΄ριξη΄ της προς την
πρωτοβουλι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς για την προω΄θηση της
µει΄ωσης των εκποµπω΄ν αερι΄ων φαινοµε΄νου θερµοκηπι΄ου και, εντο΄ς
των πλαισι΄ων αυτω΄ν, προς τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ συστη΄µατος για
τα δικαιω΄µατα εκποµπω΄ν, πλη΄ρως συµβατου΄ µε τη θεωρητικη΄ βα΄ση
του ανα΄λογου συστη΄µατος που προβλε΄πεται στο Πρωτο΄κολλο του
Κιο΄το. Ωστο΄σο, πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι η εµπορι΄α
µε τα αντι΄στοιχα πιστοποιητικα΄ δεν αποτελει΄ µε΄σο µει΄ωσης. Η ΟΚΕ
ζητα΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να καθορι΄σει, σε αναλυτικη΄ ανακοι΄νωση,
τους µηχανισµου΄ς µε τους οποι΄ους θα µπορου΄σε να επιτευχθει΄ η
εν λο΄γω µει΄ωση.
2.2.
Συγκεκριµε΄να, το ΄εγγραφο της Επιτροπη΄ς δεν παρε΄χει
σαφει΄ς κατευθυ΄νσεις σχετικα΄ µε τρι΄α καθοριστικα΄ στοιχει΄α για τη
διαµο΄ρφωση του µηχανισµου΄ αυτου΄. Προ΄κειται για την εκχω΄ρηση
επιπε΄δων εκποµπω΄ν σε µεµονωµε΄νες επιχειρη΄σεις (και, συνεπω΄ς, τα
ενδεχο΄µενα δικαιω΄µατα εκποµπω΄ν), τη σχε΄ση µεταξυ΄, αφενο΄ς, των
εν λο΄γω µεµονωµε΄νων ανω΄τατων ορι΄ων της κα΄θε επιχει΄ρησης και,
αφετε΄ρου, της εθνικη΄ς προσπα΄θειας για µει΄ωση και, τε΄λος, τα επι΄πεδα που θα εκχωρηθου΄ν σε νε΄ες επιχειρη΄σεις η ΄εναρξη δραστηριο΄τητας των οποι΄ων θα πραγµατοποιηθει΄απο΄ εδω΄ και στο εξη΄ς.
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2.3.
Για ο΄λους αυτου΄ς τους λο΄γους, κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ,
ο µηχανισµο΄ς εµπορι΄ας των δικαιωµα΄των εκποµπω΄ν πρε΄πει να
στηριχθει΄ στις ακο΄λουθες βασικε΄ς αρχε΄ς:
—

Το συ΄στηµα πρε΄πει να λα΄βει ως σταθερο΄ πλαι΄σιο αναφορα΄ς
την αρχη΄ «ο ρυπαι΄νων πληρω΄νει».

—

Το κοινοτικο΄ συ΄στηµα πρε΄πει να ει΄ναι πλη΄ρως συµβατο΄ µε το
µηχανισµο΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 17 του Πρωτοκο΄λλου
του Κιο΄το, ου΄τως ω΄στε στην περι΄πτωση που θα ΄εχει η΄δη τεθει΄
σε ισχυ΄, να δυ΄ναται στη συνε΄χεια να ενσωµατωθει΄ στον εν
λο΄γω µηχανισµο΄.

—

Το συ΄στηµα πρε΄πει να ΄εχει κοινοτικη΄ δια΄σταση και διατοµεακη΄ εµβε΄λεια.

—

Πρε΄πει να ει΄ναι ΄ενα εξελικτικο΄ συ΄στηµα, ω΄στε να εφαρµοστει΄
αρχικα΄ σε ΄εναν περιορισµε΄νο αριθµο΄ κλα΄δων, πολυ΄ σηµαντικω΄ν ο΄µως απο΄ την α΄ποψη του ο΄γκου των εκποµπω΄ν CO2.

—

Το συ΄στηµα πρε΄πει να στηρι΄ζεται σε κοινοτικο΄ Κανονισµο΄,
δηλαδη΄ σε νοµοθετικη΄ πρα΄ξη πλη΄ρως δεσµευτικη΄, που
θα ΄εχει υιοθετηθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο, µε προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.
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Ο εν λο΄γω Κανονισµο΄ς πρε΄πει να θεσπι΄ζει κοινο΄ και εναρµονισµε΄νο ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο, που να προσδιορι΄ζει τους
κλα΄δους που υπα΄γονται σ' αυτο΄ν και τις συγκεκριµε΄νες
διαδικασι΄ες, και να στηρι΄ζεται στην Απο΄φαση
1999/296/ΕΟΚ για ΄εναν µηχανισµο΄ παρακολου΄θησης των
εκποµπω΄ν αερι΄ων που συµβα΄λλουν στο φαινο΄µενο του
θερµοκηπι΄ου και στην Οδηγι΄α για τις Μεγα΄λες Εγκαταστα΄σεις
Καυ΄σης.

—

Το συ΄στηµα πρε΄πει να περιορι΄ζει στο ελα΄χιστο τις αρνητικε΄ς
συνε΄πειες ως προς τη στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄ και να
διαθε΄τει επαρκη΄ ευελιξι΄α ω΄στε να µην καταλη΄ξει σε «µο΄νιµη
ιδιοποι΄ηση» των πρω΄των πλεονεκτηµα΄των του.

—

Πρε΄πει να λειτουργει΄ σε εθελου΄σια βα΄ση, ου΄τως ω΄στε οι
επιχειρη΄σεις των κλα΄δων που θα ορισθου΄ν στον κοινοτικο΄
χω΄ρο, να µπορου΄ν να ενταχθου΄ν σ' αυτο΄ και να επωφεληθου΄ν
απο΄ αυτο΄.

—

Γι' αυτο΄ το λο΄γο, πρε΄πει να ορισθει΄ µια προσωρινη΄ αλλα΄
λογικη΄ ηµεροµηνι΄α για την ΄εναρξη της ισχυ΄ος του, που θα
µπορου΄σε να ει΄ναι η 1η Ιανουαρι΄ου του 2005.

—

Εξα΄λλου, πρε΄πει να θεσπιστει΄ και µια δευ΄τερη προϋπο΄θεση
για την ΄εναρξη της ισχυ΄ος του: ΄ενα ελα΄χιστο ποσοστο΄, που
θα προσδιορισθει΄, των συνολικω΄ν εκποµπω΄ν ενο΄ς κρα΄τους
µε΄λους να καλυ΄πτεται θεωρητικα΄ απο΄ το συ΄στηµα αυτο΄.

—

Πρε΄πει να ει΄ναι ΄ενα συ΄στηµα που να επιδε΄χεται την εθελου΄σια
εφαρµογη΄ του στις υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω΄ρες που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα 1 του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το και
στις χω΄ρες του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου.

2.4.
Τε΄λος, το συ΄στηµα αυτο΄ πρε΄πει να ει΄ναι συµπληρωµατικο΄
και ο΄χι να υποκαθιστα΄ τις δρα΄σεις που προβλε΄πονται στο κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος για την επι΄τευξη του εθνικου΄ µεριδι΄ου εκποµπω΄ν,
συ΄µφωνα µε το καλου΄µενο συ΄στηµα «επιµερισµου΄ των βαρω΄ν».
3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

Στο κεφα΄λαιο αυτο΄, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να ασχοληθει΄µε τον κατα΄λογο
των ερωτηµα΄των που διατυπω΄νει η Επιτροπη΄ στην Πρα΄σινη Βι΄βλο.
Ακολουθει΄ται, λοιπο΄ν, η σειρα΄ του εν λο΄γω καταλο΄γου.
΄ τηση 1
3.1. Ερω
3.1.1. ∆εδοµε΄νου ο΄τι πρε΄πει να δηµιουργηθει΄ µια εναρµονισµε΄νη βα΄ση για τον καθορισµο΄ του µεριδι΄ου εκποµπω΄ν της κα΄θε
επιχει΄ρησης που θα γι΄νει δεκτη΄ στο συ΄στηµα, τα µερι΄δια αυτα΄
µπορου΄ν να καθοριστου΄ν µο΄νο συ΄µφωνα µε τις τιµε΄ς ενεργειακη΄ς
απο΄δοσης µε βα΄ση τα κριτη΄ρια των BAT και µπορου΄ν να
εφαρµοστου΄ν, τουλα΄χιστον σε ΄ενα πρω΄το στα΄διο, στις εγκαταστα΄σεις που καλυ΄πτονται απο΄ την Οδηγι΄α για τις Μεγα΄λες Εγκαταστα΄σεις Καυ΄σης.
3.1.2. Ως εκ του΄του, οι κλα΄δοι που θα περιλαµβα΄νονται στο
συ΄στηµα αυτο΄ θα ει΄ναι εκει΄νοι που προβλε΄πονται στην οδηγι΄α
ΟΠΕΡ, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι µε΄χρι το 2005 θα ΄εχουν καθοριστει΄ τα
προ΄τυπα ενεργειακη΄ς απο΄δοσης για τους εν λο΄γω κλα΄δους
συ΄µφωνα µε τα κριτη΄ρια των BAT και, επιπλε΄ον, ο΄τι οι εγκαταστα΄σεις θα καλυ΄πτονται απο΄ την οδηγι΄α για τις Μεγα΄λες Εγκαταστα΄σεις Καυ΄σης η΄, στην περι΄πτωση που τα εν λο΄γω προ΄τυπα δεν θα
ει΄ναι ακο΄µη διαθε΄σιµα, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η βιοµηχανι΄α θα
΄εχει ορι΄σει προσωρινα΄ ορισµε΄να προ΄τυπα εκποµπω΄ν, µε βα΄ση
Εθελοντικε΄ς Συµφωνι΄ες σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα, τις οποι΄ες θα ΄εχει
εγκρι΄νει η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ και οι οποι΄ες θα βασι΄ζονται,
µεταξυ΄ α΄λλων, σε ΄ενα συ΄στηµα συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης σε
παγκο΄σµιο επι΄πεδο.
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΄ τηση 2
3.2. Ερω
3.2.1. Οι κλα΄δοι στους οποι΄ους η εφαρµογη΄ του συστη΄µατος
θα συµφωνηθει΄ εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, θα πρε΄πει
εποµε΄νως να καλυ΄πτονται απο΄ κοινο΄ εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα, και
προς του΄το επιβα΄λλεται να υπα΄γονται στο συ΄στηµα ο΄λες οι
επιχειρη΄σεις των κλα΄δων αυτω΄ν. Εντου΄τοις, η λε΄ξη «υποχρεωτικο΄»
δεν πρε΄πει να ερµηνευ΄εται ποτε΄ ως υποχρε΄ωση εκχω΄ρησης επι΄
πληρωµη΄ των ενδεχο΄µενων πιστω΄σεων εκποµπω΄ν, ιδιαι΄τερα µα΄λιστα
στην περι΄πτωση που η αξι΄α των πιστω΄σεων αυτω΄ν στην αγορα΄
κρι΄νεται ως ανεπαρκη΄ς, παρο΄τι βε΄βαια, ο΄πως ει΄ναι φυσικο΄, οι
επιχειρη΄σεις θα ει΄ναι οπωσδη΄ποτε υποχρεωµε΄νες να περιορι΄σουν
τις εκποµπε΄ς τους στα επι΄πεδα που θα καθοριστου΄ν.
3.2.2. Οι εγγυη΄σεις ως προς την ασφα΄λεια δικαι΄ου θα πρε΄πει
να εξασφαλισθου΄ν µε΄σω του καθορισµου΄ ορισµε΄νων ελα΄χιστων
προϋποθε΄σεων για τη ρυ΄θµιση των εµπορικω΄ν αυτω΄ν συναλλαγω΄ν.
Σε πρω΄τη φα΄ση, αυτε΄ς θα µπορου΄σαν να συνι΄στανται στη θε΄σπιση
µιας αρχικη΄ς προθεσµι΄ας, ο΄χι υπερβολικα΄ µεγα΄λης, για τις προαναφερο΄µενες συµφωνι΄ες εκχω΄ρησης πιστω΄σεων εκποµπω΄ν µεταξυ΄
εταιριω΄ν, µε στο΄χο τη σταδιακη΄ σταθεροποι΄ηση της αγορα΄ς, ω΄στε
να λειτουργου΄ν ικανοποιητικα΄ οι νο΄µοι της προσφορα΄ς και της
ζη΄τησης, χωρι΄ς να επηρεα΄ζονται απο΄ τον ιδιαι΄τερα περιορισµε΄νο
ο΄γκο των συναλλαγω΄ν.
΄ τηση 3
3.3. Ερω
3.3.1. Το συ΄στηµα επιλογη΄ς «συµµετοχη΄ς» / «µη συµµετοχη΄ς»,
θεωρητικα΄, ει΄ναι συµβατο΄ και µε την εσωτερικη΄ αγορα΄ (µηχανισµο΄ς
αντι΄στροφης εθνικη΄ς δια΄κρισης)· παρουσια΄ζει ο΄µως δυ΄ο µειονεκτη΄µατα. Το πρω΄το ει΄ναι ο΄τι θε΄τει σε κατα΄σταση αρνητικου΄ ανταγωνισµου΄ τις επιχειρη΄σεις του κρα΄τους µε΄λους που θα αποφασι΄σει να
µην συµµετα΄σχει στο συ΄στηµα (γεγονο΄ς που, αργα΄ η΄ γρη΄γορα, θα
δηµιουργη΄σει την ανα΄γκη αντισταθµιστικω΄ν µε΄τρων). Το δευ΄τερο
ει΄ναι ο΄τι θα στερη΄σει απο΄ το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος και τις
επιχειρη΄σεις του την πρακτικη΄ εµπειρι΄α απο΄ την εφαρµογη΄ του
συστη΄µατος αυτου΄ πριν απο΄ την υποχρεωτικη΄ ΄εναρξη της ισχυ΄ος
του, συ΄µφωνα µε τα προβλεπο΄µενα στο Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το.
3.4. Ερω
΄ τηση 4
3.4.1. Το να περιλα΄βει ΄ενα κρα΄τος µε΄λος, συµπληρωµατικα΄,
και α΄λλους τοµει΄ς απο΄ εκει΄νους που θα ορισθου΄ν ως υποχρεωτικοι΄
στον κοινοτικο΄ χω΄ρο, ει΄ναι ενδεχοµε΄νως δυνατο΄ν, υπο΄ τις εξη΄ς δυ΄ο
προϋποθε΄σεις:
—

Να γι΄νονται σεβαστε΄ς οι διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς (µε΄θοδοι
µετρη΄σεων και ελε΄γχου) των δικαιωµα΄των εκποµπω΄ν, ο΄πως
αυτε΄ς θα ΄εχουν θεσπιστει΄ για τους κλα΄δους που καλυ΄πτονται
απο΄ το κοινοτικο΄ καθεστω΄ς.

—

Η εµπορι΄α των δικαιωµα΄των εκποµπω΄ν των κλα΄δων εκει΄νων
που περιλαµβα΄νονται σε εθνικο΄ πλαι΄σιο αλλα΄ δεν ΄εχουν
εναρµονισθει΄ για το συ΄νολο της Κοινο΄τητας να µην µπορει΄
να υπο΄κειται σε καµι΄α περιοριστικη΄ προϋπο΄θεση ο΄σον αφορα΄
τη δυνατο΄τητα να εκχωρηθου΄ν τα δικαιω΄µατα σε επιχειρη΄σεις
α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν.

΄ τηση 5
3.5. Ερω
3.5.1. Η φυ΄ση ακριβω΄ς των κριτηρι΄ων των BAT που πρε΄πει να
χρησιµοποιου΄νται για τον προσδιορισµο΄ των εκποµπω΄ν του κα΄θε
κλα΄δου η΄/και της κα΄θε επιχει΄ρησης, καθιστα΄ περιττο΄ τον προσδιορισµο΄ συνολικω΄ν µεριδι΄ων ανα΄ κλα΄δο, τα οποι΄α ει΄τε στον κοινοτικο΄
χω΄ρο ει΄τε στον εθνικο΄, θα ΄εθεταν ανεπι΄λυτα προβλη΄µατα.
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΄ τηση 6
3.6. Ερω

΄ τηση 9
3.9. Ερω

3.6.1. Ανα΄λογο σκεπτικο΄ ισχυ΄ει και για την κατανοµη΄ των
µεριδι΄ων στις επι΄ µε΄ρους εταιρει΄ες. Πρα΄γµατι, η εφαρµογη΄ των
κριτηρι΄ων των BAT επιτρε΄πει τον προσδιορισµο΄ ενο΄ς ιστορικου΄
επιπε΄δου εκποµπω΄ν για την κα΄θε επιχει΄ρηση (µε βα΄ση τα ιστορικα΄
της επι΄πεδα παραγωγη΄ς, πολλαπλασιαζο΄µενα επι΄ την αποδοτικο΄τητα της χρη΄σης αερι΄ων φαινοµε΄νου θερµοκηπι΄ου). Για τα επο΄µενα
΄ετη, το ιστορικο΄ αυτο΄ µερι΄διο θα προσαρµοσθει΄ συ΄µφωνα µε τα
επι΄πεδα των BAT, σταθµισµε΄να ανα΄λογα µε τα πραγµατικα΄ επι΄πεδα
της παραγωγη΄ς.

3.9.1. Το΄σο οι µηχανισµοι΄ παρακολου΄θησης ο΄σο και οι διαδικασι΄ες παραβι΄ασης ει΄ναι θεωρητικα΄ επαρκει΄ς. Επιβα΄λλεται, εντου΄τοις, η τελειοποι΄ηση των συστηµα΄των αυτω΄ν, ιδιαι΄τερα δε µε τη
βελτι΄ωση των συστηµα΄των παρακολου΄θησης στο στα΄διο της
εποπτει΄ας, και κυρι΄ως στο στα΄διο του ελε΄γχου σε κοινοτικο΄
επι΄πεδο. Πρε΄πει επι΄σης να εξακριβωθει΄ ο΄τι οι µηχανισµοι΄ αυτοι΄ θα
ει΄ναι απο΄λυτα συµβατοι΄ µε εκει΄νους που θα αναπτυχθου΄ν αργο΄τερα, βα΄σει της εφαρµογη΄ς του Πρωτοκο΄λλου του Κιο΄το.

΄ τηση 7
3.7. Ερω
3.7.1. Το κοινοτικο΄ συ΄στηµα, ΄ετσι ο΄πως ΄εχει προσδιοριστει΄
µε΄χρι ση΄µερα, στηρι΄ζεται στο συ΄στηµα «downstream», η΄ των
σηµειακω΄ν πηγω΄ν εκποµπω΄ν. Κρι΄νεται απαραι΄τητο και σκο΄πιµο το
κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, στα πλαι΄σια του εθνικου΄ του προγρα΄µµατος
για την τη΄ρηση της «Συµφωνι΄ας επιµερισµου΄ των βαρω΄ν» συ΄µφωνα
µε το Πρωτο΄κολλο του Κιο΄το, να καταβα΄λει ταυτο΄χρονες προσπα΄θειες για τους τοµει΄ς αυτου΄ς, αλλα΄ επι΄σης και για τις καλου΄µενες
«δια΄χυτες πηγε΄ς» εκποµπω΄ν ΑΦΘ.

3.9.2. Ανα΄λογο σκεπτικο΄ ισχυ΄ει και σχετικα΄ µε τα συστη΄µατα
παραβι΄ασης, παρο΄τι, γενικα΄, το συ΄στηµα της καταγγελι΄ας ενω΄πιον
του ∆ικαστηρι΄ου του Λουξεµβου΄ργου ΄εχει αρκετα΄ σηµαντικη΄
επι΄δραση στην κοινη΄ γνω΄µη του ενδιαφεροµε΄νου κρα΄τους µε΄λους,
ενω΄, αντι΄θετα, οι µηχανισµοι΄ οικονοµικω΄ν κυρω΄σεων, οι οποι΄οι
επιβαρυ΄νουν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος και ο΄χι µια συγκεκριµε΄νη επιχει΄ρηση, δεν ΄εχουν το επιδιωκο΄µενο αποτε΄λεσµα που προβλε΄πεται
στο Πρα΄σινο Βιβλι΄ο, εκτο΄ς εα΄ν το υ΄ψος των εν λο΄γω κυρω΄σεων
ει΄ναι δυσανα΄λογα µεγα΄λο.

΄ τηση 10
3.10. Ερω
3.7.2. Εντου΄τοις, δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να προσδιοριστου΄ν ταυτο΄σηµα επι΄πεδα ανα΄ κρα΄τος µε΄λος, δεδοµε΄νου ο΄τι κα΄τι τε΄τοιο δεν θα
η΄ταν ρεαλιστικο΄, εφο΄σον η υφιστα΄µενη οικονοµικη΄ δοµη΄ του κα΄θε
κρα΄τους ει΄ναι διαφορετικη΄.
3.8. Ερω
΄ τηση 8
3.8.1. Οι τρεις µηχανισµοι΄ που αναφε΄ρονται (περιβαλλοντικοι΄
φο΄ροι, εθελου΄σιες περιβαλλοντικε΄ς συµφωνι΄ες και εµπορι΄α των
δικαιωµα΄των εκποµπω΄ν) αποτελου΄ν, µε αυτη΄ τη σειρα΄, συµπληρωµατικα΄ µε΄τρα. Οι εθελου΄σιες συµφωνι΄ες, ως δρα΄σεις που
υπερβαι΄νουν τα προ΄τυπα, χρησιµευ΄ουν για την πραγµατοποι΄ηση
προο΄δου σε επι΄πεδο τοµε΄ων. Οι περιβαλλοντικοι΄ φο΄ροι, και
ειδικο΄τερα ο φο΄ρος επι΄ των εκποµπω΄ν CO2 (προ΄ταση φο΄ρου
ενε΄ργειας/CO2), χρησιµευ΄ουν ως κυρω΄σεις για τις εκποµπε΄ς
δια΄χυτου χαρακτη΄ρα και, παρα΄λληλα, µε΄σω του προβλεπο΄µενου
συστη΄µατος των επιστροφω΄ν, ως κυρω΄σεις για τις επιχειρη΄σεις
εκει΄νες που οι εκποµπε΄ς τους υπερβαι΄νουν ορισµε΄να κριτη΄ρια
BAT. Τε΄λος, η εµπορι΄α των δικαιωµα΄των εκποµπω΄ν χρησιµευ΄ει ως
θετικο΄ συµπλη΄ρωµα, για να προωθη΄σει την αποδοτικο΄τητα των
προσπαθειω΄ν περιορισµου΄ των εκποµπω΄ν, πε΄ρα απο΄ τα κριτη΄ρια
BAT. Εντου΄τοις, ει΄ναι σκο΄πιµο να καταστει΄ σαφε΄ς ο΄τι αυτε΄ς οι
εντονο΄τερες προσπα΄θειες µει΄ωσης των εκποµπω΄ν δεν πρε΄πει σε
καµι΄α περι΄πτωση να προκαλου΄ν τη µει΄ωση των επιστροφω΄ν του
«πρα΄σινου» φο΄ρου ενε΄ργειας/CO2, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ την
παρου΄σα προ΄ταση οδηγι΄ας που συζητα΄ται στο Συµβου΄λιο.

3.10.1. Παρο΄τι στο σηµει΄ο 2 της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης
υποστηρι΄ζεται η λυ΄ση του κοινοτικου΄ Κανονισµου΄, δηλαδη΄ ενο΄ς
µε΄σου που να ει΄ναι νοµικα΄ δεσµευτικο΄ς χωρι΄ς να χρεια΄ζεται η
µεταφορα΄ του στο εθνικο΄ δι΄καιο, ει΄ναι προφανε΄ς ο΄τι πολλε΄ς πτυχε΄ς
του συστη΄µατος αυτου΄ πρε΄πει να σχεδιαστου΄ν σε επι΄πεδο εθνικω΄ν
η΄ τοπικω΄ν αρχω΄ν. Ως εκ του΄του, µια προ΄ταση για την κατανοµη΄
των αρµοδιοτη΄των και των καθηκο΄ντων µπορει΄ να ει΄ναι η εξη΄ς:
3.10.2. Σ ε κ ο ι ν ο τ ι κ ο΄ ε π ΄π
ι εδο:
Προσδιορισµο΄ς των γενικω΄ν διαδικασιω΄ν εφαρµογη΄ς του συστη΄µατος: Περιλαµβανο΄µενοι κλα΄δοι, συ΄στηµα ελε΄γχου, διαδικασι΄ες
εναρµονισµε΄νης λειτουργι΄ας του συνολικου΄ πακε΄του των αδειω΄ν
εκποµπω΄ν, κριτη΄ρια για την εκχω΄ρηση επι΄ µε΄ρους µεριδι΄ων που θα
στηρι΄ζονται στα κριτη΄ρια των BAT, ΄ελεγχος της ακρι΄βειας των
στοιχει΄ων που θα αποστε΄λλονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
3.10.3. Σ ε ε θ ν ι κ ο΄ κ α ι τ ο π ι κ ο΄ ε π ΄π
ι εδο:
Εκχω΄ρηση των επι΄ µε΄ρους µεριδι΄ων εκποµπω΄ν σε συγκεκριµε΄νες
επιχειρη΄σεις, ΄ελεγχος των εκποµπω΄ν, προσδιορισµο΄ς κλα΄δων που
θα υπο΄κεινται στο συ΄στηµα α΄δειας εκποµπω΄ν, επι΄ πλε΄ον εκει΄νων
που θα οριστου΄ν εναρµονισµε΄να σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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΄ν
Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Προς ΄ενα Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης»
(2000/C 367/08)
Στις 25 Φεβρουαρι΄ου 1999 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 3, του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ της, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να εκδω΄σει γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα «Προς ΄εναν Χα΄ρτη των
Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση».
Το τµη΄µα «Απασχο΄ληση, κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις και δικαιω΄µατα του πολι΄τη», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 25 Ιουλι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
της κας Sigmund (συνεισηγητη΄ς: ο κ. Briesch).
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 122 ψη΄φους υπε΄ρ, 19 κατα΄ και 9 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Κολωνι΄ας της 3ης και 4ης
Ιουνι΄ου 1999 αποφα΄σισε να προβει΄ στην εκπο΄νηση Χα΄ρτη των
θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Στα συµπερα΄σµατα΄ του, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο δικαιολο΄γησε την υποχρε΄ωση
αυτη΄ µε βα΄ση την ανα΄γκη «να καταστει΄ σαφη΄ς η προεξε΄χουσα
σηµασι΄α και το ευ΄ρος τους των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των στους
πολι΄τες της 'Ενωσης».
Κατα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Κολωνι΄ας, ο Χα΄ρτης αυτο΄ς
«πρε΄πει:
1. να περιλαµβα΄νει τα δικαιω΄µατα ελευθερι΄ας και ισο΄τητας,
καθω΄ς και τα θεµελιω΄δη δικονοµικα΄ δικαιω΄µατα (ΕΣ∆Α
και γενικε΄ς αρχε΄ς του κοινοτικου΄ δικαι΄ου)·
2. να περιε΄χει τα θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα τα οποι΄α προση΄κουν
στους πολι΄τες της 'Ενωσης· και
3. να λαµβα΄νει υπο΄ψη οικονοµικα΄ και κοινωνικα΄ δικαιω΄µατα
που περιε΄χονται στον Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Χα΄ρτη και
στον Κοινοτικο΄ Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των των
Εργαζοµε΄νων [...], στο µε΄τρο που δεν αποτελου΄ν βα΄ση
µο΄νο για τους στο΄χους της δρα΄σης της 'Ενωσης.»
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο αποφα΄σισε επι΄σης ο΄τι το σχε΄διο του
Χα΄ρτη αυτου΄ «πρε΄πει να εκπονηθει΄ απο΄ ΄ενα σω΄µα αποτελου΄µενο
απο΄ Αντιπροσω΄πους των Αρχηγω΄ν κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων και
του Προε΄δρου της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς καθω΄ς και απο΄ µε΄λη
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και των εθνικω΄ν κοινοβουλι΄ων».
1.2.
Τε΄λος, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Τα΄µπερε της 15ης
και 16ης Οκτωβρι΄ου 1999 αποφα΄σισε την οριστικη΄ συ΄νθεση του
σω΄µατος αυτου΄, καθω΄ς και τις µεθο΄δους εργασι΄ας του. 'Οσον
αφορα΄ τις µεθο΄δους εργασι΄ας, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο επιβα΄λλει
την αρχη΄ της συναι΄νεσης και εξουσιοδοτει΄ τον Προ΄εδρο να
διαβιβα΄σει το σχε΄διο στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο µο΄νον ο΄ταν
θεωρη΄σει ο΄τι «το κει΄µενο του σχεδι΄ου Χα΄ρτη που εκπονη΄θηκε απο΄
το Σω΄µα µπορει΄ ενδεχοµε΄νως να εγκριθει΄ απο΄ ο΄λα τα µε΄ρη».

1.3.
Το΄σο η γερµανικη΄, ο΄σο και φινλανδικη΄ προεδρι΄α ει΄χαν
δηλω΄σει επανειληµµε΄να ο΄τι ο Χα΄ρτης αυτο΄ς θα ΄επρεπε να αποτελει΄
επι΄σης ΄ενα µε΄σο που θα επιτρε΄πει στους πολι΄τες της Ευρω΄πης να
συµµετε΄χουν «πιο ουσιαστικα΄ στην Ευρω΄πη» και θα τους βοηθα΄ να
συνειδητοποιου΄ν καλυ΄τερα τα δικαιω΄µατα΄ τους. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει
βε΄βαια την ικανοποι΄ηση΄ της για τις διαβουλευ΄σεις που πραγµατοποιει΄ το σω΄µα αυτο΄ — που στο µεταξυ΄ µετονοµα΄σθηκε σε
Συνε΄λευση — µε τις οργανω΄σεις της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.
Ωστο΄σο η ΟΚΕ, ο΄ντας το ευρωπαϊκο΄ ο΄ργανο του οποι΄ου τα
µε΄λη καλου΄νται, συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη, να εκπροσωπου΄ν τα
συµφε΄ροντα των πολιτω΄ν της Ευρω΄πης (1), θεωρει΄ ο΄τι θα η΄ταν
σκοπιµο΄τερο να συµµετει΄χε ενεργο΄τερα στις εν λο΄γω εργασι΄ες.

1.4.
Η αποστολη΄ της Συνε΄λευσης προσδιορι΄ζεται µε΄σω των
εντολω΄ν της Κολωνι΄ας και του Τα΄µπερε. Επισηµαι΄νονται τε΄σσερις
πτυχε΄ς:
—

η Συνε΄λευση δεν συνιστα΄ ∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη, υπο΄ την
΄εννοια της Συνθη΄κης ΕΕ·

—

ως εκ του΄του, δεν ΄εχει αρµοδιο΄τητα να τροποποιει΄ τις
δικαιοδοσι΄ες της 'Ενωσης·

—

η αποστολη΄ της συνι΄σταται στην εκπο΄νηση σχεδι΄ου Χα΄ρτη
των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των, στο πλαι΄σιο των δρα΄σεων της
'Ενωσης. Εποµε΄νως, η Συνε΄λευση οφει΄λει να µεριµνη΄σει ω΄στε
ο Χα΄ρτης να ει΄ναι εφαρµοστε΄ος, το΄σο στο πλαι΄σιο της
Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, ο΄σο και στο πλαι΄σιο
των κοινοτικω΄ν Συνθηκω΄ν. Με α΄λλα λο΄για: ο Χα΄ρτης πρε΄πει
να ισχυ΄ει επι΄σης για τους τι΄τλους V (ΚΕΠΑ) και VI (Α∆Σ) της
Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η
διευρυµε΄νη αυτη΄ ισχυ΄ς του Χα΄ρτη ΄εχει καθοριστικη΄ σηµασι΄α,
δεδοµε΄νου ο΄τι η Συνθη΄κη για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα δεν
ει΄ναι η µο΄νη που ασχολει΄ται µε τα θε΄µατα ελευθερι΄ας και
ισο΄τητας των πολιτω΄ν·

(1) Βλε΄πε α΄ρθρο 257 της Συνθη΄κης: «Η ΟΚΕ αποτελει΄ται απο΄ αντιπροσω΄πους των διαφο΄ρων κλα΄δων της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς,
κυρι΄ως των παραγωγω΄ν, των γεωργω΄ν, των µεταφορε΄ων, των εργαζοµε΄νων, των εµπο΄ρων, των βιοτεχνω΄ν, των ελευθερι΄ων επαγγελµα΄των και
α΄λλων κατηγοριω΄ν γενικου΄ συµφε΄ροντος».
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κατα΄ συνε΄πεια, ο Χα΄ρτης των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των
απευθυ΄νεται στα θεσµικα΄ ο΄ργανα της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
στο πλαι΄σιο των ιδι΄ων αρµοδιοτη΄των τους, και ο΄χι στα κρα΄τη
µε΄λη. Τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν, εντου΄τοις, να τηρου΄ν το
Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των κατα΄ την εφαρµογη΄,
εκτε΄λεση η΄ µεταφορα΄ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου.

1.5.
Το ζη΄τηµα του νοµικα΄ δεσµευτικου΄ χαρακτη΄ρα του Χα΄ρτη
των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των (ΧΘ∆) δεν προσδιορι΄στηκε σαφω΄ς
απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Κολωνι΄ας. Στα συµπερα΄σµατα΄
του, το Συµβου΄λιο ανακοινω΄νει απλω΄ς ο΄τι «θα προτει΄νει στο
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στην Επιτροπη΄ να διακηρυ΄ξουν
πανηγυρικα΄, απο΄ κοινου΄ µε το Συµβου΄λιο, ΄ενα Χα΄ρτη των
θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης µε βα΄ση το εν
λο΄γω σχε΄διο. Στη συνε΄χεια πρε΄πει να εξεταστει΄ εα΄ν, και ενδεχοµε΄νως κατα΄ ποιο τρο΄πο, θα ΄εδει να ενσωµατωθει΄ ο Χα΄ρτης στις
Συνθη΄κες».
1.5.1. Ο προ΄εδρος της Συνε΄λευσης κ. Roman Herzog, διευκρι΄νισε πα΄ντως ο΄τι η Συνε΄λευση θα εκπονη΄σει τον Χα΄ρτη µε βα΄ση την
υπο΄θεση ο΄τι θα αναγνωρισθει΄ ο νοµικα΄ δεσµευτικο΄ς χαρακτη΄ρας
του. 'Ηδη απο΄ το σχε΄διο Spinelli, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο ΄εχει
ταχθει΄ υπε΄ρ του εν λο΄γω νοµικα΄ δεσµευτικου΄ χαρακτη΄ρα και
ενι΄σχυσε ακο΄µη περισσο΄τερο τη θε΄ση του αυτη΄ στο ψη΄φισµα της
16ης Μαρτι΄ου, ανακοινω΄νοντας, µεταξυ΄ α΄λλων, ο΄τι προτι΄θεται να
εγκρι΄νει τον Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
θα επιβεβαιωθει΄ ο νοµικα΄ δεσµευτικο΄ς χαρακτη΄ρας του.
1.6.
Σε ο΄,τι αφορα΄ το προ΄βληµα του περιεχοµε΄νου του Χα΄ρτη
των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της
Κολωνι΄ας θε΄σπισε µο΄νον τους ελα΄χιστους κανο΄νες, υπερε΄βη
ωστο΄σο σαφω΄ς το πλαι΄σιο της ΕΣ∆Α. Στην εναρκτη΄ρια οµιλι΄α του
ενω΄πιον της Συνε΄λευσης, ο κ. Roman Herzog διευκρι΄νισε ο΄τι
΄εφθασε πλε΄ον η στιγµη΄ να καταστει΄ σαφε΄ς προς την κοινη΄ γνω΄µη
ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση πρε΄πει να διατηρει΄ µε τους πολι΄τες της
σχε΄σεις που να αντιστοιχου΄ν στους κανο΄νες που ορι΄ζει το
συνταγµατικο΄ δι΄καιο των κρατω΄ν µελω΄ν.
1.6.1. Η δια΄ρθρωση του καταλο΄γου των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των που θα καταρτι΄σει η Συνε΄λευση στηρι΄ζεται αφενο΄ς στη
συναι΄νεση ως προς το ευρωπαϊκο΄ τρι΄πτυχο των θεµελιωδω΄ν
δικαιωµα΄των του ατο΄µου (ανθρω΄πινη αξιοπρε΄πεια, αυτοδια΄θεση
και ισο΄τητα) και αφετε΄ρου στην ΄εννοια του αδιαι΄ρετου των
δικαιωµα΄των του ανθρω΄που. Ο κατα΄λογος διαρθρω΄νεται ως εξη΄ς:
—

Αξιοπρε΄πεια του ανθρω΄που

—

Ελευθερι΄α

—

Ισο΄τητα

—

Αλληλεγγυ΄η

—

Ιδιο΄τητα του πολι΄τη

—

∆ικαιοσυ΄νη

—

Γενικε΄ς ∆ιατα΄ξεις (1).

(1) Συνε΄λευση 47, charte 4470/00 της 14ης Σεπτεµβρι΄ου 2000.
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2.1.
Η διαδικασι΄α της ευρωπαϊκη΄ς ενοποι΄ησης δροµολογη΄θηκε
απο΄ τον Robert Schuman, πενη΄ντα χρο΄νια πριν, ως πρωτοβουλι΄α
για την ειρη΄νη. Η πρωτοβουλι΄α αυτη΄ επε΄φερε, εντελω΄ς φυσιολογικα΄, µε΄τρα οικονοµικου΄ κυρι΄ως χαρακτη΄ρα, που αργο΄τερα
συµπληρω΄θηκαν απο΄ την κοινωνικη΄ πτυχη΄. Ση΄µερα, η Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση ορι΄ζεται επι΄σης ως «ε΄νας χω΄ρος ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και
νοµιµο΄τητας» στον οποι΄ο ο α΄νθρωπος, ο πολι΄της πρε΄πει να κατε΄χει
κεντρικη΄ θε΄ση. Η επεξεργασι΄α ενο΄ς Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν
∆ικαιωµα΄των της ΕΕ αποτελει΄ απο΄ αυτη΄ την α΄ποψη ΄εναν απο΄ τους
θεµε΄λιους λι΄θους της διαδικασι΄ας ευρωπαϊκη΄ς ενοποι΄ησης. Η
επεξεργασι΄α ενο΄ς Χα΄ρτη µπορει΄ να εξοµοιωθει΄ µε τη συ΄νταξη
της ιδρυτικη΄ς συνθη΄κης µιας πρωτο΄τυπης και νε΄ας πολιτικη΄ς
οντο΄τητας. Αποτελει΄ επι΄σης ΄εκφραση µιας ταυτο΄τητας που ΄εχει
εθελοντικη΄ βα΄ση και στηρι΄ζεται σε αρχε΄ς ο΄πως η συνεργασι΄α, η
δηµοκρατι΄α και η α΄ρνηση της βι΄ας. 'Ατοµα µε τα ΄δια
ι δικαιω΄µατα
και υποχρεω΄σεις αναπτυ΄σσουν αισθη΄µατα συµµετοχη΄ς στην ΄δια
ι
οµα΄δα, µι΄α κοινη΄ ταυτο΄τητα. Εα΄ν, επιπλε΄ον, ο κατα΄λογος αυτο΄ς
των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των καταρτιστει΄ µε τη µε΄γιστη δυνατη΄
συµµετοχη΄ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, το γεγονο΄ς αυτο΄ θα
συµβα΄λει επι΄σης στο να µην ΄εχει το α΄τοµο την εντυ΄πωση ο΄τι οι εν
λο΄γω νοµικοι΄ κανο΄νες — η µη τη΄ρηση των οποι΄ων συνεπα΄γεται
κυρω΄σεις — του επιβα΄λλονται εκ των α΄νω και στο να αποδεχτει΄,
εποµε΄νως, να τους τηρει΄ ως προσωπικη΄ δε΄σµευση.
2.2.
Σε ΄εναν Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των, ο οποι΄ος
οικοδοµει΄ επα΄νω στις ΄εννοιες της δεοντολογι΄ας, της ηθικη΄ς και
της αλληλεγγυ΄ης, δεν διατυπω΄νονται απλω΄ς δικαιω΄µατα και
υποχρεω΄σεις, αλλα΄ εκτι΄θεται επιπλε΄ον και ΄ενα κοινο΄ συ΄νολο αξιω΄ν.
Με τον τρο΄πο αυτο΄ν ενισχυ΄εται η εξε΄λιξη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
απο΄ κοινο΄τητα δικαιωµα΄των που υπη΄ρξε µε΄χρι ση΄µερα σε κοινο΄τητα
αξιω΄ν, στους κο΄λπους της οποι΄ας µπορει΄ να αναπτυχθει΄ µι΄α
ευρωπαϊκη΄ ταυτο΄τητα. Με τον εν λο΄γω Χα΄ρτη καθι΄σταται δυνατο΄
η ιθαγε΄νεια της 'Ενωσης να πα΄ψει πλε΄ον να γι΄νεται αντιληπτη΄ κατα΄
τρο΄πο αφηρηµε΄νο, ως το συ΄νολο ο΄λων των ιθαγενειω΄ν των κρατω΄ν
µελω΄ν, και να εκλαµβα΄νεται ως συγκεκριµε΄νη «προστιθε΄µενη αξι΄α».
Σηµαι΄νει επι΄σης ο΄τι κα΄θε πολι΄της ασκει΄ τα δικαιω΄µατα΄ του σε ΄ενα
πνευ΄µα υπευθυνο΄τητας, στα πλαι΄σια µιας πολιτισµε΄νης κοινωνι΄ας
οργανωµε΄νης και θεµελιωµε΄νης στο δια΄λογο και τον αµοιβαι΄ο
σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των και των ελευθεριω΄ν.
3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

΄ ν ∆ικαιωµα΄των
3.1. Περιεχο΄µενο του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
3.1.1. Καταρχη΄ν, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι τα ατοµικα΄ και πολιτικα΄
δικαιω΄µατα, αφενο΄ς, και τα θεµελιω΄δη κοινωνικα΄, οικονοµικα΄ και
πολιτιστικα΄ δικαιω΄µατα, αφετε΄ρου, δεν πρε΄πει να εξετα΄ζονται
ανεξα΄ρτητα τα µεν απο΄ τα δε. Στην Ευρω΄πη, υπα΄ρχει γενικω΄ς η
α΄ποψη ο΄τι τα θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα ει΄ναι αδιαι΄ρετα, αλληλοσυνδεο΄µενα και αλληλοεξαρτω΄µενα. Τα δικαιω΄µατα αυτα΄ µπορει΄ να
αφορου΄ν δικαιω΄µατα α΄µυνας, δικαιω΄µατα ιδιοκτησι΄ας η΄ δικαιω΄µατα σε παροχε΄ς. Πα΄ντως, κατα΄ την ΟΚΕ, δεν νοει΄ται συ΄γχρονος
Χα΄ρτης των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των ο οποι΄ος δεν περιλαµβα΄νει
τα κοινωνικα΄, οικονοµικα΄ και πολιτιστικα΄ δικαιω΄µατα· θα η΄ταν δε
σε αντι΄θεση µε την εντολη΄ του Συµβουλι΄ου της Κολωνι΄ας.
3.1.2. Ωστο΄σο, απο΄ την εντολη΄ που ΄ελαβε η Συνε΄λευση να
προβει΄ στην κατα΄ρτιση ενο΄ς Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των
προκυ΄πτει σαφω΄ς ο΄τι η Συνε΄λευση δεν ει΄ναι σε θε΄ση να προβει΄ σε
τροποποι΄ηση της σηµερινη΄ς κατανοµη΄ς των αρµοδιοτη΄των ανα΄µεσα στις Κοινο΄τητες η΄ την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και τα κρα΄τη µε΄λη.
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3.1.3. 'Αλλωστε, τα θεµελιω΄δη κοινωνικα΄ δικαιω΄µατα και οι
κοινωνικε΄ς αρχε΄ς που περιλαµβα΄νει ο Χα΄ρτης των Θεµελιωδω΄ν
∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης δεν προσδιορι΄ζουν την
ταυτο΄τητα του νοµοθε΄τη — ο΄ργανο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης η΄
κρατικη΄ αρχη΄ — απο΄ τον οποι΄ο µπορει΄ να διεκδικηθει΄ το ο΄φελος
του δικαιω΄µατος η΄ απο΄ τον οποι΄ο µπορει΄ να ζητηθει΄ η τη΄ρηση της
αρχη΄ς. Η ΄ενταξη των κοινωνικω΄ν δικαιωµα΄των και αρχω΄ν στον
Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν Αρχω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης —
συ΄µφωνα µε την εντολη΄ του Συµβουλι΄ου της Κολωνι΄ας —
ουδο΄λως συνεπα΄γεται ο΄τι θα παραχωρηθου΄ν στην Ευρωπαϊκη΄
Κοινο΄τητα η΄ 'Ενωση αρµοδιο΄τητες που δεν διε΄θεταν προηγουµε΄νως. Σηµαι΄νει µο΄νον ο΄τι οι πρα΄ξεις των οργα΄νων της 'Ενωσης η΄
των κρατω΄ν µελω΄ν που θα υιοθετηθου΄ν στον τοµε΄α της εφαρµογη΄ς
του κοινοτικου΄ δικαι΄ου οφει΄λουν:
—

να σε΄βονται τα κοινωνικα΄ δικαιω΄µατα που διακηρυ΄σσονται
στο Χα΄ρτη·

—

να µην αποτελου΄ν µε΄τρα που θα ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα τη
µει΄ωση του επιτευχθε΄ντος βαθµου΄ τη΄ρησης των εν λο΄γω
αρχω΄ν· και

—

να πληρου΄ν την απαι΄τηση της µη α΄σκησης διακρι΄σεων,
ιδιαι΄τερα κατα΄ την θε΄ση σε εφαρµογη΄ των κοινωνικω΄ν
δικαιωµα΄των.

3.1.4. Η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι οι προσδοκι΄ες των πολιτω΄ν θα διαψευσθου΄ν εα΄ν τους προταθει΄ ΄ενας Χα΄ρτης
του οποι΄ου τα δικαιω΄µατα δεν θα µπορου΄ν να διεκδικη΄σουν και το
κει΄µενο του οποι΄ου θα προσλαµβα΄νεται, εποµε΄νως, ως καθαρα΄
ρητορικο΄. Η επιβεβαι΄ωση ωστο΄σο ο΄τι το δικαι΄ωµα µπορει΄ να
διεκδικηθει΄ στο ∆ικαστη΄ριο, συ΄µφωνα µε τους τρο΄πους που
υποδει΄χτηκαν, ουδο΄λως προδικα΄ζει το επι΄πεδο — κοινοτικο΄ η΄
εθνικο΄ — στο οποι΄ο το δικαι΄ωµα διεκδικει΄ται απο΄ τα α΄τοµα
στα οποι΄α αυτο΄ αναγνωρι΄ζεται. Ιδιαι΄τερα, στους τοµει΄ς ο΄που η
Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη διαθε΄τουν ανταγωνιστικε΄ς αρµοδιο΄τητες, οι αρµοδιο΄τητες αυτε΄ς πρε΄πει να ασκου΄νται εντο΄ς των ορι΄ων
που προβλε΄πονται απο΄ την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας (α΄ρθρο 5
ΕΕ), δι΄χως η υιοθε΄τηση του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης να καταλυ΄ει την εν λο΄γω αρχη΄.
3.2.
Νοµικη΄ φυ΄ση του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των
(ΧΘ∆): ΄ενας Χα΄ρτης των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των µπορει΄ να ΄εχει
πρακτικα΄ αποτελε΄σµατα µο΄νον εφο΄σον ει΄ναι διατυπωµε΄νος µε
σαφη΄νεια και εφο΄σον προβλε΄πονται διαδικασι΄ες που διασφαλι΄ζουν
την επιβολη΄ του. Κατα΄ την ΟΚΕ, ο Χα΄ρτης των Θεµελιωδω΄ν
∆ικαιωµα΄των πρε΄πει να ενσωµατωθει΄, το΄σο για νοµικου΄ς ο΄σο και
για πολιτικου΄ς λο΄γους, στη Συνθη΄κη της Ευρωπαϊκη΄΄ς Ενωσης, υπο΄
τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
—

συ΄µφωνα µε την εντολη΄ της Κολωνι΄ας, ο Χα΄ρτης δεν πρε΄πει
να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την µεταβολη΄ των αρµοδιοτη΄των της
Κοινο΄τητας·

—

επιβα΄λλεται να διατηρηθει΄ η δια΄κριση, µεταξυ΄ των α΄µεσα
εφαρµοστε΄ων δικαιωµα΄των και των δικαιωµα΄των τα οποι΄α
κα΄θε πολι΄της µπορει΄ να διεκδικη΄σει ατοµικα΄, αφενο΄ς, και
των δικαιωµα΄των προγραµµατικου΄ χαρακτη΄ρα, αφετε΄ρου,
προκειµε΄νου να διατηρηθει΄ ο νοµικο΄ς χαρακτη΄ρας των
υφιστα΄µενων αρµοδιοτη΄των (1)·

(1) Η ΟΚΕ παραπε΄µπει σχετικα΄ στη γνωµοδο΄τηση της 22.2.1989, στην
οποι΄α διατυ΄πωσε τα εξη΄ς: «Η ΟΚΕ φρονει΄ο΄τι τα µε΄σα και οι διαδικασι΄ες
που προβλε΄πονται στη Συνθη΄κη θα πρε΄πει να χρησιµοποιηθου΄ν
προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο σεβασµο΄ς των θεµελιωδω΄ν κοινωνικω΄ν
δικαιωµα΄των στα πλαι΄σια της νοµοθεσι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν».

—
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συνεπω΄ς πρε΄πει να καταστει΄ σαφε΄ς ο΄τι ορισµε΄νες θεµελιω΄δεις
αρχε΄ς απαιτου΄ν να υιοθετηθου΄ν µε΄τρα εφαρµογη΄ς.

Η προσα΄ρτηση ολο΄κληρου η΄ µε΄ρους του Χα΄ρτη στη Συνθη΄κη θα
εξαρτηθει΄ ουσιαστικα΄ απο΄ το τελικο΄ περιεχο΄µενο΄ του, το οποι΄ο θα
πρε΄πει να προσανατολι΄ζεται προς την εντολη΄ της Κολωνι΄ας. Ο
Χα΄ρτης των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των πρε΄πει να υπερβει΄ το
πλαι΄σιο µιας πανηγυρικη΄ς διακη΄ρυξης και να αποτελε΄σει µι΄α
πραγµατικη΄ πολιτικη΄ δε΄σµευση, το΄σο κοινωνικη΄ ο΄σο και ατοµικη΄.
3.2.1. Με την εξαγγελι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των αφυπνι΄στηκαν οι προσδοκι΄ες και οι ελπι΄δες των
πολιτω΄ν, οι οποι΄ες δεν επιτρε΄πεται να διαψευσθου΄ν. Οι Ευρωπαι΄οι
πολι΄τες θα µπορε΄σουν να κατανοη΄σουν καλυ΄τερα και να αποδεχτου΄ν
µι΄α «Ευρω΄πη των πολιτω΄ν» εα΄ν γνωρι΄ζουν ο΄τι στην Ευρω΄πη αυτη΄
κατε΄χουν δικαιω΄µατα τα οποι΄α µπορου΄ν να επιβα΄λουν και οι ΄διοι,
ι
αλλα΄ και ο΄τι διαθε΄τουν και υποχρεω΄σεις, τις οποι΄ες πρε΄πει να
τηρου΄ν. Ως εκ του΄του, ο εν λο΄γω Χα΄ρτης δεν ει΄ναι σηµαντικο΄ς µο΄νον
απο΄ νοµικη΄ς πλευρα΄ς, αλλα΄ και απο΄ πολιτισµικη΄ς και πολιτικη΄ς.
3.2.2. Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ως «χω΄ρος ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας
και νοµιµο΄τητας» προσακτα΄ χα΄ρη στο δεσµευτικο΄ Χα΄ρτη των
Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των µι΄αν επιπλε΄ον δια΄σταση που ανταποκρι΄νεται στην ΄εννοια της σαφου΄ς «κοινωνι΄ας αξιω΄ν» την οποι΄α η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση υποστηρι΄ζει επι΄σηµα. Μι΄α τε΄τοια αναγνω΄ριση
θα αποκτη΄σει περαιτε΄ρω σηµασι΄α το΄σο µε την επερχο΄µενη
διευ΄ρυνση ο΄σο και µε την παγκοσµιοποι΄ηση.
΄ ν ∆ικαιωµα΄των
3.3. Εφαρµογη΄ του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
3.3.1. Σε ο΄,τι αφορα΄ την εφαρµογη΄ του Χα΄ρτη, η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ο΄τι ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ν να ενσωµατωθου΄ν κατα΄ τρο΄πο νοµικα΄
δεσµευτικο΄ στη Συνθη΄κη ΕΕ (βλε΄πε α΄ρθρο 6) τα θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα εκει΄να που, λο΄γω της µορφη΄ς τους, ει΄ναι δυνατο΄ν να συµπεριληφθου΄ν σε αυτη΄ν και που θα ΄εχουν αποτελε΄σει αντικει΄µενο σχετικη΄ς
συναι΄νεσης στους κο΄λπους της Συνε΄λευσης. Μετα΄ την ενσωµα΄τωση
αυτη΄, το Συµβου΄λιο δυ΄ναται να λα΄βει, βα΄σει του α΄ρθρου 7, µε΄τρα
κατα΄ κρα΄τους µε΄λους το οποι΄ο παραβια΄ζει σοβαρα΄ και διαρκω΄ς τις
αρχε΄ς που µνηµονευ΄ονται στην παρα΄γραφο 1 του α΄ρθρου 6. Σε
αυτε΄ς τις περιπτω΄σεις δεν χρεια΄ζεται παρε΄µβαση του Ευρωπαϊκου΄
∆ικαστηρι΄ου. Ως προς τα υπο΄λοιπα δικαιω΄µατα, θα µπορου΄σε να
θεσπισθει΄ ΄ενας δεσµευτικο΄ς διαδικαστικο΄ς κανο΄νας για την ενσωµα΄τωση΄ τους µε τη µορφη΄ της συστηµατικη΄ς παρακολου΄θησης. Η
διαδικασι΄α αυτη΄ δεν ΄ερχεται σε αντι΄θεση µε την αρχη΄ του αδιαι΄ρετου
των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των, δεδοµε΄νου ο΄τι, κατα΄ την α΄ποψη
της ΟΚΕ, η διαδικασι΄α ορισµου΄ και αναθεω΄ρησης των θεµελιωδω΄ν
δικαιωµα΄των οφει΄λει ου΄τως η΄ α΄λλως να παραµει΄νει ανοιχτη΄ σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο και να λαµβα΄νει υπο΄ψη τις σχετικε΄ς εξελι΄ξεις.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, θα µπορου΄σαν, για παρα΄δειγµα, να αναφερθου΄ν
τα «νε΄α» θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα (γενετικη΄ µηχανικη΄, βιοδεοντολογι΄α,
προστασι΄α των δεδοµε΄νων), ορισµε΄να εκ των οποι΄ων αποτελου΄ν η΄δη
συστατικα΄ στοιχει΄α των Συνθηκω΄ν της ΕΕ (δικαι΄ωµα προστασι΄ας των
δεδοµε΄νων µε προσωπικο΄ χαρακτη΄ρα).
3.3.2. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι ει΄ναι επιτακτικα΄ αναγκαι΄ο,
ταυτο΄χρονα µε την διαδικασι΄α ενσωµα΄τωσης για την οποι΄α γι΄νεται
λο΄γος στο σηµει΄ο 3.3.1 («συστηµατικη΄ παρακολου΄θηση»), να προβλεφθει΄ µι΄α ανοικτη΄ διαδικασι΄α αναθεω΄ρησης για την µελλοντικη΄
επεξεργασι΄α του καταλο΄γου των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των. Θα η΄ταν
σκο΄πιµο η Συνε΄λευση να διε΄θετε την εντολη΄ να επεξεργαστει΄ την
ιδε΄α µι΄ας τε΄τοιας διαδικασι΄ας ενσωµα΄τωσης και αναθεω΄ρησης και
στη συνε΄χεια να υποβα΄λει τα συµπερα΄σµατα΄ της στο Συµβου΄λιο. Η
διαδικασι΄α αναθεω΄ρησης θα µπορου΄σε επι΄σης να προβλε΄πει την
εφαρµογη΄, σε τακτα΄ διαστη΄µατα, προγραµµα΄των αξιολο΄γησης.
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3.3.3. ∆εδοµε΄νου ο΄τι δεν ΄εχει αποσαφηνιστει΄οριστικα΄ ο τρο΄πος
εφαρµογη΄ς του Χα΄ρτη, η ΟΚΕ δεν µπορει΄ να αποφανθει΄ σχετικα΄ µε
το θε΄µα της αποτελεσµατικη΄ς νοµικη΄ς προστασι΄ας. Σε αυτο΄ το
πλαι΄σιο εντα΄σσεται και η συζη΄τηση ως προς το κατα΄ πο΄σον θα
η΄ταν απαραι΄τητες ορισµε΄νες επιπρο΄σθετες δυνατο΄τητες δικαστικη΄ς
προσφυγη΄ς (ο΄πως ει΄ναι π.χ. η προσφυγη΄ για παραβι΄αση θεµελιω΄δους δικαιω΄µατος, η προσφυγη΄ για την προα΄σπιση του γενικου΄
συµφε΄ροντος, η συλλογικη΄ προσφυγη΄, τα δικαιω΄µατα γνωµοδο΄τησης), εκτο΄ς απο΄ τις η΄δη υπα΄ρχουσες. Σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄,
η ΟΚΕ επιφυλα΄σσεται να εκδω΄σει, στην πλε΄ον ενδεδειγµε΄νη στιγµη΄,
συµπληρωµατικη΄ γνωµοδο΄τηση.

3.4.4. Συνεπω΄ς, το προτεινο΄µενο σχε΄διο Χα΄ρτη των Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των αποτελει΄, συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ, ΄ενα ιδιαι΄τερα
κατα΄λληλο φιλοσοφικο΄, νοµικο΄, συστηµατικο΄ ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο
για την εξε΄λιξη της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.

΄ ν ∆ικαιωµα΄των και οργανωµε΄νη
3.4. Χα΄ρτης των Θεµελιωδω
΄ν
κοινωνι΄α των πολιτω

Σχετικα΄ τονι΄ζεται µε θετικο΄ τρο΄πο ο΄τι στην τρι΄τη περι΄πτωση του
προοιµι΄ου του εγγρα΄φου εργασι΄ας 4 της Συνε΄λευσης, µεταξυ΄
α΄λλων, παρα΄λληλα προς τα ΕΜRK γι΄νεται συσχετισµο΄ς και προς
τον κοινωνικο΄ Χα΄ρτη που υιοθε΄τησε η Κοινο΄τητα και το Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο.

3.4.1. Τα θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα εξελι΄σσονται ανα΄λογα µε την
κοινωνικοοικονοµικη΄, αλλα΄ και την επιστηµονικη΄, εξε΄λιξη. Για το
λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει επι΄σης κατηγορηµατικα΄ την ικανοποι΄ηση΄ της επειδη΄ η Συνε΄λευση συµπεριλαµβα΄νει στην προ΄ταση΄
της και τα λεγο΄µενα «νε΄α» θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα και επειδη΄ η
προσε΄γγιση΄ της υπερβαι΄νει την προσε΄γγιση της ΕΣ∆Α, πρα΄γµα το
οποι΄ο δεν θα η΄ταν δυνατο΄ να συµβει΄εα΄ν η 'Ενωση ει΄χε προσυπογρα΄ψει την ΕΣ∆Α, ο΄πως ει΄χε επανειληµµε΄νως προταθει΄. 'Αλλωστε το
Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο ει΄χε επισηµα΄νει παλαιο΄τερα ο΄τι για να
κυρωθει΄ η Συ΄µβαση αυτη΄, θα χρειαζο΄ταν να προηγηθει΄ ανα΄λογη
τροποποι΄ηση της Συνθη΄κης της ΕΕ.
3.4.2. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, και αφου΄ παραπε΄µψει στην εντολη΄
του Συµβουλι΄ου της Κολωνι΄ας, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ιδιαι΄τερη
ικανοποι΄ηση΄ της για το γεγονο΄ς ο΄τι η Συνε΄λευση συµπεριε΄λαβε
στο Χα΄ρτη την ΄εννοια της ανθρω΄πινης αξιοπρε΄πειας η οποι΄α δεν
συµπεριλαµβα΄νεται ακο΄µη στην ΕΣ∆Α. Με τον τρο΄πο αυτο΄,
ο΄χι µο΄νο ακολουθει΄ το πνευ΄µα της Γενικη΄ς ∆ιακη΄ρυξης των
∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν, αλλα΄ συγχρο΄νως καταδεικνυ΄ει, πρα΄γµα που η ΟΚΕ θεωρει΄ απολυ΄τως απαραι΄τητο, ο΄τι ο Χα΄ρτης, παρα΄λληλα µε την νοµικη΄ του δια΄σταση,
αποτελει΄ και την κλι΄µακα των κοινω΄ν αξιω΄ν της 'Ενωσης.
3.4.3. 'Εχει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α για την ανα΄πτυξη των διαρθρω΄σεων της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν το γεγονο΄ς ο΄τι εκτο΄ς απο΄
τους στο΄χους που επιδιω΄κονται απο΄ κοινου΄, αναγνωρι΄ζονται ως
σεβαστε΄ς και αξι΄ες που υποστηρι΄ζονται απο΄ τη βα΄ση της κοινωνι΄ας,
και να ληφθου΄ν υπο΄ψη σε ΄ενα πνευ΄µα διαλο΄γου και υπευθυνο΄τητας
των παραγο΄ντων της πολιτισµε΄νης κοινωνι΄ας.

3.4.5. 'Ηδη το 1996, η «Επιτροπη΄ Σοφω΄ν» το΄νισε στην ΄εκθεση΄
της µε θε΄µα «Για µια Ευρω΄πη των πολιτικω΄ν και κοινωνικω΄ν
δικαιωµα΄των» (1) ο΄τι µια Ευρω΄πη «πλησιε΄στερη προς τους πολι΄τες»
απαιτει΄ ΄ενα «ευρυ΄ φα΄σµα» ο΄χι µο΄νο «πολιτικω΄ν» αλλα΄ και «οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν ειδικω΄ν γνω΄σεων» για την κατα΄ρτιση του
σχεδι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

3.4.6. Οι εκπρο΄σωποι της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν
΄ελαβαν µε΄ρος στη διαδικασι΄α επεξεργασι΄ας του Χα΄ρτη κατα΄
ιδιαι΄τερα ανεπι΄σηµο και προσωρινο΄ τρο΄πο. Οι απο΄ψεις τους,
ορισµε΄νες απο΄ τις οποι΄ες η΄ταν εξαιρετικα΄ εποικοδοµητικε΄ς,
εστερου΄ντο συντονισµου΄, πρα΄γµα που περιο΄ρισε την σαφη΄νεια και
τα ενδεχο΄µενα πολλαπλασιαστικα΄ αποτελε΄σµατα. Θα η΄ταν προς
ο΄φελος της ανα΄πτυξης ενο΄ς «ευρωπαϊκου΄ δηµοκρατικου΄ προτυ΄που», η οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω΄ν να συµµετα΄σχει
επι΄σηµα, και σε θεσµικο΄ επι΄πεδο, στην εν λο΄γω διαδικασι΄α.
Αξι΄ζει να σηµειωθει΄ ο΄τι η κυ΄ρια δηµοκρατικη΄ προ΄κληση ει΄ναι ο
συµβιβασµο΄ς της οµοιοµορφι΄ας µε την πολυµορφι΄α. Η ΟΚΕ
εκπροσωπει΄, µεταξυ΄ των θεσµικω΄ν οργα΄νων, την οργανωµε΄νη
κοινωνι΄α των πολιτω΄ν σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Τα µε΄λη της
βρι΄σκονται σε α΄µεση και σταθερη΄ επαφη΄ µε τις οργανω΄σεις της
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν (2) και ως εκ του΄του ει΄ναι σε θε΄ση να
συνεισφε΄ρουν µε τις ειδικε΄ς γνω΄σεις τους ανα΄λογη προστιθε΄µενη
αξι΄α στο εν λο΄γω σχε΄διο, κατα΄ τρο΄πο που να ει΄ναι συνεπη΄ς προς
την ιδε΄α της συµµετοχικη΄ς δηµοκρατι΄ας. Η ΟΚΕ αποτελει΄ται απο΄
εκπροσω΄πους των διαφο΄ρων οµα΄δων οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄
χαρακτη΄ρα της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν και πρε΄πει
συνεπω΄ς, σε µι΄α διαδικασι΄α ενσωµα΄τωσης και αναθεω΄ρησης αυτου΄
του ει΄δους, να αναλα΄βει συµβουλευτικο΄ ρο΄λο, συ΄µφωνα µε την
εντολη΄ που της ΄εχει ανατεθει΄.
(1) Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, Γ∆ V, ISBN 92-827-7697-2.
(2) EE C 329 της 17.11.1999, σ. 30.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄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
Στο ΄εγγραφο που συζητει΄ται στη Συνε΄λευση διατυπω΄νονται τα ακο΄λουθα δικαιω΄µατα (1):

'Αρθρο 1:

Αξιοπρε΄πεια του ανθρω΄που

'Αρθρο 2:

∆ικαι΄ωµα στη ζωη΄

'Αρθρο 3:

∆ικαι΄ωµα στην ακεραιο΄τητα

'Αρθρο 4:

Απαγο΄ρευση των βασανιστηρι΄ων και των απα΄νθρωπων η΄ εξευτελιστικω΄ν ποινω΄ν η΄ µεταχει΄ρισης

'Αρθρο 5:

Απαγο΄ρευση της δουλει΄ας και της αναγκαστικη΄ς εργασι΄ας

'Αρθρο 6:

∆ικαι΄ωµα στην ελευθερι΄α και την ασφα΄λεια

'Αρθρο 7:

Σεβασµο΄ς της ιδιωτικη΄ς και οικογενειακη΄ς ζωη΄ς

'Αρθρο 8:

Προστασι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα

'Αρθρο 9:

∆ικαι΄ωµα γα΄µου και δικαι΄ωµα ΄δρυσης
ι
οικογε΄νειας

'Αρθρο 10:

Ελευθερι΄α σκε΄ψης, συνει΄δησης και θρησκει΄ας

'Αρθρο 11:

Ελευθερι΄α ΄εκφρασης και πληροφο΄ρησης

'Αρθρο 12:

Ελευθερι΄α του συνε΄ρχεσθαι και του συνεταιρι΄ζεσθαι

'Αρθρο 13:

Ελευθερι΄α της ΄ερευνας

'Αρθρο 14:

∆ικαι΄ωµα παιδει΄ας

'Αρθρο 15:

Ελευθερι΄α του επαγγε΄λµατος

'Αρθρο 16:

Επιχειρηµατικη΄ ελευθερι΄α

'Αρθρο 17:

∆ικαι΄ωµα ιδιοκτησι΄ας

'Αρθρο 18:

∆ικαι΄ωµα ασυ΄λου

'Αρθρο 19:

Προστασι΄α σε περι΄πτωση αποµα΄κρυνσης, απε΄λασης και ΄εκδοσης

'Αρθρο 20:

Ισο΄τητα ΄εναντι του δικαι΄ου

'Αρθρο 21:

Απαγο΄ρευση των διακρι΄σεων

'Αρθρο 22:

Πολυφα΄νια πολιτισµω΄ν, θρησκειω΄ν και γλωσσω΄ν

'Αρθρο 23:

Ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν

'Αρθρο 24:

∆ικαιω΄µατα των παιδιω΄ν

'Αρθρο 25:

'Ενταξη των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες

'Αρθρο 26:

∆ικαι΄ωµα των εργαζοµε΄νων στην πληροφο΄ρηση και τη διαβου΄λευση στα πλαι΄σια της επιχει΄ρησης

'Αρθρο 27:

∆ικαι΄ωµα συλλογικω΄ν διαπραγµατευ΄σεων και δρα΄σεων

'Αρθρο 28:

∆ικαι΄ωµα προ΄σβασης στις Υπηρεσι΄ες ευρε΄σεως εργασι΄ας

'Αρθρο 29:

Προστασι΄α σε περι΄πτωση αδικαιολο΄γητης απο΄λυσης

'Αρθρο 30:

∆ι΄καιες και ισο΄τιµες συνθη΄κες εργασι΄ας

(1) Χα΄ριν συντοµι΄ας παρατι΄θενται µο΄νον οι τι΄τλοι· το πλη΄ρες κει΄µενο του σχεδι΄ου του Χα΄ρτη των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των ει΄ναι
δυνατο΄ν να αναζητηθει΄ στην σχετικη΄ ιστοσελι΄δα του Συµβουλι΄ου στο διαδι΄κτυο (fundamental.rights@consilium.eu.int).
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'Αρθρο 31:

Απαγο΄ρευση της εργασι΄ας των παιδιω΄ν και προστασι΄α των νε΄ων στην εργασι΄α

'Αρθρο 32:

Συνδυασµο΄ς της οικογενειακη΄ς ζωη΄ς µε την επαγγελµατικη΄ ζωη΄

'Αρθρο 33:

Κοινωνικη΄ ασφα΄λεια και κοινωνικη΄ βοη΄θεια

'Αρθρο 34:

Προστασι΄α της υγει΄ας

'Αρθρο 35:

Προ΄σβαση στις υπηρεσι΄ες γενικου΄ οικονοµικου΄ ενδιαφε΄ροντος

'Αρθρο 36:

Προστασι΄α του περιβα΄λλοντος

'Αρθρο 37:

Προστασι΄α των καταναλωτω΄ν

'Αρθρο 38:

∆ικαι΄ωµα του εκλε΄γειν και εκλε΄γεσθαι στις εκλογε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου

'Αρθρο 39:

∆ικαι΄ωµα του εκλε΄γειν και εκλε΄γεσθαι στις δηµοτικε΄ς και κοινοτικε΄ς εκλογε΄ς

'Αρθρο 40:

∆ικαι΄ωµα χρηστη΄ς διοι΄κησης

'Αρθρο 41:

∆ικαι΄ωµα προ΄σβασης στα ΄εγγραφα

'Αρθρο 42:

∆ιαµεσολαβητη΄ς

'Αρθρο 43:

∆ικαι΄ωµα αναφορα΄ς

'Αρθρο 44:

Ελευθερι΄α κυκλοφορι΄ας και διαµονη΄ς

'Αρθρο 45:

∆ιπλωµατικη΄ και προξενικη΄ προστασι΄α

'Αρθρο 46:

∆ικαι΄ωµα πραγµατικη΄ς προσφυγη΄ς και αµερο΄ληπτου δικαστηρι΄ου

'Αρθρο 47:

Τεκµη΄ριο αθωο΄τητας και δικαιω΄µατα της υπερα΄σπισης

'Αρθρο 48:

Αρχε΄ς της νοµιµο΄τητας και της αναλογικο΄τητας αξιοποι΄νων πρα΄ξεων και ποινω΄ν

'Αρθρο 49:

∆ικαι΄ωµα του προσω΄που να µη δικα΄ζεται η΄ να µην τιµωρει΄ται ποινικω΄ς δυ΄ο φορε΄ς για την ΄δια
ι
αξιο΄ποινη
πρα΄ξη

'Αρθρο 50:

Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς

'Αρθρο 51:

Εµβε΄λεια των διασφαλιζο΄µενων δικαιωµα΄των

'Αρθρο 52:

Επι΄πεδο προστασι΄ας

'Αρθρο 53:

Απαγο΄ρευση της κατα΄χρησης δικαιω΄µατος
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20.12.2000

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. .../2000,
σχετικα΄ µε τις ουσι΄ες που καταστρε΄φουν τη στοιβα΄δα του ο΄ζοντος, ο΄σον αφορα΄ το ΄ετος αναφορα΄ς
για τον καταµερισµο΄ των υδροχλωροφθορανθρα΄κων
(2000/C 367/09)
Στις 28 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 175 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο ζη΄τησε απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει για την παραπα΄νω προ΄ταση.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ορι΄σει τον κ. Sergio Colombo γενικο΄ εισηγητη΄ µε
αποστολη΄ να προετοιµα΄σει τις σχετικε΄ς εργασι΄ες της ΟΚΕ.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 20η΄ς και 21ης Σεπτεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου),
η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 64 ψη΄φους υπε΄ρ και 3 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς

1.1.
Η προ΄ταση αυτη΄ αποσκοπει΄ να τροποποιη΄σει τον προσφα΄τως υιοθετηθε΄ντα Κανονισµο΄ (Ε.Κ. αριθ. ... 2000) σχετικα΄ µε τις
ουσι΄ες που καταστρε΄φουν την στοιβα΄δα του ο΄ζοντος (1) σε ΄ενα
ειδικο΄ σηµει΄ο. Αποβλε΄πει στο να τροποποιη΄σει την ηµεροµηνι΄α
που περιε΄χεται στο νε΄ο Κανονισµο΄ ως προς τον καθορισµο΄ του
καταµερισµου΄ ποσοστω΄σεων υδροχλωροφθορανθρα΄κων (HCFC):

προτει΄νεται να γι΄νει αυτο΄ βα΄σει των πιο προ΄σφατων και αντιπροσωπευτικω΄ν στοιχει΄ων (1999) και ο΄χι των στοιχει΄ων του 1996. Η
αλλαγη΄ αυτη΄ δεν θα οδηγη΄σει σε αυ΄ξηση της συνολικη΄ς ποσο΄τητας
ΗCFC που µπορει΄ να εισαχθει΄ και συνεπω΄ς δεν θα ΄εχει αρνητικε΄ς
συνε΄πειες στο περιβα΄λλον. Συ΄µφωνα µε την Επιτροπη΄ η διατη΄ρηση
του 1996 ως ΄ετος βα΄σεως µπορει΄ να θεωρηθει΄ αυθαι΄ρετη και να
οδηγη΄σει σε παραβι΄αση των αρχω΄ν της αποφυγη΄ς διακρι΄σεων.
2.

(1) Ο Κανονισµο΄ς αυτο΄ς, του οποι΄ου αναµε΄νεται ακο΄µη η δηµοσι΄ευση
στην ΕΕ, θα αντικαταστη΄σει τον Κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 3093/94.

2.1.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
Η ΟΚΕ εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

20.12.2000
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) σχετικα΄ µε τις
ουσι΄ες που καταστρε΄φουν τη στοιβα΄δα του ο΄ζοντος, ο΄σον αφορα΄ βαθµονοµηµε΄να δοσι΄µετρα εισπνοη΄ς
και αντλι΄ες χορηγη΄σεως φαρµα΄κων»
(2000/C 367/10)
Στις 28 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 175 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο ζη΄τησε απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει για την παραπα΄νω προ΄ταση.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ορι΄σει τον κ. Sergio Colombo γενικο΄ εισηγητη΄ µε
αποστολη΄ να προετοιµα΄σει τις σχετικε΄ς εργασι΄ες της ΟΚΕ.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 20η΄ς και 21ης Σεπτεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου),
η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 63 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς

1.1.
Η προ΄ταση αυτη΄ αποσκοπει΄ να τροποποιη΄σει τον προσφα΄τως υιοθετηθε΄ντα Κανονισµο΄ (ΕΚ αριθ. ... 2000) σχετικα΄ µε τις
ουσι΄ες που καταστρε΄φουν την στοιβα΄δα του ο΄ζοντος (1) σε δυ΄ο
ειδικα΄ σηµει΄α. Προκυ΄πτει απο΄ δυ΄ο ασυνε΄πειες που παρεισε΄φρησαν
στο κει΄µενο του νε΄ου Κανονισµου΄ στα τελικα΄ στα΄δια της υιοθε΄τηση΄ς τους. Η πρω΄τη αναφε΄ρεται στην εξαγωγη΄ βαθµονοµηµε΄νων

δοσιµε΄τρων εισπνοη΄ς που περιε΄χουν χλωροφθορα΄νθρακες (CFC)
σε αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες και η δευ΄τερη στην εξαγωγη΄ αντλιω΄ν
χορηγη΄σεως φαρµα΄κων που περιε΄χουν CFC. Συ΄µφωνα µε την
Επιτροπη΄ δεν η΄ταν στις προθε΄σεις του Κανονισµου΄ να απαγορευ΄σει
την εξαγωγη΄ αυτω΄ν των προϊο΄ντων τα οποι΄α εξακολουθου΄ν να
ει΄ναι απαραι΄τητα για λο΄γους υγει΄ας στις χω΄ρες αυτε΄ς. Συνεπω΄ς ο
Κανονισµο΄ς πρε΄πει να τροποποιηθει΄ αντιστοι΄χως.
2.

(1) Ο Κανονισµο΄ς αυτο΄ς, του οποι΄ου αναµε΄νεται ακο΄µη η δηµοσι΄ευση
στην ΕΕ, θα αντικαταστη΄σει τον Κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 3093/94.

2.1.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
Η ΟΚΕ εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την γενικη΄ ασφα΄λεια των προϊο΄ντων»
(2000/C 367/11)
Στις 24 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
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
παραπα΄νω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 19 Ιουλι΄ου 2000, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση της
κας Williams.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση µε 78 ψη΄φους υπε΄ρ και 4 αποχε΄ς.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η αρχικη΄ οδηγι΄α για τη Γενικη΄ Ασφα΄λεια των Προϊο΄ντων
(ΟΓΑΠ) τε΄θηκε σε ισχυ΄ τον Ιου΄νιο του 1994. Ακολου΄θησε µια
σειρα΄ µονοθεµατικω΄ν (η΄ τοµεακω΄ν) οδηγιω΄ν, ο΄πως η οδηγι΄α για
την ασφα΄λεια των παιχνιδιω΄ν, που ει΄χαν ως βα΄ση την ανα΄γκη
επι΄τευξης «ενο΄ς υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας». Η υγει΄α και η
ασφα΄λεια των καταναλωτω΄ν κατε΄στη ΄εκτοτε µι΄α απο΄ τις νε΄ες
πολιτικε΄ς προτεραιο΄τητες στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
1.2.
Το α΄ρθρο 16 της ΟΓΑΠ του 1994 αναφε΄ρει ο΄τι «το
Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει για την προσαρµογη΄ της παρου΄σας
οδηγι΄ας, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς
της», και περιε΄χει διατα΄ξεις για καταστα΄σεις επει΄γουσας ανα΄γκης.
Η απο΄φαση αυτη΄ του Συµβουλι΄ου θα βασιζο΄ταν σε ΄εκθεση της
Επιτροπη΄ς, που αναµενο΄ταν να δηµοσιευθει΄ το 1998, µε βα΄ση την
αποκτηθει΄σα πει΄ρα, σε συνδυασµο΄ µε κατα΄λληλες προτα΄σεις
βελτιω΄σεων.
1.3.
∆υστυχω΄ς, η ΄εκθεση αυτη΄ δεν δηµοσιευ΄θηκε τη συγκεκριµε΄νη περι΄οδο, οπο΄τε η ΟΚΕ αναγκα΄στηκε να αντιδρα΄σει: το
∆εκε΄µβριο του 1999 κατη΄ρτισε τη δικη΄ της γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας (1) υπο΄ πνευ΄µα εποικοδοµητικη΄ς κριτικη΄ς. Στη γνωµοδο΄τηση αυτη΄ επεση΄µαινε ο΄τι, εκτο΄ς απο΄ την εγκαθι΄δρυση της ενιαι΄ας
αγορα΄ς, ει΄χαν σηµειωθει΄σηµαντικε΄ς αλλαγε΄ς, εξελι΄ξεις και σοβαρε΄ς
κρι΄σεις απο΄ το΄τε που ει΄χε τεθει΄ σε ισχυ΄ η οδηγι΄α πρα΄γµα που
΄επρεπε να ληφθει΄ οπωσδη΄ποτε υπο΄ψη. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ οµολογει΄
ο΄τι οι καθυστερη΄σεις οφει΄λονταν στις πολυα΄ριθµες και ευρει΄ας
κλι΄µακας διαπραγµατευ΄σεις, αναθεωρη΄σεις και αξιολογη΄σεις που
πραγµατοποι΄ησε η Επιτροπη΄, ιδι΄ως δε στην ΄εκθεση που κατη΄ρτισε
το Centre du Droit de la Consommation του Πανεπιστηµι΄ου της
Louvain-la-Neuve.
1.4.
Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της
για τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς προκειµε΄νου να προλαµβα΄νεται
η ει΄σοδος στην αγορα΄ µη ασφαλω΄ν προϊο΄ντων, ωστο΄σο, διατηρει΄
ορισµε΄νες επιφυλα΄ξεις ο΄σον αφορα΄ τη νε΄α προ΄ταση. Σηµειω΄νει ο΄τι
η µε΄θοδος προσε΄γγισης δεν συνι΄σταται στην κατα΄ρτιση ενο΄ς
τελει΄ως νε΄ου κειµε΄νου, αλλα΄ στην αναµο΄ρφωση της αρχικη΄ς ΟΓΑΠ,
χρησιµοποιω΄ντας την προηγου΄µενη δια΄ρθρωση, αλλα΄ εισα΄γοντας
(1) Γνωµοδο΄τηση CES, EE C 51 της 23.2.2000, σ. 67.

τροποποιη΄σεις που αναφε΄ρονται σαφω΄ς µε υπογρα΄µµιση στο
΄εγγραφο της Επιτροπη΄ς. Η πρακτικη΄ αυτη΄ µορφη΄ καθι΄σταται οικει΄α
σε ο΄λους ο΄σοι συµµετε΄χουν στην εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας για
την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
υποψη΄φιων χωρω΄ν.

1.5.
Αν και η αρχικη΄ σφαιρικη΄ προσε΄γγιση της Επιτροπη΄ς
φαι΄νεται να ει΄ναι ουσιαστικα΄ βα΄σιµη, ορισµε΄νες απο΄ τις προτεινο΄µενες αλλαγε΄ς ει΄ναι ριζικε΄ς και θα πρε΄πει να διασαφηνιστου΄ν επειδη΄
µετατρε΄πονται σε εφαρµο΄σιµες προτα΄σεις.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1. Τι επιδιω
΄ κει να επιτυ΄χει η νε΄α ΟΓΑΠ
2.1.1. Η ΟΓΑΠ αφορα΄ προϊο΄ντα που προορι΄ζονται για χρη΄ση
απο΄ καταναλωτε΄ς η΄ που ενδε΄χεται να χρησιµοποιηθου΄ν απο΄
καταναλωτε΄ς. Αφορα΄ υπηρεσι΄ες µο΄νο ο΄ταν αυτε΄ς ΄εχουν α΄µεση
σχε΄ση µε την προσφορα΄ του ΄διου
ι
του προϊο΄ντος. Το προϊο΄ν
ει΄ναι εκει΄νο που παραµε΄νει κυρι΄αρχο (ο΄πως για τα µισθωµε΄να
αυτοκι΄νητα).
Ειδικο΄τερα, οι υπηρεσι΄ες αυτε΄ς ει΄ναι εκει΄νες που παρε΄χονται για
τη συναρµολο΄γηση, την εγκατα΄σταση και τη συντη΄ρηση ενο΄ς
προϊο΄ντος. 'Οσον αφορα΄ τις υπηρεσι΄ες γενικο΄τερα, η Επιτροπη΄
προτι΄θεται να εξετα΄σει χωριστα΄ το θε΄µα της ασφα΄λειας στον
ποικιλο΄µορφο αυτο΄ τοµε΄α ει΄τε µε΄σω ενο΄ς γενικου΄ ρυθµιστικου΄
πλαισι΄ου ει΄τε µε΄σω νοµοθεσι΄ας σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς και ο΄χι
µε΄σω της ΟΓΑΠ.

2.1.2. ∆εν αλλα΄ζει ο βασικο΄ς σκοπο΄ς της ΟΓΑΠ, ο οποι΄ος
παραµε΄νει σαφω΄ς «η διασφα΄λιση της διοχε΄τευσης ασφαλω΄ν προϊο΄ντων στην αγορα΄». Το καθη΄κον των παραγωγω΄ν και των διανοµε΄ων
ει΄ναι να προσφε΄ρουν προϊο΄ντα τα οποι΄α, υπο΄ κανονικε΄ς η΄ λογικα΄
προβλε΄ψιµες προϋποθε΄σεις χρη΄σεως, δεν παρουσια΄ζουν κανε΄να
κι΄νδυνο η΄ µο΄νο αποδεκτου΄ς κινδυ΄νους συµβατου΄ς µε το ει΄δος του
σχετικου΄ προϊο΄ντος.
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2.1.3. Η οδηγι΄α συνεχι΄ζει να ισχυ΄ει για ο΄λα τα καταναλωτικα΄
προϊο΄ντα, εκτο΄ς των µεταχειρισµε΄νων που πωλου΄νται ει΄τε ως
αντι΄κες ει΄τε κατο΄πιν επισκευη΄ς πριν απο΄ τη χρη΄ση. Καλυ΄πτονται
ο΄λα τα α΄λλα µεταχειρισµε΄να προϊο΄ντα. Τα τρο΄φιµα περιλαµβα΄νονται επι΄σης, εκτο΄ς ο΄ταν αποτελου΄ν η΄δη το αντικει΄µενο ειδικο΄τερων διατα΄ξεων.

2.1.4. Οι σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις της αρχικη΄ς οδηγι΄ες
αφορου΄ν τα ακο΄λουθα θε΄µατα: οι ορισµοι΄, το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς, ο
αυξηµε΄νος ρο΄λος των προτυ΄πων και των οργανισµω΄ν τυποποι΄ησης,
η απο΄συρση, η ανα΄κληση και η απαγο΄ρευση εξαγωγω΄ν επικι΄νδυνων
προϊο΄ντων, η ταχει΄α ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν σε καταστα΄σεις
επει΄γουσας ανα΄γκης, ο συντονισµο΄ς και η συνεργασι΄α των εκτελεστικω΄ν αρχω΄ν, η συ΄σταση µιας κατα΄λληλης ρυθµιστικη΄ς επιτροπη΄ς και η δηµιουργι΄α ενο΄ς δικτυ΄ου ασφα΄λειας των προϊο΄ντων.

2.1.5. Η Επιτροπη΄ προσπαθει΄ να ενισχυ΄σει το σηµερινο΄
καθεστω΄ς· µε α΄λλα λο΄για προσπαθει΄ να εξασφαλι΄σει µεγαλυ΄τερη
νοµικη΄ ασφα΄λεια µε τη διασαφη΄νιση και απλου΄στευση των κειµε΄νων
και µε την εξα΄λειψη των αντιφα΄σεων και των ασαφω΄ν σηµει΄ων. Η
ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι η διασαφη΄νιση αυτη΄ ΄εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α.
Στην ΄εκθεση του Πανεπιστηµι΄ου της Louvain-la-Neuve, ο΄που η
ανα΄λυση των πρακτικω΄ν εφαρµογω΄ν αποκαλυ΄πτει ευρει΄ας κλι΄µακας
ελλει΄ψεις στην υλοποι΄ηση της υφιστα΄µενης οδηγι΄ας, επισηµαι΄νεται
ο΄τι χρεια΄ζεται κανει΄ς δι΄πλωµα στο ευρωπαϊκο΄ δι΄καιο για να
κατανοη΄σει την αρχικη΄ οδηγι΄α.

2.1.5.1. Η ΟΚΕ διερωτα΄ται κατα΄ πο΄σο η νε΄α προ΄ταση της
Επιτροπη΄ς για την αρχη΄ της προ΄ληψης (δεν αναφε΄ρεται στο κει΄µενο
της νε΄ας ΟΓΑΠ) ΄ερχεται σε αντι΄θεση µε την ΄εννοια της νοµικη΄ς
ασφα΄λειας. Μπορει΄ κανει΄ς να επικαλεστει΄ την αρχη΄ της προ΄ληψης
εα΄ν δεν υπα΄ρχουν επιστηµονικα΄ στοιχει΄α η΄ εα΄ν αυτα΄ δεν ει΄ναι
πειστικα΄. Συνεπω΄ς µπορου΄ν να επιβληθου΄ν απαγορευ΄σεις ο΄ταν
υπα΄ρχει κι΄νδυνος σοβαρη΄ς ζηµι΄ας στην ανθρω΄πινη υγει΄α. Στο΄χος
ει΄ναι να εξασφαλισθει΄ ο ικανοποιητικο΄ς ΄ελεγχος των πιθανω΄ν
κινδυ΄νων α΄σχετα απο΄ τη νοµικη΄ ασφα΄λεια. Πρε΄πει να γι΄νεται η
υπο΄θεση ο΄τι υπα΄ρχει πα΄ντα ΄ενα στοιχει΄ο κινδυ΄νου.

2.1.6. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την ΄εµφαση που δι΄δει η Επιτροπη΄
στην ανα΄γκη για διαφα΄νεια και εντιµο΄τητα, ω΄στε εκει΄νοι που
προσπαθου΄ν να παρα΄γουν και να πωλη΄σουν επικι΄νδυνα προϊο΄ντα
να µην ΄εχουν πλε΄ον ΄ενα αθε΄µιτο πλεονε΄κτηµα ΄εναντι ανταγωνιστω΄ν
οι οποι΄οι αποδε΄χονται τα ΄εξοδα που συνεπα΄γονται τα µε΄τρα
ασφα΄λειας για τα προϊο΄ντα τους.

3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η Επιτροπη΄ κατανε΄µει σωστα΄ τα 22 α΄ρθρα της, συνοδευο΄µενα απο΄ δια΄φορα επεξηγηµατικα΄ παραρτη΄µατα, υπο΄ τα ακο΄λουθα
επτα΄ ελαφρα΄ τροποποιηµε΄να κεφα΄λαια:
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—

Στο΄χοι, πεδι΄ο εφαρµογη΄ς και ορισµοι΄

—

Γενικη΄ υποχρε΄ωση ασφα΄λειας, κριτη΄ρια αξιολο΄γησης της
συµµο΄ρφωσης και ευρωπαϊκα΄ προ΄τυπα

—

Λοιπε΄ς υποχρεω΄σεις των παραγωγω΄ν και υποχρεω΄σεις των
διανοµε΄ων

—

Ειδικε΄ς υποχρεω΄σεις και εξουσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν

—

Ανταλλαγε΄ς πληροφοριω΄ν και καταστα΄σεις επει΄γουσας
παρε΄µβασης

—

∆ιαδικασι΄ες Επιτροπη΄ς

—

∆ια΄φορες και τελικε΄ς διατα΄ξεις

3.1.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει την εξαιρετικα΄ ογκω΄δη (20 σελι΄δες)
επεξηγηµατικη΄ εισαγωγη΄, καθω΄ς επι΄σης και την ιδιαι΄τερη σηµασι΄α
του προοιµι΄ου (39 αιτιολογικε΄ς σκε΄ψεις). Οι εν λο΄γω αιτιολογικε΄ς
σκε΄ψεις αφορου΄ν γενικα΄ την ουσι΄α του θε΄µατος και ΄εχουν λιγο΄τερο
νοµικο΄ υ΄φος απο΄ τα α΄ρθρα που ακολουθου΄ν. Ορισµε΄νες αφορου΄ν
θε΄µατα τα οποι΄α δεν αναφε΄ρονται σε κανε΄να απο΄ τα κεφα΄λαια: π.χ.,
η νε΄α προ΄ταση ισχυ΄ει για τα προϊο΄ντα α΄σχετα απο΄ την τεχνικη΄
πω΄λησης, συµπεριλαµβανο΄µενης της εξ αποστα΄σεως και ηλεκτρονικη΄ς πω΄λησης (7).
3.1.1.1. Η εισαγωγη΄ αυτη΄ αποτελει΄ ουσιαστικο΄ ΄εγγραφο αναφορα΄ς, αλλα΄ δεν ει΄ναι ευ΄κολο να την συµβουλευτει΄ κανει΄ς: ει΄ναι
δυ΄σκολο να παρακολουθει΄ κανει΄ς το κει΄µενο της παρου΄σας
προ΄τασης και ταυτο΄χρονα να συµβουλευ΄εται την εισαγωγη΄. Πρα΄γµατι, στην εισαγωγη΄ θα µπορου΄σαν κα΄λλιστα να ει΄χαν χρησιµοποιηθει΄ τα κεφα΄λαια ως κυ΄ριες επικεφαλι΄δες και να καθι΄σταται α΄µεσα
σαφε΄ς το κατα΄ πο΄σο η αναφορα΄ ΄εχει σχε΄ση µε την αρχικη΄ ΟΓΑΠ η΄
µε το νε΄ο κει΄µενο.

3.2. Κεφα΄λαιο 1: Στο΄χοι, πεδι΄ο εφαρµογη΄ς και ορισµοι΄ ('Αρθρα
1 και 2)
3.2.1. Στο α΄ρθρο 16 της αρχικη΄ς ΟΓΑΠ επισηµαι΄νεται η
δυνατο΄τητα επε΄κτασης του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 1. Η
ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄οδο για τη διασαφη΄νιση ενο΄ς κειµε΄νου
που αποτελου΄σε προηγουµε΄νως αιτι΄α αµφιβολιω΄ν, διαφωνιω΄ν και
αδυναµι΄ας συνειδητοποι΄ησης των πρακτικω΄ν του επιπτω΄σεων. Η
σχε΄ση µεταξυ΄ των τοµεακω΄ν οδηγιω΄ν και της ΟΓΑΠ, που παρε΄χει
στους καταναλωτε΄ς ΄ενα δι΄κτυο ασφα΄λειας, ει΄ναι τω΄ρα πολυ΄
σαφε΄στερη. Η αναθεωρηµε΄νη προ΄ταση αποσκοπει΄ στην προστασι΄α
των ανθρω΄πων παρα΄ τα δια΄φορα κενα΄ των συγκεκριµε΄νων κανο΄νων
ασφα΄λειας των προϊο΄ντων που αποσκοπου΄ν στην α΄ρση των
τεχνικω΄ν φραγµω΄ν στο εµπο΄ριο. Η ΟΚΕ κρι΄νει ωστο΄σο ο΄τι η
επιλεγει΄σα διατυ΄πωση για την συµπερι΄ληψη των υπηρεσιω΄ν («εφο΄σον κατα΄ τη χρη΄ση των σχετικω΄ν αγαθω΄ν βα΄σει ορθολογικω΄ς
προβλεπο΄µενων προϋποθε΄σεων θι΄γονται πτυχε΄ς ασφα΄λειας που
συνδε΄ονται µε τη χρη΄ση προϊο΄ντων» — α΄ρθρο 2α) πρε΄πει να
διασαφηνιστει΄ πολυ΄ περισσο΄τερο για να ει΄ναι πρακτικα΄ χρη΄σιµη
για τους κατασκευαστε΄ς. Με λι΄γα λο΄για, ει΄ναι βασικο΄ να
καλυ΄πτονται απο΄ την ΟΓΑΠ ο΄λα τα προϊο΄ντα που ενδε΄χεται
να χρησιµοποιηθου΄ν απο΄ καταναλωτε΄ς, µε την επι΄λυση των
προβληµα΄των µε βα΄ση τις ειδικε΄ς οδηγι΄ες που ισχυ΄ουν ανα΄ τοµε΄α,
΄ετσι ω΄στε να υπα΄ρχει η απαιτου΄µενη ευρει΄α κα΄λυψη.
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3.2.1.1. Η ΟΚΕ επιδιω΄κει επι΄σης διασαφη΄νιση ο΄σον αφορα΄ τη
συµπερι΄ληψη των προµηθειω΄ν βασικη΄ς ανα΄γκης, ο΄πως η ηλεκτρικη΄
ενε΄ργεια, ως προϊο΄ντων. Προτει΄νει να γι΄νει αναφορα΄ στην Οδηγι΄α
για τις Εγγυη΄σεις στους Καταναλωτε΄ς και στην Οδηγι΄α για την
Ευθυ΄νη σχετικα΄ µε τα Ελαττωµατικα΄ Προϊο΄ντα.

3.2.2. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι προϊο΄ντα που προορι΄ζονται αρχικα΄
και προσφε΄ρονται µο΄νο για επαγγελµατικη΄ χρη΄ση µπορει΄ µερικε΄ς
φορε΄ς να διοχετευθου΄ν στην εσωτερικη΄ αγορα΄, πρα΄γµα που µπορει΄
ει΄τε να γι΄νεται για καταναλωτικου΄ς λο΄γους ει΄τε να ει΄ναι το
αποτε΄λεσµα α΄µεσης ενε΄ργειας των προµηθευτω΄ν. Και στις δυ΄ο
περιπτω΄σεις, υπα΄ρχει το ενδεχο΄µενο να χρησιµοποιηθει΄ ΄ενα προϊο΄ν
απο΄ α΄τοµο χωρι΄ς επαγγελµατικε΄ς γνω΄σεις η΄ εµπειρι΄α. Στα προϊο΄ντα
αυτα΄ συγκαταλε΄γονται γενικα΄ οι γραφι΄δες λε΄ιζερ, τα αλυσοπρι΄ονα
και α΄λλοι εξοπλισµοι΄ «do-it-yourself», καθω΄ς επι΄σης και χρω΄µατα
και φυτοφα΄ρµακα. Συνεπω΄ς η ΟΚΕ τονι΄ζει την ανα΄γκη να λαµβα΄νουν οι παραγωγοι΄και οι προµηθευτε΄ς ο΄λα τα λογικα΄ και αναγκαι΄α
µε΄τρα ω΄στε κατα΄ τη συσκευασι΄α και τη ση΄µανση των προϊο΄ντων
τους να παρε΄χονται σαφει΄ς οδηγι΄ες και προειδοποιη΄σεις σε
περι΄πτωση χρη΄σεως απο΄ µη επαγγελµατι΄ες.

3.2.3. Η ΟΚΕ επικροτει΄ τη συµπερι΄ληψη των ηλικιωµε΄νων
στους καταναλωτε΄ς που διατρε΄χουν το µεγαλυ΄τερο κι΄νδυνο, αλλα΄
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι παραλει΄φθηκε η α΄λλη
προ΄ταση΄ της να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι ανα΄γκες των µειονεκτου΄ντων
καταναλωτω΄ν, ο΄που αυτο΄ ει΄ναι εφικτο΄.

3.2.4. Η Επιτροπη΄ προσθε΄τει ΄ενα νε΄ο ορισµο΄ σχετικα΄ µε τις
αρµο΄διες αρχε΄ς, που υποδεικνυ΄ονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, οι οποι΄ες
θα εκτελου΄ν τα καθη΄κοντα που αναφε΄ρονται στην προ΄ταση.
Παλαιο΄τερα, ου΄τε η ευρωπαϊκη΄ ου΄τε η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α προε΄βλεπαν υποχρεω΄σεις των παραγωγω΄ν και των διανοµε΄ων να ενηµερω΄νουν τις αρχε΄ς αυτε΄ς για την ανα΄κληση προϊο΄ντων.

3.2.5. Η Επιτροπη΄ δι΄δει τω΄ρα τον ορισµο΄ της ΄εννοιας
«ανα΄κληση», αλλα΄ ο΄χι και της ΄εννοιας «απο΄συρση» προφανω΄ς λο΄γω
γλωσσικω΄ν προβληµα΄των σε δια΄φορες γλω΄σσες. Πρε΄πει να γι΄νει
σαφη΄ς δια΄κριση µεταξυ΄ των δυ΄ο πιθανω΄ν σταδι΄ων αντιµετω΄πισης
των επικι΄νδυνων προϊο΄ντων: το πρω΄το στα΄διο («απο΄συρση») ει΄ναι η
βα΄σει νο΄µου αποµα΄κρυνση επιβλαβω΄ν προϊο΄ντων απο΄ καταστη΄µατα, αποθη΄κες εµπορευµα΄των και εργοστα΄σια, ενω΄ το δευ΄τερο
(«ανα΄κληση») ει΄ναι η επιστροφη΄, ως ΄εσχατη ανα΄γκη, στους προµηθευτε΄ς και τους παραγωγου΄ς προϊο΄ντων που ΄εχουν η΄δη
αγοραστει΄ και χρησιµοποιηθει΄ απο΄ καταναλωτε΄ς. Σε περιπτω΄σεις
απαρα΄δεκτων κινδυ΄νων για την ασφα΄λεια ΄εχει µεγα΄λη σηµασι΄α να
προειδοποιου΄νται επαρκω΄ς οι καταναλωτε΄ς, ΄ετσι ω΄στε να µπορου΄ν
να προβου΄ν στις απαραι΄τητες ενε΄ργειες.

3.2.6. Η ΟΚΕ τονι΄ζει τη νε΄α σηµασι΄α που δι΄δεται τω΄ρα στον
ο΄ρο «κι΄νδυνος», ο οποι΄ος χρησιµοποιει΄ται σε µεγα΄λο βαθµο΄ στο
πλαι΄σιο της αξιολο΄γησης και διαχει΄ρισης κινδυ΄νων. Μολονο΄τι
αναγνωρι΄ζεται ο΄τι δεν υπα΄ρχει περι΄πτωση µηδενικου΄ κινδυ΄νου, οι
κατασκευαστε΄ς αποδε΄χονται κινδυ΄νους λο΄γω των δυνητικω΄ν
οφελω΄ν που µπορει΄ να προσφε΄ρει ΄ενα προϊο΄ν. Πρε΄πει να καταστει΄
σαφε΄ς ο΄τι αυτο΄ εξαρτα΄ται απο΄ τις µεταβαλλο΄µενες στα΄σεις της
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κοινωνι΄ας, δηλαδη΄ απο΄ το επι΄πεδο του κινδυ΄νου που οι α΄νθρωποι
ει΄ναι προ΄θυµοι να ανεχθου΄ν. Οι προσδοκι΄ες ο΄σον αφορα΄ την
ασφα΄λεια συνεχι΄ζουν να αυξα΄νονται.
3.2.7. Η ΟΚΕ προτει΄νει να απαιτει΄ και το α΄ρθρο 2 την ασφαλη΄
και µη επιζη΄µια για το περιβα΄λλον δια΄θεση των προϊο΄ντων (π.χ.
των λαµπτη΄ρων φωτισµου΄, των δοχει΄ων αεροζο΄λ, των µονωτικω΄ν
υλικω΄ν και των ηλεκτρονικω΄ν αποβλη΄των). Ωστο΄σο, η ΟΚΕ
γνωρι΄ζει ο΄τι οι περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς δεν καλυ΄πτονται απο΄ την
οδηγι΄α για τη γενικη΄ ασφα΄λεια των προϊο΄ντων διο΄τι οι πτυχε΄ς αυτε΄ς
καλυ΄πτονται η΄δη απο΄ την εθνικη΄ και κοινοτικη΄ περιβαλλοντικη΄
νοµοθεσι΄α.

3.3. Κεφα΄λαιο 2: Απαι΄τηση γενικη΄ς ασφα΄λειας, αξιολο΄γηση της
συµµο΄ρφωσης και προ΄τυπα
3.3.1. Τα προ΄τυπα αποτελου΄ν βασικο΄ µε΄ρος της προστασι΄ας
των καταναλωτω΄ν, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι υπα΄ρχουν ρη΄τρες διασφα΄λισης
σε περι΄πτωση που ΄ενα προ΄τυπο δεν εξασφαλι΄ζει επαρκε΄ς επι΄πεδο
προστασι΄ας. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση να ενισχυθει΄
ο ρο΄λος των ευρωπαϊκω΄ν προτυ΄πων και των οργανισµω΄ν τυποποι΄ησης — µε τον προσδιορισµο΄ της συµµο΄ρφωσης των προϊο΄ντων
στις γενικε΄ς απαιτη΄σεις ασφα΄λειας της ΟΓΑΠ. Πρε΄πει να δοθει΄
προτεραιο΄τητα στα προϊο΄ντα που ΄εχουν περισσο΄τερο σχε΄ση µε την
ασφα΄λεια των καταναλωτω΄ν.
3.3.2. Η ΟΚΕ τονι΄ζει την ανα΄γκη διασαφη΄νισης του καθεστω΄τος
των ευρωπαϊκω΄ν προτυ΄πων. Πρε΄πει να υπα΄ρχει µια συνεκτικη΄
ολοκλη΄ρωση των εθνικω΄ν προτυ΄πων και να γι΄νει σαφω΄ς κατανοητο΄ς
ο ρο΄λος των α΄τυπων προτυ΄πων, ο΄πως των τεχνικω΄ν προδιαγραφω΄ν.
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η ευθυ΄νη βαρυ΄νει τους προµηθευτε΄ς για να
αιτιολογη΄σουν τη βα΄ση στην οποι΄α στηρι΄ζουν την ασφα΄λεια του
προϊο΄ντος ο΄ταν αυτο΄ δεν πληρει΄ ο΄λα τα σχετικα΄ προ΄τυπα αλλα΄
θεωρει΄ται ασφαλε΄ς. Οι προµηθευτε΄ς µπορου΄ν επι΄σης να χρησιµοποιου΄ν εναλλακτικε΄ς µεθο΄δους συµµο΄ρφωσης προς τα ισχυ΄οντα
προ΄τυπα υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι οι µε΄θοδοι αυτε΄ς τους επιτρε΄πουν
να επιτυ΄χουν υψηλο΄τερα επι΄πεδα ασφα΄λειας απο΄ εκει΄να που
προσφε΄ρουν τα εν λο΄γω προ΄τυπα. Ωστο΄σο, οι προµηθευτε΄ς
θα υπε΄χουν ευθυ΄νη εα΄ν οι ισχυρισµοι΄ τους δεν µπορου΄ν να
τεκµηριωθου΄ν δεδοµε΄νου ο΄τι η΄δη καλυ΄πτονται απο΄ την κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α για την ευθυ΄νη εκ του προϊο΄ντος και για την παραπλανητικη΄ διαφη΄µιση. Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι η σηµερινη΄ ανυπαρξι΄α
καθεστω΄τος ο΄σον αφορα΄ τα ευρωπαϊκα΄ προ΄τυπα επηρεα΄ζει η΄δη
την ικανο΄τητα΄ τους να προωθου΄ν την εναρµο΄νιση στην εσωτερικη΄
αγορα΄.
3.3.3. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι στην παγκο΄σµια αγορα΄ υπα΄ρχει ο΄λο
και µεγαλυ΄τερη ανα΄γκη για συνεργασι΄α µε το ∆ιεθνη΄ Οργανισµο΄
Τυποποι΄ησης.
3.3.4. Πρε΄πει να παρασχεθου΄ν στους ευρωπαϊκου΄ς οργανισµου΄ς τυποποι΄ησης οι απαιτου΄µενοι πο΄ροι για την αυ΄ξηση της
αποδοτικο΄τητα΄ς τους και την εξασφα΄λιση της υψηλη΄ς ποιο΄τητας
των προϊο΄ντων. Επι΄σης ει΄ναι απαραι΄τητη η µεγαλυ΄τερη εκπροσω΄πηση των καταναλωτω΄ν. Επι΄σης ει΄ναι απαραι΄τητη η µεγαλυ΄τερη και
ουσιαστικη΄ εκπροσω΄πηση των καταναλωτω΄ν. Πρε΄πει να λαµβα΄νεται
υπο΄ψη ο΄τι στο υφιστα΄µενο γενικο΄ πλαι΄σιο συνθηκω΄ν, η΄δη προβλε΄πεται ο΄τι ο΄λες οι οµα΄δες συµφερο΄ντων — συµπεριλαµβανοµε΄νων
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εκει΄νων των καταναλωτω΄ν — µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν στην
προτυποποι΄ηση. Για να ει΄ναι αυτο΄ πραγµατικα΄ δυνατο΄ πρε΄πει να
καταρτισθει΄ το κο΄στος συµµετοχη΄ς των πτωχο΄τερων οργανω΄σεων
για να µπορου΄ν να λα΄βουν µε΄ρος.
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α΄ποψη της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ο΄σο και απο΄ την α΄ποψη των
καταναλωτω΄ν, ει΄ναι απαραι΄τητο να επιτευχθει΄ το συντοµο΄τερο
οµοιο΄µορφη εφαρµογη΄ στα κρα΄τη µε΄λη.

3.3.5. Η γλω΄σσα στην οποι΄α συντα΄σσονται τα προ΄τυπα ει΄ναι
αναπο΄φευκτα τεχνικη΄ς φυ΄σεως και, για το λο΄γο αυτο΄, πρε΄πει να
δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ ω΄στε να καταρτι΄ζονται απλα΄ και κατανοητα΄ κει΄µενα.

3.5.1.1. Η ΟΚΕ αµφισβητει΄ τη λογικη΄ του προσδιορισµου΄ στο
α΄ρθρο 6 των καθηκο΄ντων των αρµο΄διων αρχω΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι η
ιδιαι΄τερη σηµασι΄α τους ΄εχει η΄δη αναφερθει΄ στο α΄ρθρο 5, κεφα΄λαιο
ΙΙΙ. Χρεια΄ζονται περισσο΄τερες λεπτοµε΄ρειες για το πεδι΄ο αναφορα΄ς
τους και για τον τρο΄πο αλληλοσυσχε΄τιση΄ς τους.

΄ σεις των παραγωγω
΄ ν και
3.4. Κεφα΄λαιο 3: Λοιπε΄ς υποχρεω
΄ σεις των διανοµε΄ων
υποχρεω

3.5.1.2. Η ΟΚΕ προτει΄νει στα κρα΄τη µε΄λη να εξασφαλι΄σουν
την επαρκη΄ αυ΄ξηση των πο΄ρων των αρµο΄διων αρχω΄ν τους για την
αντιµετω΄πιση των αυξηµε΄νων υποχρεω΄σεω΄ν τους.

3.4.1. Το α΄ρθρο 5 διατηρει΄ τις υποχρεω΄σεις των παραγωγω΄ν
και των διανοµε΄ων να παρε΄χουν στους καταναλωτε΄ς πληροφορι΄ες
και προειδοποιη΄σεις ω΄στε να ει΄ναι ικανοι΄ να αξιολογου΄ν τους
παρα΄γοντες κινδυ΄νου ενο΄ς προϊο΄ντος. Η ΟΚΕ εξακολουθει΄,
ωστο΄σο, να ανησυχει΄ µη΄πως οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς, ει΄τε µε τη
µορφη΄ κειµε΄νου ει΄τε µε τη µορφη΄ διαγραµµα΄των η΄ εικονογραµµα΄των, δεν ει΄ναι πα΄ντα ευκολονο΄ητες και ευεφα΄ρµοστες.
3.4.1.1. Η ΟΚΕ τονι΄ζει την ανα΄γκη να περιλαµβα΄νονται
σηµαντικε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια σε οποιαδη΄ποτε
µορφη΄ ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου η΄ εξ αποστα΄σεως πωλη΄σεων.
3.4.1.2. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την νε΄α, σαφε΄στερη και πιο συνεπη΄
απαι΄τηση για απο΄συρση των επικι΄νδυνων προϊο΄ντων απο΄ την αγορα΄
και στην ΄εσχατη ανα΄γκη των προϊο΄ντων που ΄εχουν η΄δη προσφερθει΄
στους καταναλωτε΄ς. Η επιτυχι΄α των ενεργειω΄ν και στις δυ΄ο
περιπτω΄σεις εξαρτα΄ται απο΄ την ικανο΄τητα εντοπισµου΄ της προε΄λευσης των προϊο΄ντων. Οι προµηθευτε΄ς θα βασι΄ζονται σε αποτελεσµατικα΄ συστη΄µατα διαχει΄ρισης, µε τη βοη΄θεια κατα΄λληλων αρχει΄ων
και πληροφοριω΄ν, για να επιτυ΄χουν τον εντοπισµο΄ αυτο΄.
3.4.1.3. Λο΄γω των υφιστα΄µενων διαφορω΄ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ τον αποτελεσµατικο΄ ΄ελεγχο και την εφαρµογη΄,
η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει τη νε΄α υποχρε΄ωση συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των
αρµο΄διων αρχω΄ν, των κατασκευαστω΄ν και των προµηθευτω΄ν. Το΄σο
οι µεν ο΄σο και οι δε θα ενηµερω΄νουν τις αρχε΄ς για τη δρα΄ση που
αναλαµβα΄νουν µε στο΄χο την προ΄ληψη των απαρα΄δεκτων κινδυ΄νων
για τους καταναλωτε΄ς. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι αυτο΄ η΄δη γι΄νεται
σε εθελοντικη΄ βα΄ση. Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να
περιοριστου΄ν στο ελα΄χιστο οποιαδη΄ποτε νε΄α αιτη΄µατα γραφειοκρατικη΄ς φυ΄σεως προς το συµφε΄ρον το΄σο των παραγωγω΄ν ο΄σο και
των αρµο΄διων αρχω΄ν.

3.5. Κεφα΄λαιο 4: Ειδικε΄ς υποχρεω
΄ σεις και εξουσι΄ες των κρατω
΄ν
΄ν
µελω
3.5.1. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την ανα΄γκη ευρει΄ας επι΄βλεψης της
αγορα΄ς και εφαρµογη΄ς των κανονισµω΄ν. Το ΄εργο αυτο΄ επιτελει΄ται
απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, που διορι΄ζει κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, των
οποι΄ων ο διευρυµε΄νος ρο΄λος αναλυ΄εται στο α΄ρθρο 7. Η επιτυχι΄α
εξαρτα΄ται απο΄ τη συνεργασι΄α και το συντονισµο΄. Το΄σο απο΄ την

3.5.1.3. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να
δηµιουργη΄σει ΄ενα ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο ασφα΄λειας των προϊο΄ντων.
Συνεπω΄ς, ερωτα΄ κατα΄ πο΄σο το δι΄κτυο αυτο΄ θα αντικαταστη΄σει το
υφιστα΄µενο Εκτελεστικο΄ Φο΄ρουµ της Ευρω΄πης για την Ασφα΄λεια
των Προϊο΄ντων (Prosafe), που παρε΄χει µια βα΄ση δεδοµε΄νων για
τους οργανισµου΄ς που ει΄ναι αρµο΄διοι για την ασφα΄λεια των
προϊο΄ντων. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να µην απολεσθει΄ η
εµπειρι΄α του Prosafe. Αντι΄θετα, υποστηρι΄ζει ο΄τι το τελευται΄ο θα
µπορου΄σε να αποτελε΄σει τη βα΄ση του νε΄ου δικτυ΄ου για να καταστει΄
δυνατη΄ µια επε΄κταση των δραστηριοτη΄των και µια ευρυ΄τερη
συµµετοχη΄ µελω΄ν.

3.5.2. 'Εχοντας υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι οι κανο΄νες που δεν
προβλε΄πουν κυρω΄σεις ΄εχουν περιορισµε΄νη επι΄δραση, η ΟΚΕ
επικροτει΄ την ανα΄γκη για αποτελεσµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και
αποτρεπτικε΄ς ποινε΄ς που θα επιβα΄λλονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, τα
οποι΄α θα πληροφορου΄ν την Επιτροπη΄ για τις δρα΄σεις τους.

3.6. Κεφα΄λαιο 5: Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν και RAPEX (Οι
διαδικασι΄ες για την εφαρµογη΄ του RAPEX αναφε΄ρονται
στο παρα΄ρτηµα 2)

3.6.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι οι κοινοποιη΄σεις για τα τρο΄φιµα
γι΄νονται προς το παρο΄ν µε΄σω του συστη΄µατος ταχει΄ας ανταλλαγη΄ς
πληροφοριω΄ν (RAPEX). Στο µε΄λλον οι κοινοποιη΄σεις αυτε΄ς θα
υπα΄γονται στην αρµοδιο΄τητα της Αρχη΄ς για την Ασφα΄λεια των
Τροφι΄µων. 'Εως ο΄του συσταθει΄ η Αρχη΄ αυτη΄, οι κοινοποιη΄σεις για
τα τρο΄φιµα θα συνεχι΄σουν να γι΄νονται συ΄µφωνα µε την ΟΓΑΠ.

3.6.2. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι οι σοβαροι΄ και α΄µεσοι κι΄νδυνοι
απαιτου΄ν ταχει΄α παρε΄µβαση και ο΄τι οι διαδικασι΄ες δεν εφαρµο΄ζονται πα΄ντα µε τον κατα΄λληλο τρο΄πο, ιδι΄ως επειδη΄ οι ο΄ροι που
΄εχουν επιβληθει΄ει΄ναι περιοριστικοι΄. Η ταχει΄α προ΄σβαση σε ακριβει΄ς
πληροφορι΄ες ΄εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α σε µια κατα΄σταση επει΄γουσας
ανα΄γκης. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ επικροτει΄ τις βελτιω΄σεις που προτει΄νει η
Επιτροπη΄ για το RAPEX, ιδι΄ως δε την παροχη΄ σαφω΄ν και
λεπτοµερω΄ν δεδοµε΄νων για ΄ενα κοινοποιηθε΄ν προϊο΄ν και τους
µηχανισµου΄ς για την παρακολου΄θηση των κοινοποιη΄σεων εκ
µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν.
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3.6.2.1. Η ΟΚΕ επικροτει΄ τη συνεκτι΄µηση, εκ µε΄ρους του
RAPEX, των προ΄σθετων στατιστικω΄ν δεδοµε΄νων του Ευρωπαϊκου΄
Συστη΄µατος Επαγρυ΄πνησης για τα Ατυχη΄µατα που συµβαι΄νουν
κατ' οι΄κον και κατα΄ τον ελευ΄θερο Χρο΄νο (EHLASS): το συ΄στηµα
αυτο΄ παρε΄χει λεπτοµε΄ρειες για βλα΄βες που ΄εχουν προκληθει΄ απο΄
προϊο΄ντα.

προσιτε΄ς στο κοινο΄ µε τη µορφη΄ πληροφοριω΄ν για τον εντοπισµο΄
των προϊο΄ντων, τη φυ΄ση των κινδυ΄νων και τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται για την αντιµετω΄πιση των καταστα΄σεων επει΄γουσας ανα΄γκης.
Το µε΄τρο αυτο΄ θα συµβα΄λει στην αυ΄ξηση της εµπιστοσυ΄νης των
καταναλωτω΄ν, απο΄ τους οποι΄ους εξαρτα΄ται η επιτυχι΄α της ενιαι΄ας
αγορα΄ς.

3.6.2.2. Η ΟΚΕ συνιστα΄ επι΄σης την επε΄κταση του RAPEX (και
µα΄λιστα του ΕΗLASS), επιτυγχα΄νοντας την ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν σε παγκο΄σµια κλι΄µακα, ω΄στε να διασφαλιστει΄ µε τον τρο΄πο
αυτο΄ η µεγαλυ΄τερη προστασι΄α των καταναλωτω΄ν.

3.8.1.1. Ωστο΄σο, η προ΄σβαση αυτη΄ πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη
την ανα΄γκη τη΄ρησης του επαγγελµατικου΄ απο΄ρρητου σε δικαιολογηµε΄νες περιπτω΄σεις.

3.6.3. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να απαγορευθει΄ η εξαγωγη΄ σε τρι΄τες χω΄ρες προϊο΄ντων στα οποι΄α ΄εχει
επιβληθει΄ απο΄συρση η΄ ανα΄κληση, εκτο΄ς απο΄ εξαιρε΄σεις που
αιτιολογου΄νται η΄ γι΄νονται δεκτε΄ς απο΄ την Επιτροπη΄.
3.7. Κεφα΄λαιο 6: ∆ιαδικασι΄ες Επιτροπη΄ς
3.7.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει τη µετατροπη΄ της πρω΄ην Επιτροπη΄ς
Επειγουσω΄ν Περιπτω΄σεων στην νε΄α Κανονιστικη΄ Επιτροπη΄ για την
Ασφα΄λεια των Καταναλωτικω΄ν Προϊο΄ντων. Ωστο΄σο, η Επιτροπη΄
προτει΄νει επι΄σης µια συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ για την ασφα΄λεια
των καταναλωτικω΄ν προϊο΄ντων εκτο΄ς απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ ∆ι΄κτυο
για την Ασφα΄λεια των Προϊο΄ντων που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9. Η
ΟΚΕ ΄εχει συγκεχυµε΄νη εικο΄να ο΄σον αφορα΄ το ρο΄λο και τα
καθη΄κοντα των τριω΄ν αυτω΄ν οργα΄νων και ερωτα΄ κατα΄ πο΄σον µι΄α
µο΄νον επιτροπη΄ ασφα΄λειας των προϊο΄ντων δεν θα η΄ταν πιο
αποτελεσµατικη΄ λο΄γω της ανα΄γκης συντονισµε΄νων δρα΄σεων.
3.8. Κεφα΄λαιο 7: ∆ια΄φορες και τελικε΄ς διατα΄ξεις
3.8.1. Η ΟΚΕ επικροτει΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι πληροφορι΄ες σχετικα΄
µε τους κινδυ΄νους για την ανθρω΄πινη υγει΄α και ασφα΄λεια θα ει΄ναι

3.8.2. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να υποβα΄λει ΄εκθεση για την εφαρµογη΄ της νε΄ας ΟΓΑΠ σε τριετη΄ βα΄ση,
στα πλαι΄σια µιας διαδικασι΄ας συνεχου΄ς ελε΄γχου σε ΄ενα ταχε΄ως
εξελισσο΄µενο τοµε΄α.
3.8.3. Στα πλαι΄σια των διεξαγο΄µενων εργασιω΄ν για την ασφα΄λεια των καταναλωτω΄ν, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι θα λαµβα΄νει αντι΄γραφο
της ΄εκθεσης αυτη΄ς, ο΄πως και το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο.
4.

Συµπερα΄σµατα

4.1.
Μια αποτελεσµατικη΄, προσφα΄τως αναθεωρηθει΄σα Οδηγι΄α
για τη Γενικη΄ Ασφα΄λεια των Προϊο΄ντων ΄εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α, αλλα΄
πρε΄πει να διασαφηνισθει΄ και να απλουστευθει΄ προσεκτικα΄ ω΄στε να
παρε΄χει µεγαλυ΄τερη ασφα΄λεια σε ο΄λους ο΄σοι ει΄ναι υπευ΄θυνοι για
την πρακτικη΄ της εφαρµογη΄ και σε ο΄λους ο΄σοι ωφελου΄νται
απο΄ την ασφα΄λεια που προσφε΄ρει. Αποτελει΄ ουσιαστικο΄ µε΄τρο
προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν, µειω΄νοντας τις πιθανο΄τητες τραυµατισµου΄ και θανα΄του και αποκαθιστω΄ντας την εµπιστοσυ΄νη που ΄εχει
µειωθει΄ λο΄γω µιας σειρα΄ς προ΄σφατων κρι΄σεων. Ει΄ναι εξι΄σου
σηµαντικη΄ για τους παραγωγου΄ς και τους προµηθευτε΄ς, στους
οποι΄ους παρε΄χει ΄ενα σαφε΄ς νοµικο΄ πλαι΄σιο για τις δρα΄σεις εµπορι΄ας
προϊο΄ντων βα΄σει των αρχω΄ν των θεµιτω΄ν συναλλαγω΄ν και του
θεµιτου΄ ανταγωνισµου΄ στην Εσωτερικη΄ Αγορα΄.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄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
Τα ακο΄λουθα αποσπα΄σµατα της γνωµοδο΄τησης του τµη΄µατος απορρι΄φθηκαν και αντικαταστα΄θηκαν απο΄ τροπολογι΄ες στην
Ολοµε΄λεια, αλλα΄ συγκε΄ντρωσαν το 1/4 των ψη΄φων:
Σηµει΄ο 3.2.1, 5η προ΄ταση:
Για παρα΄δειγµα, η οδηγι΄α για την ασφα΄λεια των παιχνιδιω΄ν δεν καλυ΄πτει ο΄λες τις πτυχε΄ς της ασφα΄λειας: δεν λαµβα΄νει υπο΄ψη
τους ακουστικου΄ς και χηµικου΄ς κινδυ΄νους επειδη΄ καλυ΄πτονται απο΄ την υφιστα΄µενη ΟΓΑΠ
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας:
Ψη΄φοι υπε΄ρ:29, της διαγραφη΄ς της προ΄τασης αυτη΄ς, ψη΄φοι κατα΄: 20, αποχε΄ς:16.
Σηµει΄ο 3.6.3, 2η προ΄ταση:
Οι απαγορευ΄σεις αυτε΄ς πρε΄πει να επιβα΄λλονται µο΄νο ο΄ταν ΄εχουν τηρηθει΄ δεο΄ντως οι διαδικασι΄ες που ΄εχει κινη΄σει η Επιτροπη΄
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας:
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 35 της διαγραφη΄ς της προ΄τασης αυτη΄ς, ψη΄φοι κατα΄: 26, αποχε΄ς:16.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
΄ σεως
Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 περι΄ κοινη΄ς οργανω
αγορα΄ς στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος»
(2000/C 367/12)
Στις 27 Απριλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 43 και 198 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την παραπα΄νω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄ας, ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου, περιβα΄λλοντος», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 6 Σεπτεµβρι΄ου 2000, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Bastian.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 64 ψη΄φους υπε΄ρ, 7 ψη΄φους κατα΄ και 4 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η αγορα΄ χοιρει΄ου κρε΄ατος στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση υπο΄κειται σε κυκλικε΄ς διακυµα΄νσεις, χαρακτηριζο΄µενες απο΄ χρονικε΄ς
περιο΄δους κατα΄ τις οποι΄ες οι τιµε΄ς ει΄ναι ικανοποιητικε΄ς και η
αγορα΄ εξισορροπηµε΄νη και απο΄ διαστη΄µατα µε πολυ΄ χαµηλε΄ς τιµε΄ς
και πλεονασµατικη΄ προσφορα΄. Εντου΄τοις, η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει
ο΄τι ο κυ΄κλος αυτο΄ς µεταβλη΄θηκε µε την εµφα΄νιση περιο΄δων
εντονο΄τερων κρι΄σεων οι οποι΄ες διαρκου΄ν περισσο΄τερο. Το φαινο΄µενο αυτο΄ εξηγει΄ται απο΄ την αυξανο΄µενη εξειδι΄κευση των εκτροφε΄ων χοι΄ρων, µε στο΄χο να καταστου΄ν αποδοτικο΄τεροι και ανταγωνιστικο΄τεροι. Η εν λο΄γω εξειδι΄κευση εµποδι΄ζει την προσαρµογη΄
των εκτροφε΄ων σε περιο΄δους κρι΄σεως ο΄πως συνε΄βαινε κατα΄ το
παρελθο΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι η µονα΄δα εκτροφη΄ς χοι΄ρων αποτελει΄ τη
µοναδικη΄ πηγη΄ εσο΄δων τους. Ως εκ του΄του, η κοινοτικη΄ παραγωγη΄
χοιρει΄ου κρε΄ατος προσαρµο΄ζεται µε πολυ΄ µεγαλυ΄τερη δυσκολι΄α
στις ανα΄γκες της αγορα΄ς, ακο΄µη και σε περιο΄δους κατα΄ τις οποι΄ες
οι τιµε΄ς ει΄ναι πολυ΄ χαµηλε΄ς. Επιπλε΄ον, απρο΄βλεπτα συµβα΄ντα,
ο΄πως οι ασθε΄νειες η΄ το αιφνι΄διο κλει΄σιµο των αγορω΄ν στις
εξαγωγε΄ς, ενδε΄χεται να επιτει΄νουν την ΄εκταση της κρι΄σεως.

—

1.3.
Μι΄α τε΄τοια κρι΄ση ει΄ναι επικι΄νδυνη για τα οικονοµικα΄
πολυα΄ριθµων παραγωγω΄ν, κυρι΄ως δε για τους ασθενε΄στερους εξ
αυτω΄ν, ο΄πως ει΄ναι ο΄σοι ΄εχουν επενδυ΄σει προ΄σφατα σε αυτο΄ν
τον κλα΄δο η΄ οι νε΄οι που αρχι΄ζουν την επαγγελµατικη΄ τους
δραστηριο΄τητα. Ως εκ του΄του, παρατηρου΄νται σαφε΄στατες διαρθρωτικε΄ς εξελι΄ξεις στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος, οι οποι΄ες
επιταχυ΄νθηκαν εξαιτι΄ας της τελευται΄ας κρι΄σεως. Προ΄κειται για τη
συγκε΄ντρωση της παραγωγη΄ς µε διαρκω΄ς µεγαλυ΄τερη µει΄ωση του
αριθµου΄ των εκτροφε΄ων και την εξαφα΄νιση των µικρο΄τερων
µονα΄δων εκτροφη΄ς. Επι΄σης, παρατηρει΄ται το φαινο΄µενο της ενσωµα΄τωσης των πιο προβληµατικω΄ν µονα΄δων σε µεγα΄λες «βιοµηχανικε΄ς» οµα΄δες, ο΄που ο παραγωγο΄ς χα΄νει την ταυτο΄τητα΄ του ως
εκτροφε΄ας και την αυτονοµι΄α του.

2.
1.2.
Η α΄νευ προηγουµε΄νου κρι΄ση που αντιµετω΄πισαν προ΄σφατα
οι εκτροφει΄ς χοι΄ρων της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης σκιαγραφει΄ απτα΄
αυτη΄ τη διευ΄ρυνση του κυ΄κλου. Κατα΄ µε΄σον ο΄ρο στην Κοινο΄τητα,
οι τιµε΄ς παραγωγου΄ σηµει΄ωσαν πτω΄ση κατα΄ 27 % το 1998 και, εν
συνεχει΄α, κατα΄ 6 % το 1999, µε αποτε΄λεσµα να αγγι΄ξουν
πρωτοφανη΄ επι΄πεδα, σαφω΄ς κατω΄τερα του κο΄στους παραγωγη΄ς. Η
απρο΄σµενη δια΄ρκεια και το ευ΄ρος της κρι΄σεως αιτιολογου΄νται εα΄ν
ληφθου΄ν υπο΄ψη οι ακο΄λουθοι παρα΄γοντες, οι οποι΄οι διατα΄ραξαν
τη συνη΄θη πορει΄α του «φυσικου΄» κυ΄κλου της αγορα΄ς χοιρει΄ου
κρε΄ατος:
—

οι συνε΄πειες των επιδηµιω΄ν της πανω΄λης των χοι΄ρων το 1997
που, παρο΄τι ξεπερα΄στηκαν, εξακολουθου΄ν να συνιστου΄ν
απειλη΄
η ευρωπαϊκη΄ και παγκο΄σµια υπερπαραγωγη΄ λο΄γω της επι΄τασης της εξειδι΄κευσης και της παραγωγικη΄ς ικανο΄τητας στην
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες

Η προ΄ταση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς

2.1.
Με την υπο΄ εξε΄ταση προ΄ταση για την τροποποι΄ηση του
κανονισµου΄ (EOK) αριθ. 2759/75 περι΄κοινη΄ς οργανω΄σεως αγορα΄ς
στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος, η Επιτροπη΄ προβλε΄πει τη
δηµιουργι΄α ρυθµιστικου΄ ταµει΄ου µε στο΄χο τη σταθεροποι΄ηση των
εισοδηµα΄των των χοιροτρο΄φων. Η προ΄ταση αυτη΄ υποβα΄λλεται ως
ανταπο΄κριση στην κρι΄ση που ΄επληξε σοβαρα΄ τον τοµε΄α της
χοιροτροφι΄ας το 1998/1999, καθω΄ς η Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει ο΄τι,
εδω΄ και µερικα΄ χρο΄νια, οι περι΄οδοι κρι΄σης οξυ΄νονται και θε΄τουν σε
κι΄νδυνο το ταµει΄ο των χοιροτρο΄φων.

2.2.
—

—

η κρι΄ση που ξε΄σπασε τον Αυ΄γουστο του 1998 στη Ρωσι΄α,
δεδοµε΄νου ο΄τι η προ΄σκαιρη µη µετατρεψιµο΄τητα του ρουβλι΄ου ει΄χε ως αποτε΄λεσµα την προσωρινη΄ αναστολη΄ των
ευρωπαϊκω΄ν εξαγωγω΄ν χοιρει΄ου κρε΄ατος και µεταποιηµε΄νων
προϊο΄ντων προς τη χω΄ρα αυτη΄.

Τα κυ΄ρια σηµει΄α της προ΄τασης ει΄ναι τα ακο΄λουθα:
Εξουσιοδοτου΄νται τα κρα΄τη µε΄λη να θεσπι΄σουν ρυθµιστικα΄
ταµει΄α στο ΄εδαφο΄ς τους. Η συµµετοχη΄ των εκτροφε΄ων, των
οµα΄δων παραγωγω΄ν και των συλλογικω΄ν οργανισµω΄ν στα
ταµει΄α ει΄ναι προαιρετικη΄ και αφορα΄ ελα΄χιστη δια΄ρκεια πε΄ντε
ετω΄ν.
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—

Τα ρυθµιστικα΄ ταµει΄α χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τους ΄διους
ι
τους κτηνοτρο΄φους, µε΄σω της ει΄σπραξης µιας εισφορα΄ς ανα΄
χοι΄ρο υπο΄ πα΄χυνση. Το κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να χορηγη΄σει
φθι΄νουσας κλι΄µακας ενισχυ΄σεις για την ΄εναρξη. Για την
κα΄λυψη των λειτουργικω΄ν αναγκω΄ν των ρυθµιστικω΄ν ταµει΄ων,
τα ταµει΄α µπορου΄ν να συνα΄ψουν δα΄νεια µε τρα΄πεζες και
δηµο΄σια η΄ ιδιωτικα΄ ιδρυ΄µατα, υπο΄ τους ο΄ρους της αγορα΄ς.

—

Ο ρυθµιστικο΄ς µηχανισµο΄ς περιλαµβα΄νει δυ΄ο στοιχει΄α: το
κατω΄φλι εισφορα΄ς, πε΄ρα απο΄ το οποι΄ο εισπρα΄ττεται ΄ενα ποσο΄
ανα΄ χοι΄ρο προς πα΄χυνση απο΄ τα ταµει΄α και το κατω΄φλι
πληρωµω΄ν, πε΄ρα απο΄ το οποι΄ο χορηγει΄ται στον κτηνοτρο΄φο
΄ενα ποσο΄ ανα΄ χοι΄ρο. Τα δυ΄ο κατω΄φλια ορι΄ζονται λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη την τιµη΄ αγορα΄ς για τον χοι΄ρο προ΄τυπης ποιο΄τητας
που εσφα΄γη στο αντι΄στοιχο κρα΄τος µε΄λος, τις δαπα΄νες
παραγωγη΄ς σε αυτη΄ν την χω΄ρα, την χρηµατοοικονοµικη΄
κατα΄σταση των ρευστω΄ν του ταµει΄ου και την κατα΄σταση της
κοινοτικη΄ς αγορα΄ς χοιρει΄ου κρε΄ατος.

—

Τα ρυθµιστικα΄ ταµει΄α µπορου΄ν να κλιµακω΄σουν τα χορηγου΄µενα ποσα΄ ανα΄ χοι΄ρο προς πα΄χυνση καθω΄ς και τον αριθµο΄
των επιλε΄ξιµων χοι΄ρων ανα΄ κτηνοτρο΄φο λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
ιδι΄ως το µε΄γεθος και τη δια΄ρθρωση των χοιροτροφικω΄ν
εγκαταστα΄σεων του οικει΄ου κρα΄τους µε΄λους. Η εισφορα΄
µπορει΄ επι΄σης να κλιµακωθει΄.

—

Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α ΄ενα ταµει΄ο πρε΄πει να αρχι΄σει
την περι΄οδο πληρωµη΄ς δι΄χως να ΄εχει τα απαραι΄τητα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα, το αντι΄στοιχο κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να του
χορηγη΄σει ΄ενα α΄τοκο δα΄νειο. Το δα΄νειο πρε΄πει να εξοφληθει΄
πλη΄ρως απο΄ το ταµει΄ο. 'Οταν ΄ενα ρυθµιστικο΄ ταµει΄ο διαθε΄τει
τα απαραι΄τητα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα, µπορει΄ να αναστει΄λει
προσωρινα΄ την ει΄σπραξη της εισφορα΄ς.

—

Κατα΄ την προσχω΄ρηση΄ του στο ταµει΄ο, ο κτηνοτρο΄φος πρε΄πει
να δεσµευθει΄ ο΄τι δεν θα αυξη΄σει τον αριθµο΄ θε΄σεων προς
πα΄χυνση που διαθε΄τει, κατα΄ την περι΄οδο κατα΄ την οποι΄α ει΄ναι
µε΄λος. Ωστο΄σο, το κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να λα΄βει α΄δεια απο΄
την Επιτροπη΄ να παρεκκλι΄νει απο΄ την υποχρε΄ωση αυτη΄
εφο΄σον οι προοπτικε΄ς της αγορα΄ς το επιτρε΄πουν.

3.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η ΟΚΕ λαµβα΄νει γνω΄ση της προ΄τασης κανονισµου΄ της
Επιτροπη΄ς προκειµε΄νου να εξουσιοδοτηθου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη να
θεσπι΄σουν ρυθµιστικα΄ ταµει΄α για το χοι΄ρειο κρε΄ας. Η ΟΚΕ
αναγνωρι΄ζει ο΄τι η εν λο΄γω προ΄ταση αποτελει΄ ΄ενα πρω΄το βη΄µα για
την καθιε΄ρωση συµπληρωµατικω΄ν µηχανισµω΄ν για τη διαχει΄ριση
της αγορα΄ς και τη στη΄ριξη του εισοδη΄µατος των παραγωγω΄ν σε
περιο΄δους κρι΄σεως, καθω΄ς και ο΄τι θε΄τει τα θεµε΄λια για την ΄εναρξη
διαλο΄γου σε ΄εναν τοµε΄α ο΄που η κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς παρε΄µεινε
ουσιαστικα΄ αµετα΄βλητη απο΄ τη στιγµη΄ της συ΄σταση΄ς της.
3.2.
Η ΟΚΕ αντιλαµβα΄νεται ο΄τι η Επιτροπη΄ επιδιω΄κει να
βοηθη΄σει τους παραγωγου΄ς για την αντιµετω΄πιση ολοε΄να και
δριµυ΄τερων κρι΄σεων στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος, σταθεροποιω΄ντας το εισο΄δηµα΄ τους δια της λη΄ψεως συµπληρωµατικω΄ν
µε΄τρων ΄εναντι του υφισταµε΄νου συστη΄µατος διαχει΄ρισης της
αγορα΄ς, στο πλαι΄σιο της ΚΟΑ στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος.
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Εντου΄τοις, η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η προ΄ταση κανονισµου΄ δεν επαρκει΄
για την επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄ και κρι΄νει σκο΄πιµη τη
διευ΄ρυνση΄ της κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να συµπεριληφθου΄ν σε αυτη΄ν
και α΄λλα µε΄τρα για την αντιµετω΄πιση κρι΄σεων, λαµβανοµε΄νων
ειδικο΄τερα υπο΄ψη των πρακτικω΄ν που εφαρµο΄ζονται σε ορισµε΄νες
τρι΄τες χω΄ρες (ΗΠΑ, Καναδα΄ς), ο΄πως τα συστη΄µατα εξασφα΄λισης
του εισοδη΄µατος που τελου΄ν επι΄ του παρο΄ντος υπο΄ συζη΄τηση στο
πλαι΄σιο των διαπραγµατευ΄σεων του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄
Εµπορι΄ου.
3.3.
∆εν ει΄ναι δυνατο΄ν να καταβα΄λλονται προσπα΄θειες
αποκλειστικα΄ και µο΄νον απο΄ τους εκτροφει΄ς. Για να καταστει΄ το
σχε΄διο κανονισµου΄ αποτελεσµατικο΄τερο, πρε΄πει να συµβα΄λει και η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Επιπλε΄ον, στο πλαι΄σιο του µηχανισµου΄ για τη
συ΄σταση ρυθµιστικω΄ν ταµει΄ων, απαιτει΄ται να αποτραπει΄ κα΄θε
κι΄νδυνος επανε΄νταξης της ΚΓΠ στη σφαι΄ρα των αρµοδιοτη΄των των
κρατω΄ν µελω΄ν καθω΄ς και φαινο΄µενα στρε΄βλωσης του ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν (ανα΄λογα µε τη συµµετοχη΄ η΄ µη
ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους στο ρυθµιστικο΄ ταµει΄ο). Κατα΄ συνε΄πεια, η
ΟΚΕ προτει΄νει να αναλα΄βει η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση σηµαντικο΄τερη
δε΄σµευση µε΄σω της συγχρηµατοδο΄τησης των ρυθµιστικω΄ν ταµει΄ων,
µαζι΄ µε τους παραγωγου΄ς.
4.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι η προ΄ταση κανονισµου΄ ΄εχει το
πλεονε΄κτηµα να ενισχυ΄ει την αλληλεγγυ΄η µεταξυ΄ των εκτροφε΄ων
χοι΄ρων, δεδοµε΄νου ο΄τι ενισχυ΄ει τους ασθενε΄στερους εξ αυτω΄ν
και παρε΄χει δυνατο΄τητα κλιµα΄κωσης των χορηγου΄µενων ποσω΄ν
ανα΄λογα µε το µε΄γεθος και τη δια΄ρθρωση των µονα΄δων εκτροφη΄ς,
προς ο΄φελος, λο΄γου χα΄ρη, των νε΄ων που βρι΄σκονται στο ξεκι΄νηµα΄
τους. Εντου΄τοις, η ΟΚΕ διερωτα΄ται ποιο ει΄ναι το πραγµατικο΄
ο΄φελος που αποφε΄ρει σε ΄εναν παραγωγο΄ η συµµετοχη΄ του σε ΄ενα
τε΄τοιο ταµει΄ο ΄εναντι των συστηµα΄των που ενδε΄χεται να χρησιµοποιει΄ η΄δη, ο΄πως: η προσωπικη΄ αποταµι΄ευση, τα ταµει΄α αντισταθµιστικω΄ν εισφορω΄ν που ΄εχουν συστη΄σει ορισµε΄νοι ο΄µιλοι παραγωγω΄ν, η συ΄ναψη τραπεζικω΄ν δανει΄ων για την εξασφα΄λιση κεφαλαι΄ων
κι΄νησης κ.λπ. Υπο΄ την παρου΄σα µορφη΄ τους, το ενδιαφε΄ρον
των προτα΄σεων για τους εκτροφει΄ς καθι΄σταται ακο΄µη λιγο΄τερο
προφανε΄ς δεδοµε΄νου ο΄τι, αφενο΄ς, χρηµατοδοτου΄ν µο΄νοι τους τα
εν λο΄γω ρυθµιστικα΄ ταµει΄α και, αφετε΄ρου, οφει΄λουν να δεσµευθου΄ν
ο΄τι δεν θα αυξη΄σουν την παραγωγη΄ τους για µια πενταετι΄α.
4.2.
'Οσον αφορα΄ την προ΄ταση, η ΟΚΕ κατανοει΄ ο΄τι ΄ενας απο΄
τους στο΄χους της Επιτροπη΄ς ει΄ναι ο ΄ελεγχος της κοινοτικη΄ς
παραγωγη΄ς χοιρει΄ου κρε΄ατος, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να περιορισθει΄ το
ευ΄ρος των κρι΄σεων που πλη΄ττουν τον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος.
Εντου΄τοις, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επισηµα΄νει ο΄τι η υποχρε΄ωση που
επιβα΄λλεται στους εκτροφει΄ς, οι οποι΄οι συµµετε΄χουν σε ΄ενα
ρυθµιστικο΄ ταµει΄ο, να µην αυξη΄σουν την παραγωγη΄ τους για µια
πενταετι΄α εγκυµονει΄ κινδυ΄νους στρε΄βλωσης του ανταγωνισµου΄
µεταξυ΄ παραγωγω΄ν. Ει΄ναι, πρα΄γµατι, λογικο΄ να υποθε΄σει κανει΄ς ο΄τι
η συµµετοχη΄ σε ΄ενα ρυθµιστικο΄ ταµει΄ο θα προσελκυ΄σει πρωτι΄στως
το ενδιαφε΄ρον των ασθενε΄στερων µονα΄δων εκτροφη΄ς και,
κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, οι σηµαντικο΄τερες και πιο ανταγωνιστικε΄ς
µονα΄δες θα ει΄ναι οι µο΄νες που θα ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να
αυξη΄σουν την παραγωγικη΄ τους ικανο΄τητα. Κατα΄ την α΄ποψη της
ΟΚΕ, ει΄ναι αδυ΄νατον να επιτευχθει΄ αποτελεσµατικη΄ διαχει΄ριση της
προσφορα΄ς χωρι΄ς την ευρει΄α συµµετοχη΄ των παραγωγω΄ν (και δη
του συνο΄λου των παραγωγω΄ν) σε ΄ενα ρυθµιστικο΄ ταµει΄ο στις
κυριο΄τερες περιοχε΄ς παραγωγη΄ς της Ευρω΄πης. Ως εκ του΄του,
ενο΄ψει της δηµιουργι΄ας ρυθµιστικω΄ν ταµει΄ων, απαιτει΄ται να προβλεφθει΄ η παροχη΄ κινη΄τρων για τη συµµετοχη΄ των παραγωγω΄ν,
ο΄πως για παρα΄δειγµα η κοινοτικη΄ συµµετοχη΄.
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4.3.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, ακο΄µη και βελτιωµε΄νη, θα
συνε΄βαλε µεν στη σταθεροποι΄ηση του εισοδη΄µατος των παραγωγω΄ν, αλλα΄ δεν θα διευκο΄λυνε την ταχυ΄τερη ανα΄καµψη ΄επειτα απο΄
κρι΄ση. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει ορισµε΄να
συµπληρωµατικα΄ µε΄τρα επι΄ του προβλεποµε΄νου µηχανισµου΄ για
τη µει΄ωση της παραγωγη΄ς σε περι΄πτωση σοβαρη΄ς περιστασιακη΄ς
κρι΄σεως στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος, η οποι΄α θα προσδιορισθει΄ στα πλαι΄σια της επιτροπη΄ς διαχει΄ρισης «χοιρει΄ου κρε΄ατος». Τα
εν λο΄γω µε΄τρα θα µπορου΄σαν να αφεθου΄ν στη διακριτικη΄ ευχε΄ρεια
κα΄θε κρα΄τους µε΄λους και να εφαρµοσθου΄ν σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα
µε υποχρε΄ωση επι΄τευξης αποτελεσµα΄των για κα΄θε χω΄ρα και µε
δυνατο΄τητα να ζητει΄ται απο΄ ορισµε΄νους εκτροφει΄ς να καταβα΄λουν
σηµαντικο΄τερη προσπα΄θεια, κυρι΄ως δε απο΄ εκει΄νους που αυ΄ξησαν
περισσο΄τερο την παραγωγη΄ τους σε σχε΄ση µε µι΄α ηµεροµηνι΄α
αναφορα΄ς και των οποι΄ων τα εκτροφει΄α υπερβαι΄νουν ΄ενα συγκεκριµε΄νο µε΄γεθος.
4.4.
Οι νεοεµφανιζο΄µενες µονα΄δες εκτροφη΄ς ει΄ναι, κατα΄
κανο΄να, εκει΄νες που πλη΄ττονται πρω΄τες απο΄ τις κρι΄σεις, και
συνεπω΄ς ει΄ναι σκο΄πιµο να µην αποκλεισθου΄ν απο΄ τα ρυθµιστικα΄
ταµει΄α. Το κατω΄φλι εισφορα΄ς και το κατω΄φλι πληρωµω΄ν θα
µπορου΄σαν να ορι΄ζονται επι΄σης ανα΄λογα µε την τιµη΄ του χοιριδι΄ου.
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Η απασχο΄ληση και η χωροταξι΄α
5.1.5. Η ΟΚΕ κρι΄νει σκο΄πιµο να υπενθυµι΄σει ο΄τι η παραγωγη΄
χοιρει΄ου κρε΄ατος αποτελει΄ σηµαντικη΄ πηγη΄ θε΄σεων απασχο΄λησης
σε ολο΄κληρο τον κλα΄δο, στους ακο΄λουθους τοµει΄ς: διατροφη΄
των ζω΄ων, παραγωγη΄, υπηρεσι΄ες, σφαγη΄-τεµαχισµο΄ς, αλλαντικα΄αλι΄παστα. Σχετικη΄ µελε΄τη που διενεργη΄θηκε στη Γαλλι΄α κατε΄δειξε
ο΄τι µια θε΄ση απασχο΄λησης στον τοµε΄α της παραγωγη΄ς δηµιουργει΄
2,5 θε΄σεις εργασι΄ας στο συ΄νολο του κλα΄δου (2).
5.1.6. 'Οπως κα΄θε γεωργικη΄ παραγωγη΄, οι µονα΄δες εκτροφη΄ς
χοι΄ρων διαδραµατι΄ζουν σηµαντικο΄ ρο΄λο για τη χωροταξι΄α και τη
διαµο΄ρφωση της υπαι΄θρου. Η ΟΚΕ ζητα΄ να αναγνωρισθει΄ και να
ενθαρρυνθει΄ η ποικιλι΄α των µεθο΄δων εκτροφη΄ς και να γι΄νουν
σεβαστε΄ς οι τοπικε΄ς ιδιαιτερο΄τητες.
5.1.7. Ως εκ του΄του, η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι κοινοτικη΄ πολιτικη΄ στον
τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος οφει΄λει να ενθαρρυ΄νει ο΄χι µο΄νον τη
διασφα΄λιση µιας σηµαντικη΄ς παραγωγη΄ς αλλα΄ και τη διατη΄ρηση
σηµαντικου΄ αριθµου΄ παραγωγω΄ν και να συµβα΄λει στην ανανε΄ωση
των γενεω΄ν.
΄ ν και των καταναλωτω
΄ν
Οι προσδοκι΄ες των πολιτω

5.

Προς µια συνεκτικο΄τερη κοινοτικη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α
του χοιρει΄ου κρε΄ατος

5.1.
Η κοινοτικη΄ πολιτικη΄ που ακολουθει΄ται στον τοµε΄α
του χοιρει΄ου κρε΄ατος πρε΄πει να εξελιχθει΄ κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να
ανταποκρι΄νεται περισσο΄τερο στις προκλη΄σεις που αντιµετωπι΄ζει ο
συγκεκριµε΄νος τοµε΄ας. Η ΟΚΕ επιθυµει΄, σε αυτο΄ το σηµει΄ο, να
διασαφηνι΄σει τις εν λο΄γω τρεις προκλη΄σεις.
'Ενας σηµαντικο΄ς οικονοµικο΄ς κλα΄δος
5.1.1. Ο τοµε΄ας του χοιρει΄ου κρε΄ατος στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση
χαρακτηρι΄ζεται απο΄ δυναµισµο΄ και ανταγωνιστικη΄ ικανο΄τητα, µε
αποτε΄λεσµα η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση να κατε΄χει την πρω΄τη θε΄ση
παγκοσµι΄ως στις εξαγωγε΄ς χοιρει΄ου κρε΄ατος· το 1999, εξη΄γαγε
περι΄που 1,5 εκατ. το΄νους προς τις τρι΄τες χω΄ρες. Αντιστοι΄χως, ο
ο΄γκος των εισαγωγω΄ν παραµε΄νει αση΄µαντος χωρι΄ς να ΄εχει υπερβει΄,
το 1999, τους 65 000 το΄νους.
5.1.2. Ο κοινοτικο΄ς τοµε΄ας του χοιρει΄ου κρε΄ατος δεν ει΄ναι
διο΄λου αµελητε΄ος απο΄ οικονοµικη΄ α΄ποψη, δεδοµε΄νου ο΄τι αντιστοιχει΄ σε 11 % της αξι΄ας της τελικη΄ς γεωργικη΄ς παραγωγη΄ς της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
5.1.3. Κατα΄ συνε΄πεια, µι΄α απο΄ τις σηµαντικο΄τερες προκλη΄σεις
της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος ΄εγκειται
στη διατη΄ρηση του εν λο΄γω σηµαντικου΄ τοµε΄α της οικονοµι΄ας σε
΄ενα εξαιρετικα΄ ανταγωνιστικο΄ διεθνε΄ς πλαι΄σιο.
5.1.4. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι η χοιροτροφικη΄ παραγωγη΄
αποτελει΄ επι΄σης ΄εναν πολυ΄ σηµαντικο΄ οικονοµικο΄ κλα΄δο στις
χω΄ρες της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης που ει΄ναι υποψη΄φιες για ΄ενταξη
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, και ειδικο΄τερα στην Πολωνι΄α, την
Ουγγαρι΄α και την Tσεχι΄α (1).
(1) Η συνολικη΄ χοιροτροφικη΄ παραγωγη΄ των τριω΄ν αυτω΄ν χωρω΄ν ανερχο΄ταν, το 1999, σε 3,3 εκατ. το΄νους, δηλαδη΄ σε 18 % της χοιροτροφικη΄ς
παραγωγη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης των 15 κρατω΄ν.

5.1.8. Η κοινοτικη΄ παραγωγη΄ χοιρει΄ου κρε΄ατος πρε΄πει να
ανταποκρι΄νεται στις προσδοκι΄ες των Ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν και
καταναλωτω΄ν. Οι προσδοκι΄ες αυτε΄ς ει΄ναι πολυα΄ριθµες στον
περιβαλλοντικο΄ τοµε΄α, ο΄σον αφορα΄ τη διαχει΄ριση των κτηνοτροφικω΄ν λυµα΄των, την ευηµερι΄α και τη διατροφη΄ των ζω΄ων, την
επισιτιστικη΄ και υγειονοµικη΄ ασφα΄λεια και την ποιο΄τητα των
προϊο΄ντων.
5.1.9. Η κοινοτικη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος
οφει΄λει να δι΄δει στους παραγωγου΄ς τη δυνατο΄τητα να αντεπεξε΄ρχονται στις εν λο΄γω προσδοκι΄ες, δια της εξευ΄ρεσης ενδεδειγµε΄νης
ισορροπι΄ας µε τις οικονοµικε΄ς προκλη΄σεις. Ει΄ναι, ο΄ντως, σηµαντικο΄
να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι περιορισµοι΄ που θε΄τει ο διεθνη΄ς ανταγωνισµο΄ς, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να µην αποδυναµωθει΄ ο τοµε΄ας του
χοιρει΄ου κρε΄ατος της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
5.2.
Τα µε΄σα διαχει΄ρισης που προβλε΄πονται στην ΚΟΑ του
χοιρει΄ου κρε΄ατος (επιστροφε΄ς, ιδιωτικη΄ αποθεµατοποι΄ηση) συµβα΄λλουν στο να παραµει΄νει ο κοινοτικο΄ς τοµε΄ας του χοιρει΄ου
κρε΄ατος ανταγωνιστικο΄ς και εξαγωγικο΄ς. Εποµε΄νως, κρι΄νεται σκο΄πιµη η διατη΄ρηση και η προα΄σπιση των µε΄σων αυτω΄ν κατα΄ τις
διαπραγµατευ΄σεις στο πλαι΄σιο του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄
Εµπορι΄ου. Εντου΄τοις, απαιτει΄ται να επισηµανθει΄ ο΄τι η πλη΄ρης
χρη΄ση των προαναφερθε΄ντων µε΄σων κατα΄ την τελευται΄α κρι΄ση του
1998/1999 ουδο΄λως απε΄τρεψε την κατα΄ρρευση των τιµω΄ν του
χοιρει΄ου κρε΄ατος στο συ΄νολο των περιοχω΄ν παραγωγη΄ς της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης σε επι΄πεδα που δεν ει΄χαν παρατηρηθει΄ ποτε΄
κατα΄ τις προγενε΄στερες κρι΄σεις, γεγονο΄ς το οποι΄ο καταδεικνυ΄ει
πο΄σο εξαιρετικα΄ δυ΄σκολο ει΄ναι να διατηρηθει΄ µια αποδοτικη΄ τιµη΄
µε την αποκλειστικη΄ χρη΄ση των συµβατικω΄ν µε΄σων διαχει΄ρισης της
αγορα΄ς.
(2) Προ΄κειται για εκτι΄µηση των θε΄σεων στον κλα΄δο της χοιροτροφι΄ας στη
Γαλλι΄α (εκτι΄µηση για το 1997), την οποι΄α πραγµατοποι΄ησε το Τεχνικο΄
Ινστιτου΄το Χοιροτροφι΄ας το Σεπτε΄µβριο του 1999 και η οποι΄α
λαµβα΄νει υπο΄ψη τις θε΄σεις στους ακο΄λουθους τοµει΄ς: διατροφη΄ των
ζω΄ων, παραγωγη΄, οµα΄δες παραγωγω΄ν, α΄λλες υπηρεσι΄ες, σφαγη΄τεµαχισµο΄ς, αλλαντικα΄-αλι΄παστα. Οι υπο΄λοιποι προµηθευτε΄ς της
εκτροφη΄ς, καθω΄ς και το συ΄νολο της διανοµη΄ς δεν περιλαµβα΄νονται.
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5.3.
Για ο΄λους αυτου΄ς τους λο΄γους, η υφιστα΄µενη κοινοτικη΄
πολιτικη΄ δεν φαι΄νεται να συνα΄δει µε τις προαναφερθει΄σες
προκλη΄σεις που αντιµετωπι΄ζει ο κοινοτικο΄ς τοµε΄ας του χοιρει΄ου
κρε΄ατος. Με στο΄χο την επιτυχε΄στερη αντιµετω΄πιση των
προκλη΄σεων αυτω΄ν, η ΟΚΕ καλει΄ τα ευρωπαϊκα΄ ο΄ργανα, αφενο΄ς να
εξακολουθη΄σουν τον προβληµατισµο΄ σχετικα΄ µε τις επιβεβληµε΄νες
προσαρµογε΄ς της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς στον τοµε΄α του χοιρει΄ου
κρε΄ατος, καθω΄ς και µε τη δια΄θεση των απαιτου΄µενων δηµοσιονοµικω΄ν µε΄σων προς το σκοπο΄ αυτο΄, και, αφετε΄ρου, να ενθαρρυ΄νουν
και να προαγα΄γουν τη διενε΄ργεια διαλο΄γου µε τις ενδιαφερο΄µενες
επαγγελµατικε΄ς κατηγορι΄ες. Επιπλε΄ον, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι συµµετοχη΄ σε οποιοδη΄ποτε νε΄ο προ΄γραµµα πρε΄πει να συνδε΄εται µε
υψηλα΄ προ΄τυπα για την ευηµερι΄α των ζω΄ων το΄σο ο΄σον αφορα΄ την
ευηµερι΄α αυτη΄ ο΄σο και για να διασφαλισθει΄ θεµιτο΄ς ανταγωνισµο΄ς.
5.4.
Επι΄σης, η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο καθιε΄ρωσης και στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος επαγγελµατικω΄ν διαρθρω΄σεων, ο΄πως οι οµα΄δες παραγωγω΄ν, για την εφαρµογη΄
λειτουργικω΄ν προγραµµα΄των τα οποι΄α υφι΄στανται η΄δη σε α΄λλους
τοµει΄ς. Τα εν λο΄γω λειτουργικα΄ προγρα΄µµατα, µε συγχρηµατοδο΄τηση της ΕΕ, θα µπορου΄σαν να περιλαµβα΄νουν νε΄α µε΄σα για τη
διαχει΄ριση της αγορα΄ς χοιρει΄ου κρε΄ατος, για τη στη΄ριξη των
παραγωγω΄ν (προω΄θηση των προϊο΄ντων του τοµε΄α του χοιρει΄ου
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κρε΄ατος, συστη΄µατα εξασφα΄λισης του εισοδη΄µατος κ.λπ.), και για
προγρα΄µµατα για τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας και του εντοπισµου΄
της προε΄λευσης του κρε΄ατος που αιτου΄νται οι ευρωπαι΄οι καταναλωτε΄ς.
5.5.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η κοινοτικη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α του
χοιρει΄ου κρε΄ατος δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να βασι΄ζεται αποκλειστικα΄
στην ανταγωνιστικο΄τητα, η οποι΄α δηµιουργει΄ αναπο΄φευκτα µια
ελικοειδη΄ αντι΄δραση µε µει΄ωση του κο΄στους παραγωγη΄ς και των
τιµω΄ν. Μια συναφη΄ς πολιτικη΄ θα η΄ταν αντι΄θετη προς το ευρωπαϊκο΄
προ΄τυπο περι΄ πολυλειτουργικη΄ς γεωργι΄ας, ανταποκρινο΄µενης στις
απαιτη΄σεις των Ευρωπαι΄ων καταναλωτω΄ν. Η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει,
σχετικα΄, τη γνωµοδο΄τηση που εξε΄δωσε το 1999 µε τι΄τλο:
«Μια πολιτικη΄ για την εδραι΄ωση του ευρωπαϊκου΄ γεωργικου΄
προτυ΄που» (1).
5.6.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να συνεχι΄σει η Επιτροπη΄ τις εργασι΄ες της
στον τοµε΄α του χοιρει΄ου κρε΄ατος επεκτει΄νοντας τη συζη΄τηση για
ορισµε΄να σηµει΄α της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης και ειδικο΄τερα για
την εξασφα΄λιση του εισοδη΄µατος, το περιβα΄λλον, το ρο΄λο των
οµι΄λων παραγωγω΄ν, και τη δηµιουργι΄α Παρατηρητηρι΄ου της
αγορα΄ς χοιρει΄ου κρε΄ατος.
(1) ΕΕ C 368 της 20.12.1999.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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20.12.2000

΄ σιµοι πο΄ροι: η συµβολη΄
Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Ανανεω
της υπαι΄θρου στην ενεργο΄ προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και στη σταθερη΄ ανα΄πτυξη»
(2000/C 367/13)
Στις 20 και 21 Οκτωβρι΄ου 1999, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23,
σηµει΄ο 3 του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄, να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα: «Ανανεω΄σιµοι πο΄ροι: µι΄α συµβολη΄
της υπαι΄θρου στην ενεργο΄ προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και στη σταθερη΄ ανα΄πτυξη».
Το τµη΄µα «γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου και περιβα΄λλον», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, κατα΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 26 Ιουλι΄ου 2000, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Wilms.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου
2000) υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1. Ιστορικο΄
Η Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ ΄εδωσε ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στην ΄ενταξη
της δια΄στασης της περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας και βιωσιµο΄τητας
σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς και δραστηριο΄τητες (βλ. 'Αρθρο 6
της Συνθη΄κης). Στο επι΄κεντρο των προσπαθειω΄ν που αποσκοπου΄ν
στην προστασι΄α του περιβα΄λλοντος βρι΄σκεται η ενεργο΄ς προστασι΄α
του κλι΄µατος. Κυ΄ρια αιτι΄α της αλλαγη΄ς του κλι΄µατος ει΄ναι η
αυ΄ξηση των εκποµπω΄ν διοξειδι΄ου του α΄νθρακος. Η εν λο΄γω εξε΄λιξη
εξαρτα΄ται κατ' ουσι΄α απο΄ τον τρο΄πο, τη διαχει΄ριση και την ΄εκταση
της χρη΄σης της ενε΄ργειας. Οι αρχε΄ς της βιω΄σιµης ενε΄ργειας πρε΄πει
να αποτελου΄ν τη βα΄ση το΄σο της προσφορα΄ς ενε΄ργειας, ο΄σο και
της χρη΄σης της.
Στο Λευκο΄ Βιβλι΄ο για µι΄α κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ και στο σχε΄διο
δρα΄σης «Ενε΄ργεια για το µε΄λλον: ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας»
αναφε΄ρεται ο ακο΄λουθος στο΄χος: Το 2010 πρε΄πει το 12 % της
ακαθα΄ριστης κατανα΄λωσης ενε΄ργειας της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης να
προε΄ρχεται απο΄ ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας. Στο ΄διο
ι ΄εγγραφο
αναφε΄ρονται επι΄σης τα µε΄σα µε τα οποι΄α θα επιτευχθει΄ ο εν λο΄γω
στο΄χος: κανο΄νες για την δηµιουργι΄α ευνοϊκο΄τερων συνθηκω΄ν
πλαισι΄ωσης των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας και αυ΄ξηση των
χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων που προορι΄ζονται για προγρα΄µµατα υπε΄ρ
των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας, το΄σο σε εθνικη΄, ο΄σο και σε
κοινοτικη΄ κλι΄µακα.
'Οµως στην προστασι΄α του περιβα΄λλοντος δεν συµβα΄λλει µο΄νον η
αξιοποι΄ηση των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας. Υφι΄στανται ποικι΄λες
δυνατο΄τητες προσε΄γγισης οι οποι΄ες ει΄ναι αποτε΄λεσµα προβληµατισµω΄ν που αποσκοπου΄ν στην ορθολογικο΄τερη χρη΄ση της ενε΄ργειας, την προσεκτικο΄τερη εκµετα΄λλευση της γης και την χρησιµοποι΄ηση των ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν.
1.2. Γενικοι΄ πολιτικοι΄ στο΄χοι
Αποστολη΄ της σχετικη΄ς πολιτικη΄ς ει΄ναι να συµβιβασθου΄ν µεταξυ΄
τους µε συγκεκριµε΄νους χειρισµου΄ς οικονοµικοι΄ (να διατηρηθου΄ν
οι πρω΄τες υ΄λες µε χαµηλο΄ κο΄στος για ιδιωτικη΄ και δηµο΄σια χρη΄ση·
να διασφαλισθει΄ µακροπρο΄θεσµα η διαθεσιµο΄τητα των πο΄ρων
καθω΄ς και ο αδια΄λειπτος ενεργειακο΄ς εφοδιασµο΄ς, κατα΄ τρο΄πο που
να συµµετε΄χουν ο΄λοι στη συνολικη΄ αυ΄ξηση του εισοδη΄µατος και
της ευηµερι΄ας), οικολογικοι΄ (να διατηρηθου΄ν οι φυσικοι΄ πο΄ροι και
να προστατευτει΄ το κλι΄µα, να διατηρηθει΄ και να αναπτυχθει΄ το
φυσικο΄ περιβα΄λλον, να διασφαλισθου΄ν µακροπρο΄θεσµα οι φυσικοι΄

πο΄ροι µε΄σω της χρη΄σης ανανεω΄σιµων πο΄ρων και να διατηρηθει΄ η
βιοποικιλο΄τητα) και κοινωνικοι΄ στο΄χοι (να διατηρηθου΄ν και να
αναπτυχθου΄ν οι χω΄ροι αναψυχη΄ς, να δηµιουργηθου΄ν θε΄σεις απασχο΄λησης, να διασφαλισθει΄ η προσφορα΄ κοινωνικω΄ν παροχω΄ν και
πολιτιστικω΄ν δραστηριοτη΄των, αλλα΄ και η δι΄καιη κατανοµη΄ των
εισοδηµα΄των).
2.

Επει΄γων χαρακτη΄ρας της γνωµοδο΄τησης

Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (1) φρονει΄ ο΄τι οι αγροτικε΄ς
περιοχε΄ς, οι οποι΄ες θεωρει΄ται συχνα΄ ο΄τι αποτελου΄ν ΄ενα ει΄δος
οικολογικου΄ αντισταθµι΄σµατος, διαθε΄τουν τερα΄στιο δυναµικο΄ για
την ανα΄πτυξη των ανανεω΄σιµων πο΄ρων και ο΄τι δεν ΄εχουν εξαντληθει΄
ο΄λες οι δυνατο΄τητες ανανε΄ωσης του φυσικου΄ περιβα΄λλοντος. Ει΄ναι
της γνω΄µης ο΄τι στα προγρα΄µµατα στη΄ριξης της Επιτροπη΄ς ΄εχει
δοθει΄ πολυ΄ λι΄γη προσοχη΄ στη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη. Τα σχε΄δια και
οι δηµοσιευ΄σεις για την νε΄α περι΄οδο στη΄ριξης 2000-2006
επιβεβαιω΄νουν αυτη΄ την εκτι΄µηση. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει το φο΄βο ο΄τι η
βιωσιµο΄τητα χρησιµοποιει΄ται απλω΄ς ως «εξα΄ρτηµα», ο΄τι π.χ. ΄εχει
τη χρη΄ση επιθε΄του, προκειµε΄νου να ικανοποιηθου΄ν διατυπωµε΄νες
πολιτικε΄ς απαιτη΄σεις, δι΄χως να τι΄θενται σαφη΄ κριτη΄ρια και κλι΄µακες. Ως εκ του΄του ει΄ναι, π.χ., απαραι΄τητο να υπα΄ρξει ευρυ΄ς
κοινωνικο΄ς δια΄λογος σε ο΄λα τα επι΄πεδα αυτου΄ του προγρα΄µµατος
η΄ κατα΄ τον καθορισµο΄ των µε΄σων χρηµατοδο΄τησης των οποι΄ων θα
πρε΄πει να ει΄ναι βα΄σιµα τα µακροπρο΄θεσµα αποτελε΄σµατα. Με την
παρου΄σα γνωµοδο΄τηση, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να ασκη΄σει επιρροη΄ το΄σο
στα µελλοντικα΄ προγρα΄µµατα της Επιτροπη΄ς και των κρατω΄ν
µελω΄ν, ο΄σο και στη διαχει΄ριση των µε΄σων χρηµατοδο΄τησης.
Αποµε΄νει να αναζητηθει΄ και να καταδειχθει΄ ποι΄α θα µπορου΄σε να
ει΄ναι η συµβολη΄ της υπαι΄θρου στο θε΄µα αυτο΄.
Η ΟΚΕ επιδιω΄κει την καλυ΄τερη αλληλοεµπλοκη΄ των διαφο΄ρων
τοµε΄ων πολιτικη΄ς, ο΄πως ει΄ναι, π.χ., η γεωργι΄α και η δασοκοµι΄α, η
ενε΄ργεια, οι διαρθρωτικε΄ς πολιτικε΄ς, η ΄ερευνα και κατα΄ρτιση.
Στο΄χος της γνωµοδο΄τησης ει΄ναι η ανα΄ληψη µια΄ς πολιτικη΄ς
πρωτοβουλι΄ας και ο΄χι η ανα΄πτυξη µια΄ς αναλυτικη΄ς προσε΄γγισης.
Πρε΄πει να καταδειχθει΄ ποιοι΄ πο΄ροι εξετα΄ζονται ως ανανεω΄σιµες
πηγε΄ς ενε΄ργειας. Εννοει΄ται ο΄τι τα µεµονωµε΄να ει΄δη καυσι΄µων
πρε΄πει, στο µε΄λλον, να υπο΄κεινται σε αναλυ΄σεις κο΄στους-οφε΄λους
απο΄ οικονοµικη΄ και οικολογικη΄ σκοπια΄.
3.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

Κατα΄ τη συζη΄τηση σχετικα΄ µε τη συµβολη΄ της υπαι΄θρου σε ο΄,τι
αφορα΄ τους ανανεω΄σιµους πο΄ρους και τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη πρε΄πει
να εκτιµηθου΄ν ιδιαιτε΄ρως 4 εναλλακτικε΄ς εκδοχε΄ς):
(1) Με την επιφυ΄λαξη της ΄εγκρισης απο΄ την συ΄νοδο ολοµε΄λειας.
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΄ σιµων µορφω
΄ ν ενε΄ργειας
3.1. Χρη΄ση ανανεω
Ο υδροηλεκτρισµο΄ς αποτελει΄ την πηγη΄ ενε΄ργειας χα΄ρη στην οποι΄α
αντλει΄ται το υψηλο΄τερο ποσοστο΄ ανανεω΄σιµων µορφω΄ν ενε΄ργειας
και παρα΄γεται συνη΄θως σε µεγα΄λες εγκαταστα΄σεις. Ο ρυθµο΄ς
αυ΄ξησης στις εγκαταστα΄σεις αυτε΄ς ει΄ναι µα΄λλον χαµηλο΄τερος σε
συ΄γκριση µε α΄λλες ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας. Αντιθε΄τως, πιο
ενδιαφε΄ρουσα ει΄ναι η δυνατο΄τητα να αντλου΄νται ανανεω΄σιµες
µορφε΄ς ενε΄ργειας απο΄ µικρο΄τερες εγκαταστα΄σεις παραγωγη΄ς
υδροηλεκτρισµου΄ (π.χ. στις ορεινε΄ς περιοχε΄ς).
Υφι΄στανται ακο΄µη σηµαντικε΄ς δυνατο΄τητες εντατικη΄ς χρη΄σης της
ηλιακη΄ς ενε΄ργειας δι΄χως να χρειαστει΄να διατεθει΄για το σκοπο΄ αυτο΄
επιπλε΄ον γη µε΄σω της εγκατα΄στασης φωτοβολταϊκω΄ν συστηµα΄των
σε επιφα΄νειες που υφι΄στανται ου΄τως η΄ α΄λλως (π.χ. στε΄γες, επιφα΄νειες
κτηρι΄ων, αντιθορυβικα΄ φρα΄γµατα). Εξα΄λλου, ει΄ναι δυνατο΄ν να οικοδοµηθου΄ν νε΄α συγκροτη΄µατα αιολικη΄ς ενε΄ργειας σε περιοχε΄ς προτεραιο΄τητας που προσφε΄ρονται για το σκοπο΄ αυτο΄ (ο΄πως, π.χ., οι
παρα΄κτιες περιοχε΄ς). Σε ο΄,τι αφορα΄ την ενε΄ργεια που παρα΄γεται απο΄
βιοµα΄ζα υφι΄στανται σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς απο΄ περιοχη΄ σε περιοχη΄,
ωστο΄σο ιδιαι΄τερα στις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς οι γεωργικε΄ς και δασικε΄ς
εκµεταλλευ΄σεις µπορου΄ν να συµβα΄λουν σηµαντικα΄ στην αυ΄ξηση
του εφοδιασµου΄ σε ενε΄ργεια απο΄ βιοµα΄ζα. Το ξυ΄λο ει΄ναι αυτη΄ τη
στιγµη΄ η σηµαντικο΄τερη πηγη΄ ενε΄ργειας που µπορει΄ να παραχθει΄
απο΄ ανανεω΄σιµες πρω΄τες υ΄λες. Εα΄ν εντατικοποιηθει΄ η χρη΄ση της
ενε΄ργειας απο΄ ξυ΄λο, ο΄χι µο΄νον αυξα΄νεται η συµβολη΄ των ανανεω΄σιµων πο΄ρων, αλλα΄ και διανοι΄γονται νε΄ες δυνατο΄τητες οικονοµικη΄ς
αξιοποι΄ησης της δασοκοµι΄ας και διασφαλι΄ζονται θε΄σεις απασχο΄λησης. Η δασοκοµι΄α πρε΄πει να εντα΄σσεται στα ολοκληρωµε΄να σχε΄δια
σχετικα΄ µε τις ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας.
Επιπλε΄ον, η δασοκοµι΄α που ει΄ναι οργανωµε΄νη σε κρατικο΄ επι΄πεδο
πρε΄πει να δω΄σει το καλο΄ παρα΄δειγµα ΄ετσι ω΄στε, απο΄ κοινου΄ µε
την ιδιωτικη΄ δασοκοµι΄α, να αξιοποιη΄σει αποτελεσµατικο΄τερα στους
δασικου΄ς πο΄ρους. Η εντατικο΄τερη χρη΄ση φυτικω΄ν ελαι΄ων παρε΄χει τη
δυνατο΄τητα να αξιοποιηθου΄ν οικονοµικα΄ τα αγροτικα΄ προϊο΄ντα που
προε΄ρχονται απο΄ ελαιω΄δη φυτα΄. Κατα΄ την παραγωγη΄ ανανεω΄σιµων
πρω΄των υλω΄ν πρε΄πει να δι΄δεται προσοχη΄ στις αρχε΄ς της βιω΄σιµης
οικονοµι΄ας, ιδιαι΄τερα σε ο΄,τι αφορα΄ το θε΄µα της λι΄πανσης και της
α΄ρδευσης.
΄ σιµων πρω
΄ των υλω
΄ν
3.2. Χρη΄ση ανανεω
Στις εκµεταλλευ΄σιµες γεωργικε΄ς εκτα΄σεις που δεν αξιοποιου΄νται
πλε΄ον θα πρε΄πει να καταστει΄ δυνατη΄ η παραγωγη΄ «µη εδω΄διµων»
προϊο΄ντων δι΄χως να περικοπου΄ν οι επιδοτη΄σεις που σχετι΄ζονται µε
την παυ΄ση καλλιε΄ργειας και χωρι΄ς την επιβολη΄ περιορισµω΄ν σε
ορισµε΄να µο΄νο καλλιεργη΄σιµα ει΄δη. Επιπλε΄ον, πρε΄πει κυρι΄ως να
εξετασθει΄ κατα΄ πο΄σον επιτυγχα΄νονται πρα΄γµατι βελτιω΄σεις υπε΄ρ
του περιβα΄λλοντος µε την ΄εννοια των «καθαρω΄ν πλεονεκτηµα΄των».
Η καλλιε΄ργεια ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν προσφε΄ρει τω΄ρα στους
ευρωπαι΄ους αγρο΄τες επιπλε΄ον δυνατο΄τητες να αυξη΄σουν το εισο΄δηµα΄ τους και στο µε΄λλον θα αποβει΄ ακο΄µη πιο ενδιαφε΄ρουσα απο΄
οικονοµικη΄ς πλευρα΄ς. Σε ο΄,τι αφορα΄ τις δυνατο΄τητες εκµετα΄λλευσης των καυσι΄µων και των λιπαντικω΄ν, αυτε΄ς ΄εχουν κα΄θε α΄λλο
παρα΄ εξαντληθει΄ (βλε΄πε τα ΄ελαια)· στον τοµε΄α αυτο΄ν πρε΄πει να
ενθαρρυνθει΄ η διεξαγωγη΄ περαιτε΄ρω ΄ερευνας. Επι΄σης, δεν ΄εχουν
εξαντληθει΄ ακο΄µη και οι δυνατο΄τητες εκµετα΄λλευσης των ελαιου΄χων φυτω΄ν διο΄τι οι εισαγωγε΄ς της Ευρω΄πης στον τοµε΄α αυτο΄
εξακολουθου΄ν να ει΄ναι µεγαλυ΄τερες απο΄ τις εξαγωγε΄ς. Η χρησιµοποι΄ηση φυσικω΄ν οικοδοµικω΄ν υλικω΄ν στα κτι΄ρια και τις κατοικι΄ες
καθι΄σταται ολοε΄να σηµαντικο΄τερη· απο΄ καιρο΄, π.χ., υφι΄στανται
φυσικα΄ χρω΄µατα και µονωτικε΄ς υ΄λες που µπορου΄ν να χρησιµευ΄σουν
ως εναλλακτικε΄ς των προϊο΄ντων που παρα΄γονται µε χηµικο΄
τρο΄πο. 'Αλλα παραδει΄γµατα για την καινοτο΄µο εκµετα΄λλευση των
ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν ει΄ναι η βιοµηχανι΄α αυτοκινη΄των στην
οποι΄α χρησιµοποιου΄νται σε αυξανο΄µενο βαθµο΄ φυσικε΄ς ΄νες
ι
για την εσωτερικη΄ διακο΄σµηση των αυτοκινη΄των, καθω΄ς και η
κλωστοϋφαντουργι΄α ο΄που χρησιµοποιου΄νται σε αυξανο΄µενο
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βαθµο΄ η κα΄νναβις και ο λι΄νος. Το ξυ΄λο και ο φελλο΄ς που
παρα΄γονται µε βα΄ση οικονοµικα΄ κριτη΄ρια βιωσιµο΄τητας παρε΄χουν
µεγα΄λες δυνατο΄τητες χρη΄σης, π.χ. στον οικοδοµικο΄ τοµε΄α και
στις κατοικι΄ες. Η βιω΄σιµη χρη΄ση του δασικου΄ οικοσυστη΄µατος
εξασφαλι΄ζει επι΄σης την ΄δια
ι
του την επιβι΄ωση. Κατα΄ συνε΄πεια
η χρη΄ση του φελλου΄ στον µεσογειακο΄ χω΄ρο παρα΄γει θε΄σεις
απασχο΄λησης και προστατευ΄ει τα σηµαντικα΄ απο΄ οικολογικη΄ς
πλευρα΄ς αποθε΄µατα σε φελλοφο΄ρους βελανιδιε΄ς απο΄ την αποψι΄λωση. Ακο΄µη και στον τοµε΄α των καλλυντικω΄ν και των προϊο΄ντων
φροντι΄δας του σω΄µατος, καθω΄ς και της υγιεινη΄ς και της θεραπει΄ας,
αυξα΄νεται η ζη΄τηση σε βιολογικα΄ προϊο΄ντα. Το οικονοµικο΄ τους
ο΄φελος θα αυξηθει΄ αναµφι΄βολα ακο΄µη περισσο΄τερο.
3.3. Ορθολογικη΄ χρη΄ση της ενε΄ργειας
Οι δυνατο΄τητες ορθολογικη΄ς χρη΄σης της ενε΄ργειας και εξοικονο΄µησης της ενε΄ργειας κα΄θε α΄λλο παρα΄ ΄εχουν εξαντληθει΄. ∆υνατο΄τητες
να εξοικονοµηθει΄ ενε΄ργεια δεν προσφε΄ρονται µο΄νον στις αγροτικε΄ς
κατοικι΄ες, αλλα΄ και στις επιχειρη΄σεις, συµπεριλαµβανο΄µενων των
γεωργικω΄ν και δασικω΄ν εκµεταλλευ΄σεων. Η χρη΄ση σταθµω΄ν συµπαραγωγη΄ς ηλεκτρισµου΄ και θερµο΄τητας (ΣΠΗΘ) ει΄ναι επιθυµητη΄
το΄σο για οικολογικου΄ς, ο΄σο και για ενεργειακου΄ς λο΄γους. Ωστο΄σο,
αυτου΄ του ει΄δους οι σταθµοι΄δεν ΄εχουν ακο΄µη διαδοθει΄ευρε΄ως στις
αγροτικε΄ς περιοχε΄ς· π.χ., δεν ΄εχουν ακο΄µη καταστει΄αποδοτικοι΄απο΄
οικονοµικη΄ς πλευρα΄ς. Ει΄ναι απαραι΄τητο να διεξαχθει΄ε΄ρευνα ως προς
τις δυνατο΄τητες δηµιουργι΄ας τε΄τοιων σταθµω΄ν, καθω΄ς και στον
τοµε΄α της ανα΄πτυξης τεχνολογιω΄ν. Σε ο΄,τι αφορα΄ την δια΄θεση µε΄σων
στη΄ριξης απο΄ τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α του συνο΄λου της γεωργικη΄ς
πολιτικη΄ς ΄εχει ση΄µερα µεγαλυ΄τερη σηµασι΄α να δοθει΄ προσοχη΄ στα
βιω΄σιµα αποτελε΄σµατα΄ τους. Στο θε΄µα αυτο΄ εξαιρετικε΄ς ευκαιρι΄ες
µπορου΄ν να παρα΄σχουν τα µε΄σα που διατι΄θενται για την ανακαι΄νιση
αγροτικω΄ν οικισµω΄ν (1). Απο΄ πλευρα΄ς στη΄ριξης, θα πρε΄πει να δοθει΄
προτεραιο΄τητα στη θερµικη΄ µο΄νωση και τη χρη΄ση ανανεω΄σιµων
πρω΄των υλω΄ν ως οικοδοµικω΄ν υλικω΄ν, ο΄σο ει΄ναι δυνατο΄ν απο΄ την
αντι΄στοιχη περιοχη΄. Προκειµε΄νου να αξιοποιηθου΄ν κατα΄ τον
καλυ΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο τα µε΄σα στη΄ριξης υπε΄ρ της ορθολογικη΄ς
χρη΄σης της ενε΄ργειας, πρε΄πει να βελτιωθου΄ν τα συστη΄µατα (περιβαλλοντικη΄ς) ενηµε΄ρωσης ως προς τις νε΄ες τεχνολογικε΄ς εξελι΄ξεις,
σε συνδυασµο΄ µε τις νε΄ες δυνατο΄τητες που παρε΄χει η µεταφορα΄
τεχνολογι΄ας στις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς.
3.4. Ενι΄σχυση των κυ΄κλων της ΄υλης σε τοπικη΄ και περιφερειακη΄
κλι΄µακα
Η καθιε΄ρωση αποτελεσµατικο΄τερης ανακυ΄κλωσης της υ΄λης σε
περιφερειακη΄ και τοπικη΄ κλι΄µακα µπορει΄ να οδηγη΄σει σε σηµαντικη΄
εξοικονο΄µηση πρω΄των υλω΄ν και ενε΄ργειας, αλλα΄ και να συµβα΄λει
στην βιω΄σιµη ανα΄πτυξη (στην αναδιοργα΄νωση και την κατα΄λληλη
διαµο΄ρφωση των αποκεντρωµε΄νων διαρθρω΄σεων· µε΄σο: σχε΄δια
ανα΄πτυξης της υπαι΄θρου). Προσφε΄ρονται οι ακο΄λουθες δυνατο΄τητες: 1) ο διαχωρισµο΄ς και η ανακυ΄κλωση των βιοµηχανικω΄ν αποβλη΄των και των οικιακω΄ν απορριµµα΄των, καθω΄ς και η χρη΄ση τους για
την παραγωγη΄ ενε΄ργειας, εφο΄σον αυτη΄ ει΄ναι οικολογικα΄ ακι΄νδυνη·
2) η συ΄σταση µικρω΄ν σταθµω΄ν επεξεργασι΄ας αποβλη΄των κυρι΄ως
στις αποµονωµε΄νες αγροτικε΄ς περιοχε΄ς· 3) η α΄µεση διαθε΄σιµη στην
αγορα΄, ο΄που αυτο΄ ει΄ναι οικονοµικα΄ εφικτο΄, αγροτικω΄ν προϊο΄ντων,
τα οποι΄α ο΄χι µο΄νον ει΄ναι δυνατο΄ν να διασφαλι΄σουν επιπλε΄ον εισο΄δηµα στις αγροτικε΄ς εγκαταστα΄σεις, αλλα΄ συµβα΄λλουν και στο να
αποφευ΄γονται οι µεγα΄λες αποστα΄σεις για τη µεταφορα΄ τους.
(1) Βλε΄πε π.χ. τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 33 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999. Βλε΄πε επι΄σης σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄ και τη
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ της 29ης Απριλι΄ου 1998 (ΕΕ C 214 της
10.7.1998, σ. 56) για την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε θε΄µα
«Ενε΄ργεια του µε΄λλοντος: Ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας» (Λευκο΄
Βιβλι΄ο).
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Με την προω΄θηση αναπτυξιακω΄ν δραστηριοτη΄των σε τοπικη΄ και
περιφερειακη΄ κλι΄µακα σε τοµει΄ς ο΄πως, π.χ., ο ανεφοδιασµο΄ς και η
διαχει΄ριση των αποβλη΄των, η α΄µεση δια΄θεση στην αγορα΄ και η
επεξεργασι΄α ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν, αυξα΄νονται οι απαιτη΄σεις
σε εργατικο΄ δυναµικο΄. Η στοχοθετηµε΄νη τους ανα΄πτυξη οδηγει΄ σε
νε΄ες θε΄σεις εργασι΄ας. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο αυξα΄νεται η προστιθε΄µενη αξι΄α του αγροτικου΄ χω΄ρου. Η στοχοθετηµε΄νη ενι΄σχυση θα
πρε΄πει να αφορα΄ ο΄χι µο΄νο τη γεωργικη΄ και δασικη΄ πρωτογενη΄
παραγωγη΄ αλλα΄ σε µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ τη µεταποι΄ηση και τις
υπηρεσι΄ες.

αποτελεσµατικου΄ς κυ΄κλους της υ΄λης και στην καλυ΄τερη δυνατη΄
χρη΄ση των ανανεω΄σιµων µορφω΄ν ενε΄ργειας. Η πρωτοβουλι΄α
στηρι΄ζεται σε ορισµε΄νες σηµαντικε΄ς αρχε΄ς της βιω΄σιµης οικονοµι΄ας, ο΄πως, π.χ., στην ο΄σο το δυνατο΄ν µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ του
τοπικου΄ πληθυσµου΄ στη διαδικασι΄α ανα΄πτυξης, καθω΄ς και στην
απο΄δοση ΄σης
ι
σηµασι΄ας σε οικολογικου΄ς, κοινωνικου΄ς και οικονοµικου΄ς παρα΄γοντες. Καθοριστικα΄ στοιχει΄α της βιω΄σιµης ανα΄πτυξης
εκτι΄θενται πιο κα΄τω.

5.
4.

Γενικοι΄ στο΄χοι

4.1. Σχεδο΄ν ΄ολες οι πολιτικε΄ς δυνα΄µεις υποστηρι΄ζουν ευρυ΄τατα
την εντατικο΄τερη εκµετα΄λλευση των ανανεω
΄ σιµων πηγω
΄ν
ενε΄ργειας
Κυ΄ριο µε΄ληµα ει΄ναι να ληφθει΄ µε΄ριµνα ω΄στε και οι επερχο΄µενες
γενεε΄ς να διαθε΄τουν τις προϋποθε΄σεις για κατα΄λληλο βιοτικο΄
επι΄πεδο. ∆ι΄χως οικονοµικη΄ στη΄ριξη δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να επιτευχθει΄
ο φιλο΄δοξος στο΄χος που ΄εχει τεθει΄ για το ΄ετος 2010. Παρα΄λληλα
µε τον σηµαντικο΄ τοµε΄α της ΄ερευνας και της ανα΄πτυξης πρε΄πει να
ενθαρρυνθου΄ν οι δυνατο΄τητες ευρει΄ας παρε΄µβασης Καταρχα΄ς,
ει΄ναι σηµαντικο΄ να ενθαρρυνθει΄ η δια΄θεση στην αγορα΄ ανανεω΄σιµων µορφω΄ν ενε΄ργειας. Πρε΄πει να καταρτισθου΄ν πλαι΄σια στη΄ριξης
που, µετα΄ την αρχικη΄ φα΄ση, να προσφε΄ρουν ανα΄λογες δυνατο΄τητες
κε΄ρδους στον επιχειρηµατι΄α. Θα πρε΄πει, µεταξυ΄ α΄λλων, να διασφαλι΄ζεται η ασφα΄λεια του προγραµµατισµου΄ των επιχειρη΄σεων, να
µπορου΄ν αυτε΄ς να θε΄τουν την ενε΄ργεια΄ τους σε κυκλοφορι΄α στην
αγορα΄ και να εξασφαλι΄ζεται η δια΄θεση΄ της. Τε΄λος, πρε΄πει επι΄σης
τα οικολογικα΄ πλεονεκτη΄µατα των ανανεω΄σιµων µορφω΄ν ενε΄ργειας
να ανταµει΄βονται σε οικονοµικου΄ς ο΄ρους.
Προκειµε΄νου να υπα΄ρξει εντατικη΄ αξιοποι΄ηση των ανανεω΄σιµων
πηγω΄ν ενε΄ργειας, απαιτει΄ται να εναρµονιστει΄ η φορολογι΄α τους σε
ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα. Μεταξυ΄ α΄λλων ει΄ναι σκο΄πιµο σχετικα΄ να
µπορου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη να απαλλα΄σσουν τις ανανεω΄σιµες µορφε΄ς
ενε΄ργειας απο΄ τη φορολογι΄α. Θα πρε΄πει επι΄σης να δοθει΄ προσοχη΄
ω΄στε η ελευθε΄ρωση των αγορω΄ν ενε΄ργειας να µην γι΄νει εις βα΄ρος
της χρη΄σης των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας.
Σε εθνικη΄ κλι΄µακα θα πρε΄πει τα κρα΄τη να θε΄σουν τους δικου΄ς τους
στο΄χους προκειµε΄νου να επιτυ΄χουν τον γενικο΄ στο΄χο που ΄εχει τεθει΄
΄εως το 2010 και να καθορι΄σουν µε ποι΄α µε΄σα θα επιτευχθου΄ν οι
εν λο΄γω στο΄χοι. Η ιδιαι΄τερη σηµασι΄α των αγροτικω΄ν περιοχω΄ν
πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη µε την ανα΄πτυξη εθνικω΄ν προγραµµα΄των
και να προωθηθει΄ περαιτε΄ρω.

4.2. Πολιτικε΄ς πρωτοβουλι΄ες για την ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου
Η βιω΄σιµη ανα΄πτυξη πρε΄πει να αποβει΄ ο σηµαι΄νων δει΄κτης στις
αγροτικε΄ς περιοχε΄ς. Η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς να
καθιερω΄σουν µι΄α συνολικη΄ πολιτικη΄ πρωτοβουλι΄α για την βιω΄σιµη
ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου. 'Ενα απο΄ τα αποτελε΄σµατα αυτη΄ς της
πρωτοβουλι΄ας θα πρε΄πει να ει΄ναι ο καθορισµο΄ς, η εφαρµογη΄, η
αξιολο΄γηση και η δια΄δοση προτυ΄πων, τα οποι΄α να οδηγη΄σουν σε
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΄ σιµης ανα΄πτυξης
Στοιχει΄α της βιω

5.1. Ανα΄πτυξη προτυ΄πων
Στη συζη΄τηση που διεξα΄γεται µε θε΄µα τη βιωσιµο΄τητα, αναγνωρι΄ζεται οµο΄φωνα ο΄τι παρα΄λληλα µε το γενικο΄ προ΄τυπο της «βιω΄σιµης
ανα΄πτυξης» πρε΄πει να καθορισθου΄ν κι α΄λλα προ΄τυπα, σε περιφερειακη΄, π.χ., κλι΄µακα. Τα προ΄τυπα υπα΄ρχουν προκειµε΄νου να
καθορι΄ζουν τα πλαι΄σια προς τα οποι΄α πρε΄πει να προσανατολι΄ζονται
οι εκα΄στοτε στο΄χοι, οι στρατηγικε΄ς και τα µε΄τρα. Αποτελου΄ν
συνεπω΄ς σηµει΄α αναφορα΄ς για, συλλογικα΄ υποστηριζο΄µενα,
δεσµευτικα΄, καθοδηγητικα΄ ιδανικα΄ µε προσανατολισµο΄ στο µε΄λλον.
'Ολοι οι φορει΄ς κα΄θε περιοχη΄ς πρε΄πει να ΄εχουν την δυνατο΄τητα να
λα΄βουν µε΄ρος στη συζη΄τηση για τα προ΄τυπα. Εξα΄λλου, πρε΄πει να
επιτευχθει΄ µι΄α δεσµευτικη΄ συµφωνι΄α ως προς τον τρο΄πο µε τον
οποι΄ο τα αποτελε΄σµατα των εν λο΄γω προτυ΄πων θα τι΄θενται σε
εφαρµογη΄ στην πρα΄ξη.
5.2. Πολυλειτουργικη΄ γεωργι΄α
Καθω΄ς αυξα΄νεται η πολυλειτουργικο΄τητα της γεωργι΄ας, το ΄εργο
και οι στο΄χοι της πρε΄πει να προσδιορισθου΄ν σε σχε΄ση µε τη χρη΄ση
των ανανεω΄σιµων πο΄ρων, ΄ετσι ω΄στε να προωθει΄ται η προστασι΄α
του περιβα΄λλοντος και η βιω΄σιµη ανα΄πτυξη, και να µετατραπου΄ν
σε µε΄τρα. Οι σχετικε΄ς δυνατο΄τητες ΄εχουν κα΄θε α΄λλο παρα΄
εξαντληθει΄. Οι δυνατο΄τητες ενι΄σχυσης της ΚΓΠ προσφε΄ρουν
µα΄λιστα ποικι΄λες δυνατο΄τητες προσε΄γγισης οι οποι΄ες πρε΄πει να
δοκιµασθου΄ν και να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄. Με τον τρο΄πο αυτο΄ν
ει΄ναι. π.χ., δυνατο΄ν οι αγροτικε΄ς εκµεταλλευ΄σεις να προσαρµο΄σουν
βιω΄σιµα την ενεργητικη΄ τους βα΄ση µε τη βοη΄θεια των διαρθρωτικω΄ν
ταµει΄ων. Τα αντισταθµιστικα΄ ταµει΄α παρε΄χουν π.χ. ευκαιρι΄ες
προκειµε΄νου να στηριχθου΄ν οι επενδυ΄σεις στον τοµε΄α της καλλιε΄ργειας, της επεξεργασι΄ας και της δια΄θεσης στην αγορα΄ των
ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των µε΄τρων
αναδα΄σωσης.
5.3. Ανα΄πτυξη κλειστω
΄ ν κυ΄κλων της ΄υλης σε τοπικη΄ και περιφερειακη΄ κλι΄µακα και κατα΄ρτιση του ενεργειακου΄ ισοζυγι΄ου
Στο παρελθο΄ν εδι΄δετο ιδιαι΄τερα µικρη΄ προσοχη΄ στο θε΄µα της
κατα΄ρτισης του ισοζυγι΄ου των υλω΄ν και του ενεργειακου΄ ισοζυγι΄ου, ωστο΄σο µο΄νον µε τον τρο΄πο αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να
προσδιορισθου΄ν και να δηµιουργηθου΄ν νε΄ες δυνατο΄τητες για τις
ανανεω΄σιµες µορφε΄ς ενε΄ργειας. Ως προς το θε΄µα αυτο΄, πρε΄πει να
΄εχει απο΄λυτη προτεραιο΄τητα η καλυ΄τερη δυνατη΄ χρη΄ση των
ανανεω΄σιµων πο΄ρων. Λο΄γω των δυνατοτη΄των που διαθε΄τουν απο΄
πλευρα΄ς εδα΄φους και τεχνικου΄ εξοπλισµου΄, καθω΄ς και λο΄γω του
υψηλα΄ καταρτισµε΄νου εργατικου΄ δυναµικου΄ τους, οι ΜΜΕ καθω΄ς
και οι αγροτικε΄ς εκµεταλλευ΄σεις πρε΄πει, σε ο΄,τι αφορα΄ την
ανα΄πτυξη των κυ΄κλων της υ΄λης, να αναλαµβα΄νουν ολοε΄να και
µεγαλυ΄τερο ΄εργο.
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΄ θησης (1)
5.4. Φορολογικη΄ πολιτικη΄ και µε΄τρα προω
Η αξιοποι΄ηση ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας δεν ει΄ναι ση΄µερα
ακο΄µη δυνατη΄ σε τιµε΄ς που να καλυ΄πτουν το κο΄στος. Με την
ανα΄πτυξη αποτελεσµατικο΄τερων τεχνικω΄ν παραγωγη΄ς ανανεω΄σιµων
πηγω΄ν ενε΄ργειας και την αυ΄ξηση των τιµω΄ν των ορυκτω΄ν πρω΄των
υλω΄ν η χρη΄ση τους θα καταστει΄ οικονοµικω΄ς αποδοτικο΄τερη.
Συγχρο΄νως ο΄µως, η παραγωγη΄ και η µεταποι΄ηση ανανεω΄σιµων
πρω΄των υλω΄ν και η χρη΄ση ανανεω΄σιµων ενεργειω΄ν απαιτου΄ν
εντατικη΄ χρη΄ση του παρα΄γοντα εργασι΄α και µπορου΄ν να συµβα΄λλουν στη δηµιουργι΄α νε΄ων θε΄σεων απασχο΄λησης. Συνεπω΄ς, η
ενι΄σχυση της παραγωγη΄ς ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας αποτελει΄
επε΄νδυση στο µε΄λλον.
Θα πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν και να δοκιµασθου΄ν προ΄τυπα χα΄ρη στα
οποι΄α οι επιχειρη΄σεις και τα ιδιωτικα΄ νοικοκυρια΄ που χρησιµοποιου΄ν ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας µπορου΄ν να ενισχυθου΄ν
οικονοµικω΄ς. Κατα΄ τους δοκιµαστικου΄ς υπολογισµου΄ς θα πρε΄πει
να συνεκτιµηθου΄ν και οι ΄εµµεσες συνε΄πειες ο΄πως, π.χ. το ο΄φελος η΄
η ζηµι΄α που προκαλει΄ ενδεχοµε΄νως η χρη΄ση ανανεω΄σιµων πηγω΄ν
ενε΄ργειας για το περιβα΄λλον. Θα πρε΄πει να εξετασθου΄ν τα
υφιστα΄µενα προγρα΄µµατα στη΄ριξης και οι σχετικε΄ς οδηγι΄ες ως
προς τη βιωσιµο΄τητα΄ τους ,ω΄στε η χρη΄ση των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν
ενε΄ργειας και των ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν να προωθηθει΄ σε
µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ απ' ο΄τι κατα΄ το παρελθο΄ν και να διασφαλισθει΄
µακροπρο΄θεσµα. Οι επιδοτη΄σεις θα πρε΄πει να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο των συζητη΄σεων. Επι΄σης, θα πρε΄πει να εξεταστου΄ν οι
ενισχυ΄σεις των επενδυ΄σεων ως προς τη βιωσιµο΄τητα΄ τους (2). Μετα΄
απο΄ µι΄α χρηµατοδο΄τηση της εναρκτη΄ριας και της µεταβατικη΄ς
φα΄σης, οι επιµε΄ρους εγκαταστα΄σεις πρε΄πει να αυτοχρηµατοδοτου΄νται. Θα πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν κατα΄λληλα κριτη΄ρια στα πλαι΄σια
των δοκιµαστικω΄ν προτυ΄πων.
΄ ν διαρθρω
΄ σεων
5.5. Η δηµιουργι΄α συνεταιριστικω
Λο΄γω των φυσικω΄ν δεδοµε΄νων αλλα΄ και του σηµερινου΄ σταδι΄ου
της τεχνολογικη΄ς εξε΄λιξης, η παραγωγη΄ ανανεω΄σιµων ενεργειω΄ν
δεν ει΄ναι δυνατο΄ να πραγµατοποιηθει΄ σε µεγα΄λες ενο΄τητες και
υπο΄κειται συχνα΄ στις εποχιακε΄ς διακυµα΄νσεις. Οι διακυµα΄νσεις της
παραγωγη΄ς των ανανεω΄σιµων ενεργειω΄ν και ανανεω΄σιµων πρω΄των
υλω΄ν καθω΄ς και η κατανοµη΄ των κινδυ΄νων αναγκα΄ζουν τους
παραγωγου΄ς να αναζητου΄ν νε΄ες µορφε΄ς συνεργασι΄ας. Ιδιαι΄τερα
στις γεωργικε΄ς περιοχε΄ς ει΄ναι απαραι΄τητο να βρεθου΄ν νε΄ες µορφε΄ς
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων, των ιδιωτικω΄ν νοικοκυριω΄ν
και της δηµο΄σιας διοι΄κησης διο΄τι µο΄νο µε κοινε΄ς δοµε΄ς παραγωγη΄ς
και δια΄θεσης στην αγορα΄ µπορει΄ να διασφαλιστει΄ η συνε΄χεια του
εφοδιασµου΄ των καταναλωτω΄ν.
(1) Βλε΄πε σχετικα΄ τη γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την προαγωγη΄
της ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας απο΄ ανανεω΄σιµες πηγε΄ς στην ενιαι΄α αγορα΄
ηλεκτρικη΄ς ενε΄ρηειας» (CES 999/2000) και ιδιαι΄τερα τα σηµει΄α 5
και 11.
(2) Στην γνωµοδο΄τηση΄ της για την γενικη΄ αξιολο΄γηση του 5ου προγρα΄µµατος δρα΄σης για το περιβα΄λλον που υιοθετη΄θηκε στις 24 Μαι΅ου
2000 (ΕΕ C 204 της 18.7.2000), η ΟΚΕ τονι΄ζει «την ανα΄γκη
χρηµατοδοτικω΄ν κινη΄τρων για τον νε΄ο προσανατολισµο΄ των επενδυ΄σεων και την ενι΄σχυση των τεχνολογικω΄ν καινοτοµιω΄ν». Περαιτε΄ρω
θεωρει΄ σκο΄πιµη «τη δηµιουργι΄α κινη΄τρων για την αναπλη΄ρωση µη
περιβαλλοντικω΄ν δραστηριοτη΄των και παρο΄µοια κι΄νητρα να αναπτυχθου΄ν εκει΄ ο΄που η΄δη υπα΄ρχουν». Τελικο΄ς στο΄χος επιβα΄λλεται να ει΄ναι
«ο΄τι οι επιδοτη΄σεις το΄τε µο΄νο παρε΄χονται αν ενισχυ΄ουν µια συνεχη΄
εξε΄λιξη και ο΄τι ενισχυ΄σεις για µη συνεχει΄ς δραστηριο΄τητες διακο΄πτονται».
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΄ σιµες µορφε΄ς εργασι΄ας
5.6. Βιω
Κατα΄ κανο΄να οι επιχειρη΄σεις που λειτουργου΄ν στις αγροτικε΄ς
περιοχε΄ς απασχολου΄ν µικρο΄ αριθµο΄ εργαζοµε΄νων. Συγχρο΄νως,
παρατηρει΄ται αυ΄ξηση των απαιτη΄σεων της κοινωνι΄ας για επικοινωνι΄α και συνεργασι΄α. Η ανα΄γκη για εντατικο΄τερη συνεργασι΄α
καθι΄σταται ολοε΄να και πιο επιτακτικη΄ λο΄γω της αυξανο΄µενης
πολυπλοκο΄τητας των παραγωγικω΄ν διαδικασιω΄ν και των κοινωνικω΄ν υποχρεω΄σεων. Οι µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις πρε΄πει να
προσαρµοστου΄ν στο νε΄ο αυτο΄ περιβα΄λλον. Κατα΄ την παραγωγη΄,
την εµπορι΄α και τη δια΄θεση στην αγορα΄ θα χρεια΄ζεται στο
µε΄λλον να αναζητηθου΄ν συνεταιριστικε΄ς µορφε΄ς εργασι΄ας. Οι
ενδιαφερο΄µενοι θα πρε΄πει να προσαρµοστου΄ν στις νε΄ες αυτε΄ς
µεθο΄δους ιδιαι΄τερα µε στο΄χο να βρεθου΄ν καινοτο΄µες λυ΄σεις για τα
επιχειρησιακα΄ και περιφερειακα΄ προβλη΄µατα µε΄σω της στενο΄τερης
συνεργασι΄ας µε α΄λλες επιχειρη΄σεις. Η ικανο΄τητα για συνεργασι΄α
δεν πρε΄πει ο΄µως να περιορι΄ζεται µο΄νο στην εργασι΄α στο επι΄πεδο
της επιχει΄ρησης αλλα΄ θα πρε΄πει επι΄σης να αναζητηθου΄ν νε΄ες
µορφε΄ς επικοινωνι΄ας µε τους καταναλωτε΄ς και τους αγοραστε΄ς
των προϊο΄ντων και των υπηρεσιω΄ν.
5.7. Συ΄γχρονη επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση και επιµο΄ρφωση στις
αγροτικε΄ς περιοχε΄ς
Ει΄ναι απαραι΄τητο να εξοικειωθου΄ν οι ενδιαφερο΄µενοι παρα΄γοντες
µε τις µεθο΄δους της αειφο΄ρου οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας. Κα΄θε
προσπα΄θεια να υποχρεωθει΄ ο µεµονωµε΄νος ενδιαφερο΄µενος, µε΄σω
νο΄µων και κανονισµω΄ν, να υιοθετει΄βιω΄σιµες µεθο΄δους οικονοµικη΄ς
δραστηριο΄τητας ει΄ναι καταδικασµε΄νη να αποτυ΄χει. Απο΄ την α΄λλη
πλευρα΄, ει΄ναι απαραι΄τητο να κατανοη΄σουν τα ευρυ΄τερα στρω΄µατα
του πληθυσµου΄ την ανα΄γκη για βιω΄σιµη ανα΄πτυξη και να ενεργου΄ν
ανα΄λογα. Σηµαντικοι΄ στο΄χοι του εκπαιδευτικου΄ τοµε΄α ει΄ναι να
δηµιουργη΄σει κι΄νητρα για αυτο΄νοµη δραστηριοποι΄ηση, για την
ανα΄πτυξη πρωτοβουλιω΄ν και για την δηµιουργι΄α κινη΄τρων για
συνεργασι΄α. Κα΄θε πολι΄της πρε΄πει να ΄εχει προ΄σβαση στη µο΄ρφωση.
Ωστο΄σο, ο στο΄χος αυτο΄ς δυ΄σκολα υλοποιει΄ται, κυρι΄ως στις
αγροτικε΄ς περιοχε΄ς, κι αυτο΄ οφει΄λεται συχνα΄ στις µεγα΄λες αποστα΄σεις απο΄ τα εκπαιδευτικα΄ ιδρυ΄µατα και στην περιορισµε΄νη
προσφορα΄ εκπαιδευτικω΄ν προγραµµα΄των, για να αναφερθου΄ν µο΄νο
δυ΄ο παραδει΄γµατα που σκιαγραφου΄ν ανα΄γλυφα το γεωγραφικο΄
µειονε΄κτηµα των περιοχω΄ν αυτω΄ν. Συνεπω΄ς, η εκπαι΄δευση αποτελει΄
το σηµαντικο΄τερο µε΄σο για την προω΄θηση «βιω΄σιµων τρο΄πων
σκε΄ψης». Αυτο΄ς ο νε΄ος τρο΄πος σκε΄ψης µπορει΄ να επιτευχθει΄ µο΄νο
µε΄σω ενο΄ς νε΄ου περιεχοµε΄νου, νε΄ων µεθο΄δων και µε΄σων του
εκπαιδευτικου΄ τοµε΄α. Γι αυτο΄ χρεια΄ζονται εντατικο΄τερες προσπα΄θειες απο΄ ο΄λες τις πλευρε΄ς
΄ν
5.8. Ανα΄πτυξη των υποδοµω
Ο αγροτικο΄ς χω΄ρος δεν πρε΄πει να µετατραπει΄ σε µουσει΄ο και οι
περιφε΄ρειες δεν πρε΄πει να διατηρου΄νται για λο΄γους νοσταλγι΄ας.
Χρεια΄ζεται να πραγµατοποιηθει΄ ΄ενα ορισµε΄νο αναπτυξιακο΄ ΄εργο
και να βελτιωθου΄ν οι υποδοµε΄ς, ο΄πως π.χ. το ταχυδροµικο΄ και
µεταφορικο΄ δι΄κτυο και η χα΄ραξη δρο΄µων. ∆ιο΄τι µακροπρο΄θεσµα
και η «µη-ανα΄πτυξη» συνεπα΄γεται κο΄στος.
6.

Οι προτα΄σεις της ΟΚΕ περιληπτικα΄

6.1. Πρωτοβουλι΄ες για τις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς
Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει κοινοτικη΄ πολιτικη΄
πρωτοβουλι΄α για την βιω΄σιµη ανα΄πτυξη του αγροτικου΄ χω΄ρου
(βλε΄πε σηµει΄ο 4.2 της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης). Με΄ρος αυτη΄ς
της πρωτοβουλι΄ας µπορει΄ να αποτελε΄σει ο ανταγωνισµο΄ς στον
οποι΄ο συµµετε΄χουν µεµονωµε΄να η΄ απο΄ κοινου΄ οι αρχε΄ς της τοπικη΄ς
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αυτοδιοι΄κησης. Στο΄χος ει΄ναι να διακριθου΄ν οι περιφε΄ρειες που
΄εχουν πετυ΄χει υψηλο΄ βαθµο΄ κα΄λυψης του περιφερειακου΄ κυ΄κλου
πρω΄των υλω΄ν και των ανανεω΄σιµων ενεργειω΄ν και οι οποι΄ες ΄εχουν
αναπτυ΄ξει αποτελεσµατικε΄ς στρατηγικε΄ς για την επι΄τευξη του
στο΄χου αυτου΄.

6.2. Παρατηρητη΄ριο για τις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς
Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την υποστη΄ριξη της δηµιουργι΄ας παρατηρητηρι΄ου για τις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ τις γενικε΄ς
κατευθυ΄νσεις για την κοινοτικη΄ πρωτοβουλι΄α ο΄σον αφορα΄ την
αγροτικη΄ ανα΄πτυξη (Leader+) COM(1999) 475 τελικο΄. Η λειτουργι΄α του παρατηρητηρι΄ου αυτου΄ δεν πρε΄πει να περιορι΄ζεται µο΄νο
σε δραστηριο΄τητες του προγρα΄µµατος Leader+, αλλα΄ θα πρε΄πει
να ανταποκριθει΄ πλη΄ρως στην αποστολη΄ του να συγκεντρω΄νει
πληροφορι΄ες για τις κοινοτικε΄ς δρα΄σεις σχετικα΄ µε την αγροτικη΄
ανα΄πτυξη. Το παρατηρητη΄ριο µπορει΄ στα πλαι΄σια της διασφα΄λισης
των προϋποθε΄σεων για µι΄α βιω΄σιµη ανα΄πτυξη να αναλα΄βει δια΄φορα
καθη΄κοντα ο΄πως π.χ. τη δηµιουργι΄α και ανα΄πτυξη δικτυ΄ου βιω΄σιµων σχεδι΄ων καθω΄ς και την προβολη΄ θετικω΄ν παραδειγµα΄των
βιω΄σιµης οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης. Το παρατηρητη΄ριο θα πρε΄πει
επιπλε΄ον να αναπτυ΄ξει σχε΄δια για τον συντονισµο΄ µεταξυ΄ των
επιµε΄ρους υπουργει΄ων και δηµο΄σιων αρχω΄ν (1). Η ΟΚΕ καλει΄ επι΄σης
την Επιτροπη΄ να µεριµνη΄σει για µι΄α εντατικη΄ συµµετοχη΄ των
κοινωνικω΄ν εται΄ρων στις εργασι΄ες του παρατηρητηρι΄ου.

6.3. Αξιολο΄γηση των στο΄χων και των δυνατοτη΄των δρα΄σης
στα πλαι΄σια των υφιστα΄µενων προγραµµα΄των
Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ σε µι΄α αξιολο΄γηση των
προγραµµα΄των της µε στο΄χο την πλη΄ρη ΄ενταξη της βιω΄σιµης
ανα΄πτυξης και της προστασι΄ας του κλι΄µατος στους στο΄χους και
στις ενε΄ργειες που προβλε΄πουν οι κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς. Ιδιαι΄τερη
σηµασι΄α πρε΄πει να δοθει΄ σε δρα΄σεις οι οποι΄ες αποσκοπου΄ν στη
βελτι΄ωση των ανθρω΄πινων πο΄ρων. Στον τοµε΄α της εκπαι΄δευσης θα
πρε΄πει να προωθηθου΄ν κυρι΄ως τα περιεχο΄µενα και οι ικανο΄τητες οι
οποι΄ες αποτελου΄ν προϋπο΄θεση για βιω΄σιµη σκε΄ψη και δρα΄ση.
Στα περιφερειακα΄ προγρα΄µµατα, ο΄πως προβλε΄πονται στα πλαι΄σια
του κανονισµου΄ ΕΚ για την προω΄θηση της ανα΄πτυξης των
γεωργικω΄ν περιοχω΄ν, θα πρε΄πει να ληφθει΄ ιδιαι΄τερα υπο΄ψη η
αξιοποι΄ηση ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας και ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν. Η ΟΚΕ καλει΄ γι' αυτο΄ την Επιτροπη΄ να παροτρυ΄νει τους
υπευ΄θυνους των αγροτικω΄ν περιοχω΄ν να συµπεριλα΄βουν στα
προγρα΄µµατα΄ τους αναλυ΄σεις σχετικα΄ µε τον απολογισµο΄ της
χρη΄σης πρω΄των υλω΄ν και ενε΄ργειας σε τοπικο΄ και περιφερειακο΄
επι΄πεδο. Κριτη΄ριο για τη χορη΄γηση των ευρωπαϊκω΄ν οικονοµικω΄ν
ενισχυ΄σεων θα πρε΄πει να ει΄ναι τα αποτελε΄σµατα των απολογισµω΄ν
αυτω΄ν και οι προγραµµατικε΄ς τους συνε΄πειες.
Στα πλαι΄σια της ρυ΄θµισης των κρατικω΄ν ενισχυ΄σεων περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας για τις ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας και τις
ανανεω΄σιµες πρω΄τες υ΄λες, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ οφει΄λει να ορι΄σει
κατα΄λληλες περιο΄δους στη΄ριξης, οι οποι΄ες ει΄ναι ζωτικη΄ς σηµασι΄ας
για τον τοµε΄α αυτο΄.
(1) Βλε΄πε σχετικα΄ το σηµει΄ο 2.6.3. της γνωµοδο΄τησης που αναφε΄ρεται
στην υποσηµει΄ωση (2).
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6.4. Κατα΄ρτιση νε΄ων προγραµµα΄των και κανονισµω
Παρα΄λληλα µε την αξιολο΄γηση των υφιστα΄µενων προγραµµα΄των
η Επιτροπη΄ καλει΄ται να αναπτυ΄ξει νε΄ες πρωτοβουλι΄ες για τη
βιω΄σιµη ανα΄πτυξη και την προστασι΄α του κλι΄µατος. Η ΟΚΕ
διαβλε΄πει για το σκοπο΄ αυτο΄ δυ΄ο στρατηγικε΄ς προσεγγι΄σεις: 1)
βελτι΄ωση της ΄ερευνας και της ανα΄πτυξης και 2) προω΄θηση της
χρη΄σης καινοτο΄µων τεχνικω΄ν και διαδικασιω΄ν.
6.4.1. Β ε λ τ ΄ω
ι σ η τ η ς ΄ε ρ ε υ ν α ς κ α ι τ η ς α ν α΄ π τ υ ξ η ς
Τα ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα και σχε΄δια της Επιτροπη΄ς θα πρε΄πει
να επικεντρωθου΄ν ιδιαι΄τερα στην πρακτικη΄ εφαρµογη΄ της ΄ερευνας
στον τοµε΄α των ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν και ανανεω΄σιµων
πηγω΄ν ενε΄ργειας. Θα πρε΄πει να διερευνηθει΄ επι΄σης και η αποθεµατοποι΄ηση και η αποτελεσµατικη΄ χρη΄ση τους σε µικροµεσαι΄ες
επιχειρη΄σεις. Ιδιαι΄τερο βα΄ρος θα πρε΄πει να δοθει΄ σε αυτο΄ το
πλαι΄σιο στην δυνατο΄τητα µεταφορα΄ς των τεχνικω΄ν αυτω΄ν στις
αγροτικε΄ς περιοχε΄ς. Θεωρει΄ται απαραι΄τητο να βελτιωθου΄ν ορισµε΄νες πτυχε΄ς της προω΄θησης της ΄ερευνας κυρι΄ως στον τοµε΄α της
µεταποι΄ησης ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν.
6.4.2. Η π ρ ο ω΄ θ η σ η τ η ς κ α ι ν ο τ ο µ ΄α
ι ς
Η διευ΄ρυνση της παραγωγη΄ς ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν και η
χρη΄ση ανανεω΄σιµων ενεργειω΄ν οδηγει΄ σε νε΄ες ανα΄γκες ο΄σον αφορα΄
την καινοτοµι΄α των προϊο΄ντων. Το αποτε΄λεσµα ει΄ναι η δηµιουργι΄α
νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας. Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να υποστηρι΄ξει τη
διαδικασι΄α αυτη΄ µε στοχοθετηµε΄να προγρα΄µµατα στη΄ριξης (για
την παραγωγη΄ ρευ΄µατος και θε΄ρµανσης). Η ΟΚΕ θεωρει΄ αναγκαι΄ο
να δοθει΄ ιδιαι΄τερο βα΄ρος στην περιφερειακη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α,
δηλαδη΄ στην ανα΄γκη να υποστηριχθου΄ν και οι επιχειρη΄σεις
µεταποι΄ησης οι οποι΄ες λειτουργου΄ν κυρι΄ως στις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει ειδικα΄ προγρα΄µµατα
για την χρηµατοδο΄τηση της ορθολογικη΄ς χρη΄σης της ενε΄ργειας
και της χρη΄σης των ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας ιδιαι΄τερα στη
γεωργι΄α και στη δασοκοµι΄α. Πρε΄πει να τονισθει΄ σχετικα΄ η ανα΄γκη
στενη΄ς συ΄νδεσης µεταξυ΄ των επενδυ΄σεων και των οικολογικω΄ν
µε΄τρων που θα µπορου΄σαν να προωθηθου΄ν στα πλαι΄σια του
∆ιαρθρωτικου΄ Ταµει΄ου. Τελικω΄ς, και τα καινοτο΄µα προϊο΄ντα και οι
καινοτο΄µες τεχνολογι΄ες ενισχυ΄ουν τις εξαγωγε΄ς της ευρωπαϊκη΄ς
οικονοµι΄ας και ,στην προκειµε΄νη περι΄πτωση, των µικροµεσαι΄ων
επιχειρη΄σεων
6.5. Η βελτι΄ωση των νοµικω
΄ ν διατα΄ξεων
Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να ερευνη΄σει στα κρα΄τη µε΄λη ποι΄ες
νοµικε΄ς διατα΄ξεις εµποδι΄ζουν τη χρη΄ση των ανανεω΄σιµων ενεργειω΄ν
και των ανανεω΄σιµων πρω΄των υλω΄ν. Η ΟΚΕ προτει΄νει στην
Επιτροπη΄ να διατυπω΄σει στα πλαι΄σια µι΄ας γενικη΄ς ΄εκθεσης τις
προτα΄σεις της για τη δηµιουργι΄α οµοιο΄µορφου νοµικου΄ πλαισι΄ου.
Επιπλε΄ον προτει΄νει την ανα΄πτυξη στρατηγικω΄ν και σχεδι΄ων για την
επιβολη΄ φο΄ρου επι΄ των εκποµπω΄ν διοξειδι΄ου του α΄νθρακα σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο καθω΄ς και µι΄α φορολογικη΄ απαλλαγη΄ (διευκο΄λυνση) για τη χρη΄ση καυσι΄µων βιολογικη΄ς προε΄λευσης.
6.6. Υποψη΄φιες για προσχω
΄ ρηση χω
΄ ρες
Οι υποψη΄φιες χω΄ρες πρε΄πει να συµµετε΄χουν στις προσπα΄θειες για
τη χρη΄ση ανανεω΄σιµων πηγω΄ν ενε΄ργειας και τη χρη΄ση ανανεω΄σιµων
πρω΄των υλω΄ν µε στο΄χο τη βελτι΄ωση του κυ΄κλου της χρη΄σης
πρω΄των υλω΄ν σε τοπικο΄ και περιφερειακο΄ επι΄πεδο. Θα πρε΄πει
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επι΄σης να διοργανωθει΄ η ανταλλαγη΄ εµπειριω΄ν στα πλαι΄σια της
συνεργασι΄ας, µε στο΄χο να εξαχθου΄ν αµοιβαι΄α διδα΄γµατα. Η
Επιτροπη΄ καλει΄ται επι΄σης να καταρτι΄σει κατα΄λογο σχετικα΄ µε την
΄εκταση της χρη΄σης ανανεω΄σιµων ενεργειω΄ν και της δια΄θεσης των
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ενεργειω΄ν αυτω΄ν στις υποψη΄φιες χω΄ρες. Με βα΄ση τον κατα΄λογο
αυτο΄ θα πρε΄πει να διερευνηθει΄ ποι΄ες ει΄ναι οι δυνατο΄τητες ανα΄πτυξης στις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς των χωρω΄ν αυτω΄ν, αν εφαρµο΄ζουν τις
αρχε΄ς της βιω΄σιµης ανα΄πτυξης.

Βρυξε΄λλες, 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Οι προκλη΄σεις που προβα΄λλει
η ΟΝΕ για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς αγορε΄ς»
(2000/C 367/14)
Στις 2 Μαρτι΄ου 2000 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 µε θε΄µα «Οι προκλη΄σεις που
προβα΄λλει η ΟΝΕ για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς αγορε΄ς».
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και νοµισµατικη΄ ΄ενωση, οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 5 Σεπτεµβρι΄ου 2000 µε
βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Pelletier.
Κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας, της 20η΄ς και 21ης Σεπτεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 21ης Σεπτεµβρι΄ου),
η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 73 ψη΄φους υπε΄ρ, 13 ψη΄φους κατα΄ και 10 αποχε΄ς την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η υλοποι΄ηση της Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης αποτε΄λεσε διπλη΄
προ΄κληση για τους φορει΄ς των χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν:
σε τεχνικο΄ επι΄πεδο, ΄επρεπε να συµφωνηθου΄ν κοινοι΄ κανο΄νες
λειτουργι΄ας, ενω΄ οι δια΄φορες εθνικε΄ς αγορε΄ς λειτουργου΄σαν µε΄χρι
το΄τε συ΄µφωνα µε µεθο΄δους και αρχε΄ς που προε΄κυψαν απο΄
µακρο΄χρονη προσαρµογη΄ σε εθνικε΄ς συνη΄θειες.

1.2.
Η δευ΄τερη προ΄κληση αφορα΄ τις συ΄ντοµες προθεσµι΄ες για
την υλοποι΄ηση των βασικο΄τερων στοιχει΄ων, ο΄πως η ΄εκφραση του
συνο΄λου των τι΄τλων υπο΄ διαπραγµα΄τευση στις δια΄φορες αγορε΄ς
(µετοχε΄ς — οµολογι΄ες — τι΄τλοι δηµοσι΄ου χρε΄ους) σε ΄ενα
ενιαι΄ο νο΄µισµα, το ευρω΄, η΄ η ταχει΄α υιοθε΄τηση κοινω΄ν κανο΄νων
λειτουργι΄ας των αγορω΄ν, που θε΄τει δια΄φορα προβλη΄µατα ο΄πως,
µεταξυ΄ α΄λλων, οι αργι΄ες που διαφε΄ρουν απο΄ τη µι΄α χω΄ρα στην
α΄λλη της ζω΄νης του ευρω΄.

1.3.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ει΄χε την προ΄νοια να εµπιστευθει΄ σε
οµα΄δες εµπειρογνωµο΄νων, υπο΄ την προεδρι΄α του κ. Giovannini
και του κ. Brouhns, τη µελε΄τη των συνεπειω΄ν της εισαγωγη΄ς του

ευρω΄ επι΄ των χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν και επι΄ των συµβατικω΄ν
ο΄ρων της αγορα΄ς κατα΄ την τρι΄τη φα΄ση της ΟΝΕ (1).
1.4.
Οι εκθε΄σεις των εν λο΄γω οµα΄δων µελε΄της υπη΄ρξαν
πολυ΄τιµες για την εκπο΄νηση του παρο΄ντος σχεδι΄ου γνωµοδο΄τησης.
1.5.
Πολυ΄ γρη΄γορα κατε΄στη προφανε΄ς ο΄τι η ΟΚΕ δεν µπορου΄σε
να υιοθετη΄σει τις ΄διες
ι
µεθο΄δους µε τους διακεκριµε΄νους µελετητε΄ς
στους οποι΄ους προσε΄φυγε η Επιτροπη΄.
1.6.
Το να διεξαγα΄γει εκ νε΄ου µια µελε΄τη των προβληµα΄των
που δεν θα µπορου΄σε να αποκλι΄νει και πολυ΄ απο΄ εκει΄νη της
΄εκθεσης Giovannini η΄ Brouhns — δεν θα ει΄χε καµια΄ πρακτικη΄
χρησιµο΄τητα για την ΟΚΕ, ο ρο΄λος της οποι΄ας ει΄ναι να παρε΄χει µια
χρη΄σιµη προστιθε΄µενη αξι΄α µε τις γνωµοδοτη΄σεις που εκδι΄δει.
(1) Οι επιπτω΄σεις της εισαγωγη΄ς του ευρω΄ στις κεφαλαιαγορε΄ς αποτε΄λεσαν
αντικει΄µενο ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς µε ηµεροµηνι΄α 2 Ιουλι΄ου
1997 (COM(97) 337 τελικο΄), ο΄που επαναλαµβα΄νονταν οι κυριο΄τερες
συστα΄σεις της ΄εκθεσης Giovannini, σχετικα΄ µε τις ενε΄ργειες που
΄επρεπε να αναληφθου΄ν για τις αγορε΄ς οµολο΄γων, µετοχω΄ν και
παρα΄γωγων προϊο΄ντων. Η ΟΚΕ εξε΄δωσε γνωµοδο΄τηση για αυτη΄ν την
ανακοι΄νωση, µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. R. Pelletier, ΕΕ C 73
της 9.3.1998, σ. 141.
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1.6.1. Η ΟΚΕ ΄εχει εκδω΄σει τουλα΄χιστον 10 γνωµοδοτη΄σεις (1)
για την ΟΝΕ και το ευρω΄, καλυ΄πτοντας τις δια΄φορες πτυχε΄ς µιας
εξε΄λιξης που ει΄ναι αποφασιστικη΄ για την περαιτε΄ρω ολοκλη΄ρωση
της Ευρωπαϊκη΄΄ς Ενωσης. Στις δια΄φορες αυτε΄ς γνωµοδοτη΄σεις, η
ΟΚΕ ΄εχει σαφω΄ς εκφρα΄σει την υποστη΄ριξη΄ της για την καθιε΄ρωση
του ευρω΄ και τη Νοµισµατικη΄ 'Ενωση. Το αντικει΄µενο της παρου΄σας
γνωµοδο΄τησης δεν ει΄ναι να αµφισβητηθου΄ν οι θε΄σεις που ΄εχει
υιοθετη΄σει η ΟΚΕ, η΄ να ξαναρχι΄σει η συζη΄τηση για τα πλεονεκτη΄µατα η΄ τα µειονεκτη΄µατα του ευρω΄ — αυτου΄ του ει΄δους οι
συζητη΄σεις ΄εχουν λη΄ξει. Το αντικει΄µενο της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης, που εκφρα΄ζεται σαφω΄ς απο΄ τον τι΄τλο της, ει΄ναι να
εξετασθου΄ν οι προκλη΄σεις, δηλαδη΄ τα προβλη΄µατα που θε΄τει η
ΟΝΕ στις χρηµατοπιστωτικε΄ς αγορε΄ς.

1.7.
Κατα΄ συνε΄πεια, κρι΄θηκε πιο φρο΄νιµο να µην αναφερθει΄
παρα΄ µο΄νο συνοπτικα΄ στις δια΄φορες τεχνικη΄ς φυ΄σεως προκλη΄σεις,
υπογραµµι΄ζοντας τις αξιο΄λογες προσπα΄θειες των διαφο΄ρων χρηµατοοικονοµικω΄ν κε΄ντρων για την υιοθε΄τηση κοινω΄ν λυ΄σεων, καθω΄ς
και τον αυθο΄ρµητο και καθοριστικο΄ ρο΄λο των αγορω΄ν για την
υλοποι΄ηση αυτω΄ν των προσαρµογω΄ν.

1.8.
Κρι΄θηκε, αντι΄θετα, χρη΄σιµο να αναφερθει΄ στα προβλη΄µατα
που δεν ΄εχουν επιλυθει΄ ακο΄µη, η΄ τουλα΄χιστον ο΄χι ικανοποιητικα΄,
κυρι΄ως σε σχε΄ση µε την τελικη΄ προθεσµι΄α κατα΄ργησης των εθνικω΄ν
νοµισµα΄των, του Ιανουαρι΄ου του 2002.

1.9.
Εξα΄λλου, διαπιστω΄θηκε ο΄τι, ενω΄ η τεχνικη΄ ανα΄λυση των
προβληµα΄των που συνδε΄ονται µε τη λειτουργι΄α των χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν ΄εχει διεξαχθει΄ ικανοποιητικα΄, η µελε΄τη, αντι΄θετα,των
οικονοµικω΄ν συνεπειω΄ν της δηµιουργι΄ας µιας ευρει΄ας ενοποιηµε΄-

(1) Γνωµοδο΄τηση της 26ης Οκτωβρι΄ου 1995 µε θε΄µα το «Πρα΄σινο Βιβλι΄ο
για τις πρακτικε΄ς ρυθµι΄σεις σχετικα΄ µε την καθιε΄ρωση του ενιαι΄ου
νοµι΄σµατος», ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σ. 112, Γνωµοδο΄τηση της
26ης Σεπτεµβρι΄ου 1996 µε θε΄µα τις «Επιπτω΄σεις της Οικονοµικη΄ς
και Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης: οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς πτυχε΄ς της
συ΄γκλισης και ευαισθητοποι΄ηση σχετικα΄ µε το ενιαι΄ο νο΄µισµα»,
ΕΕ C 30 της 30.1.1997, σ. 73, Γνωµοδο΄τηση της 31ης Οκτωβρι΄ου
1996 µε θε΄µα τις «Επιπτω΄σεις που θα ΄εχουν στην αγορα΄ η νοµοθεσι΄α
και οι ρυθµι΄σεις που ει΄ναι αναγκαι΄ες για τη µετα΄βαση στο ενιαι΄ο
νο΄µισµα», ΕΕ C 56 της 24.2.1997, σ. 65, Γνωµοδο΄τηση της 29ης
Μαι΅ου 1997 µε θε΄µα τις «Προβλεπο΄µενες διατα΄ξεις για την τρι΄τη
φα΄ση της Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης: συ΄µφωνο σταθερο΄τητας και ανα΄πτυξης για τη διασφα΄λιση της δηµοσιονοµικη΄ς πειθαρχι΄ας, µε΄τρα ενισχυµε΄νης συ΄γκλισης και νε΄ος µηχανισµο΄ς των συναλλαγµατικω΄ν ισοτιµιω΄ν», ΕΕ C 287 της 22.9.1997, σ. 74, Γνωµοδο΄τηση
της 11ης ∆εκεµβρι΄ου 1997 µε θε΄µα τις «Πρακτικε΄ς πτυχε΄ς της
εισαγωγη΄ς του ευρω΄», ΕΕ C 73 της 9.3.1998, σ. 130, Γνωµοδο΄τηση
της 26ης Μαρτι΄ου 1998 µε θε΄µα «Οι εξωτερικε΄ς πτυχε΄ς της
Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης», ΕΕ C 157 της 25.5.1998,
σ. 65, Γνωµοδο΄τηση της 9ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 µε θε΄µα «Απασχο΄ληση
και ευρω΄», ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 282, Γνωµοδο΄τηση της 2ας
∆εκεµβρι΄ου 1998 µε θε΄µα «Η πολιτικη΄ της απασχο΄λησης και ο ρο΄λος
των κοινωνικοεπαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων κατα΄ την τρι΄τη φα΄ση της
Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης», ΕΕ C 40 της 15.2.1999,
σ. 37, Γνωµοδο΄τηση της 21ης Οκτωβρι΄ου 1999 µε θε΄µα «Οι συνε΄πειες
απο΄ την εφαρµογη΄ της ΟΝΕ για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄»,
ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 87, και Γνωµοδο΄τηση της 2ας Μαρτι΄ου
2000 µε θε΄µα «Απολογισµο΄ς των πρω΄των µηνω΄ν εφαρµογη΄ς του
ενιαι΄ου νοµι΄σµατος», ΕΕ C 117 της 26.4.2000, σ. 20.
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νης αγορα΄ς του ευρω΄ ει΄ναι πολυ΄ λιγο΄τερο αναλυτικη΄ και εµπεριστατωµε΄νη.
1.10. Επι΄σης, η παρου΄σα ανα΄λυση επιβα΄λλεται να επανατοποθετηθει΄, µε βα΄ση το ευρυ΄τερο πλαι΄σιο της παγκοσµιοποι΄ησης, της
σχεδο΄ν πλη΄ρους ελευθε΄ρωσης των κινη΄σεων κεφαλαι΄ων και της
ανα΄πτυξης των νε΄ων τεχνολογιω΄ν.
1.11. Το΄σο στο επι΄πεδο των συµµετεχο΄ντων φορε΄ων ο΄σο και
σε εκει΄νο των χρησιµοποιου΄µενων µε΄σων, ιδι΄ως µε την εξαιρετικη΄
κι΄νηση συγκε΄ντρωσης τραπεζω΄ν, χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των,
χρηµατιστηρι΄ων αξιω΄ν, µε την αυ΄ξηση της δυ΄ναµης των ηλεκτρονικω΄ν µε΄σων διαπραγµα΄τευσης (Internet) κ.λπ., ει΄ναι οπωσδη΄ποτε
εντυπωσιακο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η ζω΄νη του ευρω΄, ο΄σο σηµαντικη΄ και
αν ει΄ναι για τα κρα΄τη µε΄λη, δεν αποτελει΄ παρα΄ υποσυ΄νολο µιας
παγκο΄σµιας αγορα΄ς ο΄που οι Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες διαδραµατι΄ζουν
τον πρωταρχικο΄ ρο΄λο και ρι΄χνουν ο΄λο τους το βα΄ρος στις
µεθο΄δους και πρακτικε΄ς για τη λειτουργι΄α µιας παγκο΄σµιας
χρηµατοοικονοµικη΄ς αγορα΄ς.
1.12. Το σηµαντικο΄τερο χρηµατοοικονοµικο΄ κε΄ντρο στην
Ευρω΄πη, το Λονδι΄νο, παρο΄τι ακο΄µη βρι΄σκεται εκτο΄ς της ζω΄νης
ευρω΄, διαδραµατι΄ζει στην πρα΄ξη κεφαλαιω΄δη ρο΄λο στα δια΄φορα
τµη΄µατα των χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν.
1.13. Πρε΄πει α΄ραγε να δεχθου΄µε, χωρι΄ς περαιτε΄ρω προβληµατισµου΄ς, ΄ενα απο΄ τα καθοριστικα΄ συστατικα΄ της ΄εγκριτης επιχειρηµατολογι΄ας συ΄µφωνα µε το οποι΄ο η ολοκλη΄ρωση της αγορα΄ς, η
αυξηµε΄νη ρευστο΄τητα΄ της, η ενι΄σχυση του διακρατικου΄ ανταγωνισµου΄, θα ΄εχουν αναµφισβη΄τητα ευνοϊκη΄ επι΄δραση για τη χρηµατοδο΄τηση ο΄λων των επιχειρη΄σεων, χωρι΄ς δια΄κριση ανα΄λογα µε το
µε΄γεθος η΄ µε τους τοµει΄ς δραστηριο΄τητα΄ς τους;
1.14. Τε΄λος, πρε΄πει να τονισθει΄ ο΄τι µια χρηµατοοικονοµικη΄
αγορα΄ δεν µπορει΄ να λειτουργη΄σει ικανοποιητικα΄ παρα΄ µο΄νον εα΄ν
οι φορει΄ς που συµµετε΄χουν σ' αυτη΄ν ΄εχουν προσαρµοσθει΄ πλη΄ρως
στην επανα΄σταση που συνεπα΄γεται η καθιε΄ρωση του ευρω΄. Παρο΄τι
δεν υπα΄ρχουν αξιο΄πιστα στατιστικα΄ στοιχει΄α για το συ΄νολο της
ζω΄νης του ευρω΄, φαι΄νεται ο΄τι — πε΄ρα απο΄ τους µεγα΄λους οµι΄λους
επιχειρη΄σεων, τις ισχυρε΄ς εταιρει΄ες, που ει΄ναι η΄δη κατα΄ πολυ΄
διεθνοποιηµε΄νες, και, φυσικα΄, απο΄ τον τραπεζικο΄ και χρηµατοπιστωτικο΄ κλα΄δο — οι υπο΄λοιπες επιχειρη΄σεις, µικρε΄ς και µεσαι΄ες,
πρε΄πει να πραγµατοποιη΄σουν ακο΄µη µεγα΄λη προ΄οδο µε΄χρι το
2000, για να καταστου΄ν γνω΄στες της µεταβολη΄ς της λειτουργι΄ας
των αγορω΄ν (2).
1.15. 'Οσον αφορα΄ τους ιδιω΄τες — η συµµετοχη΄ των οποι΄ων
στη λειτουργι΄α των αγορω΄ν ει΄ναι καθοριστικη΄ — συ΄µφωνα µε ο΄λες
τις ενδει΄ξεις και παρα΄ τις δρα΄σεις ενηµε΄ρωσης η΄ ακο΄µη και
κατα΄ρτισης που αναπτυ΄χθηκαν απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ και
τους δια΄φορους επαγγελµατικου΄ς η΄ δηµο΄σιους φορει΄ς, δεν ΄εχει
σαφω΄ς επιτευχθει΄ η πλη΄ρης προσαρµογη΄ των µεθο΄δων και της
κοινη΄ς γνω΄µης στην ιδε΄α της τελικη΄ς προθεσµι΄ας, και του΄το στο
συ΄νολο της ζω΄νης του ευρω΄, αν και πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι
υπα΄ρχουν διαφορε΄ς στον τοµε΄α αυτο΄ν ανα΄λογα µε τα κρα΄τη (3).
(2) Συ΄µφωνα µε την ΄ερευνα της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς που δηµοσιευ΄θηκε
το ∆εκε΄µβριο του 1999, το ευρω΄ αντιπροσωπευ΄ει κατα΄ µε΄σον ο΄ρο το
1,9 % των εθνικω΄ν πληρωµω΄ν των επιχειρη΄σεων και το 0,8 % των
πληρωµω΄ν σε αξι΄ες που πραγµατοποιου΄ν οι πολι΄τες.
(3) Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Επικοινωνιακη΄ στρατηγικη΄
που πρε΄πει να υιοθετηθει΄ για τα τελικα΄ στα΄δια της ΟΝΕ» (CΟΜ(2000)
57 τελικο΄).
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1.16. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ υπενθυ΄µισε στα κρα΄τη µε΄λη τις
υποχρεω΄σεις τους σχετικα΄ µε την πληροφο΄ρηση για το ευρω΄: «Η
πρω΄τη µας ανησυχι΄α ει΄ναι µη΄πως η µετα΄βαση στο ευρω΄ δηµιουργη΄σει στις ΜΜΕ την εντυ΄πωση ο΄τι δεν θε΄τει προβλη΄µατα, ενω΄ πολλε΄ς
απο΄ αυτε΄ς δεν ΄εχουν ενσωµατω΄σει τη στρατηγικη΄ δια΄σταση. Πρε΄πει
να αποτραπει΄ το ενδεχο΄µενο να ξαναβρεθου΄ν οι επιχειρη΄σεις στην
κατα΄σταση του big bang (του απο΄τοµου εκσυγχρονισµου΄ του
χρηµατιστηρι΄ου του Λονδι΄νου µε την εισαγωγη΄ ηλεκτρονικω΄ν
υπολογιστω΄ν το 1986). Η δευ΄τερη ανησυχι΄α µας αφορα΄ την
ευαισθητοποι΄ηση των καλου΄µενων “ευπαθω΄ν” ατο΄µων» (1).
2.

Οι προκλη΄σεις που αντιµετωπι΄ζει ο τραπεζικο΄ς κλα΄δος

2.1.
Με΄σα σε ΄ενα περιβα΄λλον ευρει΄ας διεθνοποι΄ησης των
αγορω΄ν, οι τρα΄πεζες της ηπειρωτικη΄ς Ευρω΄πης µοια΄ζουν να
βρι΄σκονται σε σχετικα΄ α΄σχηµη θε΄ση στο πλαι΄σιο του ενισχυµε΄νου
ανταγωνισµου΄ µε τις βρετανικε΄ς και τις αµερικανικε΄ς τρα΄πεζες,
δεδοµε΄νου ο΄τι, κατα΄ τα τελευται΄α ΄ετη, αντιµετω΄πισαν µια συνολικα΄
δυσµενε΄στερη συγκυρι΄α. Η µειονεκτικη΄ αυτη΄ θε΄ση µπορει΄ να
εκφραστει΄ σε αριθµου΄ς σε συνα΄ρτηση µε την αποδοτικο΄τητα των
δεσµευµε΄νων στοιχει΄ων του ενεργητικου΄ (2) και τη συνακο΄λουθη
αυ΄ξηση της αξι΄ας των χρηµατιστηριακω΄ν τιµω΄ν. Οι αδυναµι΄ες
αυτε΄ς ει΄ναι, ωστο΄σο, πολυ΄ λιγο΄τερο σηµαντικε΄ς, αν αναλογισθει΄
κανει΄ς το συ΄νολο του τραπεζικου΄ συστη΄µατος της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµε΄νων ιδι΄ως των τραπεζω΄ν τρι΄των χωρω΄ν που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νες στο Λονδι΄νο.
2.2.
Παρο΄τι παρατηρει΄ται σαφη΄ς ανα΄καµψη, τα περιθω΄ρια επι΄
των συναλλαγω΄ν εξακολουθου΄ν να µειω΄νονται και οι εγγυη΄σεις
για ανα΄ληψη κινδυ΄νων αυξη΄θηκαν σηµαντικα΄ κατα΄ τις προ΄σφατες
κρι΄σεις, κυρι΄ως στον τοµε΄α των ακινη΄των, της χρηµατοδο΄τησης
της Ρωσι΄ας η΄ της Ασι΄ας. Οµοι΄ως, ο ευνοϊκο΄τατος οικονοµικο΄ς
κυ΄κλος των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν δηµιου΄ργησε για τις αµερικανικε΄ς
τρα΄πεζες, σε συ΄γκριση µε τις τρα΄πεζες της ζω΄νης ευρω΄, µικρο΄τερες
ανα΄γκες εγγυη΄σεων για τις ΜΜΕ και τους ιδιω΄τες.
2.3.
Η ανα΄καµψη της οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας στην
Ευρω΄πη απο΄ το 1999 και µετα΄ επιτρε΄πει τη σταδιακη΄ απο΄σβεση
των συνεπειω΄ν της κρι΄σης αυτη΄ς στα ισοζυ΄για. Οι τελευται΄ες
πληροφορι΄ες του κε΄ντρου µελε΄της και βαθµολογι΄ας των τραπεζικω΄ν επιχειρη΄σεων (Fitch) δει΄χνουν ισχυρη΄ ανα΄καµψη των αποτελεσµα΄των κατα΄ το τελευται΄ο τρι΄µηνο του 1999 και το πρω΄το
τρι΄µηνο του 2000.
2.4.
Το 1999, τα διαχειριζο΄µενα στοιχει΄α του ενεργητικου΄, οι
ι
πο΄ροι και τα κε΄ρδη µετα΄ τους φο΄ρους του συνο΄λου του
΄διοι
τραπεζικου΄ τοµε΄α της ΕΕ υπερε΄βαιναν τα αντι΄στοιχα δεδοµε΄να του
τραπεζικου΄ τοµε΄α των ΗΠΑ.
2.5.
'Ενας επιπρο΄σθετος παρα΄γων µει΄ωσης του ενδιαφε΄ροντος
των επενδυτω΄ν ει΄ναι η αι΄σθηση ο΄τι, παρα΄ την τεχνολογικη΄ προ΄οδο
(1) Ο Ευρωπαι΄ος Επι΄τροπος κ. Pedro Solbes ΄εκρουσε για α΄λλη µι΄α φορα΄
τον κω΄δωνα του κινδυ΄νου στις 13 Ιουλι΄ου 2000 σχετικα΄ µε τις
καθυστερη΄σεις προσαρµογη΄ς των επιχειρη΄σεων και των ιδιωτω΄ν στο
ευρω΄. Το Συµβου΄λιο Εcofin της 17ης Ιουλι΄ου 2000 επε΄στησε την
προσοχη΄ στην ανεπαρκη΄ συνειδητοποι΄ηση της επικει΄µενης αλλαγη΄ς
στις χω΄ρες της ζω΄νης ευρω΄.
(2) Τα κε΄ρδη προ των φο΄ρων των ευρωπαϊκω΄ν τραπεζω΄ν απο΄ το 1995 ΄εως
το 1998 ανε΄ρχονται στο 0,68 % του ενεργητικου΄, ΄εναντι ποσοστου΄
1,58 % στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες. Το καθαρο΄ προϊο΄ν των πιστοδοτικω΄ν
και πιστοληπτικω΄ν πρα΄ξεων ανε΄ρχεται αντι΄στοιχα σε 1,83 στην ΕΕ και
σε 2,96 στις ΗΠΑ — βλε΄πε 'Εγγραφο εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς —
SEC(2000) 190.
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που παρατηρη΄θηκε τα τελευται΄α χρο΄νια, οι ευρωπαϊκε΄ς τρα΄πεζες
φε΄ρουν ακο΄µη πολυ΄ ΄εντονα τα σηµα΄δια της «παλαια΄ς οικονοµι΄ας»,
σε αντι΄θεση µε τους κλα΄δους υψηλη΄ς τεχνολογι΄ας και µε τις νε΄ες
µεθο΄δους ηλεκτρονικη΄ς προ΄σβασης στις αγορε΄ς απο΄ µη τρα΄πεζες.
2.6.
Νε΄οι εκκολαπτο΄µενοι και εξωτραπεζικοι΄ παρα΄γοντες
προσπαθου΄ν να υποκαταστη΄σουν τις πολυ΄πλοκες και πεπαλαιωµε΄νες µεθο΄δους προσε΄λκυσης πελατει΄ας. Ο επιθετικο΄ς αυτο΄ς ανταγωνισµο΄ς βοηθα΄ το συ΄νολο του χρηµατοπιστωτικου΄ κλα΄δου να
συνειδητοποιη΄σει την ανα΄γκη ριζικω΄ν αλλαγω΄ν, και ως προς την
εσωτερικη΄ διαχει΄ριση και ως προς τις δοµε΄ς του επαγγε΄λµατος (3).
2.7.
Οι προσεγγι΄σεις µεταξυ΄ τραπεζω΄ν, οι συγχωνευ΄σεις και,
ακο΄µη περισσο΄τερο, οι συµφωνι΄ες εξειδι΄κευσης αποτελου΄ν τις
πλε΄ον εµφανει΄ς εκφα΄νσεις της συνειδητοποι΄ησης των προκλη΄σεων.
2.8.
Μεταξυ΄ των αλλαγω΄ν στρατηγικη΄ς, παρατηρει΄ται — ιδι΄ως
στη Γερµανι΄α — ανακατανοµη΄ των χρηµατοοικονοµικω΄ν στοιχει΄ων
ενεργητικου΄, µε αποδε΄σµευση απο΄ τις παραδοσιακε΄ς µορφε΄ς
χρηµατοδοτικη΄ς στη΄ριξης της βιοµηχανι΄ας και, γενικο΄τερα, των
επιχειρη΄σεων απο΄ τον τραπεζικο΄ τοµε΄α. Το φαινο΄µενο αυτο΄
ευνοη΄θηκε ιδιαι΄τερα απο΄ την προ΄σφατη φορολογικη΄ µεταρρυ΄θµιση
της Γερµανι΄ας για τη φορολο΄γηση των υπεραξιω΄ν χαρτοφυλακι΄ου.

3.

Στα πλαι΄σια της ευρει΄ας αυτη΄ς κι΄νησης αναδια΄ρθρωσης,
ποια ει΄ναι η ευθυ΄νη που πρε΄πει να αποδοθει΄ στην ΄ελευση
΄;
της Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης και του ευρω

3.1.
Η πλειονο΄τητα των παρατηρητω΄ν εκτιµα΄ ο΄τι οι πραγµατικοι΄
παρα΄γοντες που ενεργοποι΄ησαν τις διαδικασι΄ες αυτε΄ς η΄ταν:
—

η γενι΄κευση της ελευθε΄ρωσης των κινη΄σεων κεφαλαι΄ων, τα
κυριο΄τερα στα΄δια της οποι΄ας η΄ταν η Ενιαι΄α Πρα΄ξη του
Φεβρουαρι΄ου του 1988 και η Συνθη΄κη του Μα΄αστριχτ,
που ο΄ρισε την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ως χω΄ρο χωρι΄ς συ΄νορα,
συµπεριλαµβανοµε΄νων και των µεταφορω΄ν κεφαλαι΄ων, την
1η Ιουνι΄ου 1990·

—

η σχεδο΄ν πλη΄ρης ελευθε΄ρωση του δικαιω΄µατος εγκατα΄στασης
απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 1993, µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των
εγκρι΄σεων που χορηγου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης (Ευρωπαϊκο΄ ∆ιαβατη΄ριο). 'Ανοιγµα των αγορω΄ν
της 'Ενωσης, το οποι΄ο επεκτα΄θηκε εκ των πραγµα΄των και
αυτοδικαι΄ως στις θυγατρικε΄ς των πιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των των
Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν, της Ιαπωνι΄ας κ.λπ.

3.2.
Με βα΄ση τα στοιχει΄α αυτα΄, ο δρο΄µος η΄ταν πλε΄ον ελευ΄θερος
για την ανα΄πτυξη, σε κλι΄µακα που υπερβαι΄νει τη ζω΄νη του ευρω΄,
της παντοδυναµι΄ας του ανταγωνισµου΄ και της παγκο΄σµιας αγορα΄ς
κεφαλαι΄ων.
(3) Συ΄µφωνα µε µια µελε΄τη της DG Bank, απο΄ το 1985 ΄εως το Νοε΄µβριο
του 1999 ο αριθµο΄ς των τραπεζω΄ν στη ζω΄νη του ευρω΄ ΄επεσε απο΄
18 851 σε 8 312 µονα΄δες. Η γερµανικη΄ τρα΄πεζα εκτιµα΄ ο΄τι ο
συνολικο΄ς αριθµο΄ς τραπεζικω΄ν ιδρυµα΄των των ΄ενδεκα χωρω΄ν θα πε΄σει
στις 7 700 µονα΄δες µε΄χρι το τε΄λος του 2000.
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3.3.
Η δηµιουργι΄α της ζω΄νης ευρω΄, η οποι΄α, απο΄ ο΄,τι φαι΄νεται,
θα αφορα΄ πλε΄ον 12 απο΄ τα 15 κρα΄τη, επιτα΄χυνε τη συνειδητοποι΄ηση του ο΄τι «τι΄ποτε δεν θα ει΄ναι πλε΄ον ο΄πως πρω΄τα».
3.4.
Εντου΄τοις, ει΄ναι πιθανο΄τατο, µε η΄ χωρι΄ς τη Νοµισµατικη΄
'Ενωση των 11, τα ρευ΄µατα που ωθου΄σαν προς την παγκοσµιοποι΄ηση των κινη΄σεων κεφαλαι΄ων και της τραπεζικη΄ς δραστηριο΄τητας να ει΄χαν επιφε΄ρει τα ΄δια
ι αποτελε΄σµατα.

4.

΄ν
Η προ΄κληση της εναρµο΄νισης των διαδικασιω
εποπτει΄ας του τραπεζικου΄ τοµε΄α

4.1.
Ο ΄ελεγχος και η παρακολου΄θηση της τη΄ρησης των
κανο΄νων προληπτικη΄ς εποπτει΄ας ει΄ναι ΄ενα απο΄ τα σηµαντικο΄τερα
καθη΄κοντα των κρατω΄ν, τα οποι΄α εκχωρου΄ν την ευθυ΄νη αυτη΄ κατα΄
κανο΄να στις κεντρικε΄ς τρα΄πεζες η΄ σε παρεµφερει΄ς οργανισµου΄ς και
σπανιο΄τερα (ο΄πως π.χ. στη Γερµανι΄α) σε µια αρχη΄ που διαθε΄τει
µεγα΄λη αυτονοµι΄α.
4.2.
Σε ο΄λες τις περιπτω΄σεις, προ΄κειται για ισχυρα΄ ελεγκτικα΄
σω΄µατα, που διαθε΄τουν πολλου΄ς συνεργα΄τες µε υψηλη΄ κατα΄ρτιση
και α΄ριστη γνω΄ση των µεθο΄δων διαχει΄ρισης των τραπεζω΄ν, των
ιδιαιτεροτη΄των τους και των δυνατω΄ν και αδυ΄νατων σηµει΄ων τους,
ιδι΄ως στον τοµε΄α της ανα΄ληψης κινδυ΄νων.
4.3.
Η επιρροη΄ των µεγα΄λων τραπεζω΄ν στις εθνικε΄ς αγορε΄ς
ει΄ναι το΄σο µεγα΄λη — λο΄γω του αριθµου΄ των καταθετω΄ν τους, του
υ΄ψους των στοιχει΄ων ενεργητικου΄ που διαχειρι΄ζονται, της στενη΄ς
διασυ΄νδεσης των οικονοµικω΄ν και χρηµατοπιστωτικω΄ν σχε΄σεων
κ.λπ. — ω΄στε οι πιθανε΄ς δυσκολι΄ες που αντιµετωπι΄ζουν ενδε΄χεται
να ΄εχουν επι΄δραση επι΄ της εθνικη΄ς (ακο΄µη και της διεθνου΄ς)
οικονοµι΄ας, και βε΄βαια επι΄ της απασχο΄λησης.
4.4.
Σ' αυτο΄ το επι΄πεδο κινδυ΄νου, τα προβλη΄µατα των τραπεζω΄ν
που ΄εχουν ηγετικη΄ θε΄ση αφορου΄ν α΄µεσα τις κυβερνη΄σεις και το
ρητο΄ «too big to fail» (= πολυ΄ ισχυρο΄ς για να αποτυ΄χει)
εφαρµο΄ζεται κατα΄ τρο΄πο παραδειγµατικο΄.
4.5.
Οι επιτροπε΄ς ελε΄γχου των τραπεζω΄ν αποτελου΄ν ανεξα΄ρτητες δοµε΄ς, που οφει΄λουν ωστο΄σο, σε περι΄πτωση µει΄ζονος προβλη΄µατος, να ενηµερω΄νουν τις κυβερνη΄σεις και να λαµβα΄νουν υπο΄ψη
τις συστα΄σεις τους.
4.6.
Η παρε΄µβαση των δηµοσι΄ων αρχω΄ν στον τραπεζικο΄ ΄ελεγχο
δεν ει΄ναι αποκλειστικο΄τητα της Ευρω΄πης. 'Οταν κλονι΄στηκε το
ιαπωνικο΄ τραπεζικο΄ συ΄στηµα, η κυβε΄ρνηση, στηριζο΄µενη στην
Τρα΄πεζα της Ιαπωνι΄ας, επενε΄βη µαζικα΄ για να διασω΄σει τις
ιαπωνικε΄ς τρα΄πεζες, πολλε΄ς απο΄ τις οποι΄ες η΄ταν στα προ΄θυρα της
πτω΄χευσης.
4.6.1. Η αµερικανικη΄ κυβε΄ρνηση και το FED (συ΄στηµα
οµοσπονδιακω΄ν αποθεµατικω΄ν) παρενε΄βησαν επι΄σης δυναµικα΄ κατα΄
την κρι΄ση ορισµε΄νων «hedge funds» ο΄πως της µακροπρο΄θεσµης
διαχει΄ρισης κεφαλαι΄ων (Long-Term Capital Management —
LTCM), που θα µπορου΄σε να επιφε΄ρει αλυσιδωτε΄ς αντιδρα΄σεις,
λο΄γω της πληθω΄ρας των αµοιβαι΄ων δεσµευ΄σεων µεταξυ΄ τραπεζω΄ν
και µη κατοχυρωµε΄νων ιδρυµα΄των.
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4.7.
Οι σοβαρε΄ς δυσχε΄ρειες της τρα΄πεζας Crédit Lyonnais
εντοπι΄σθηκαν ΄εγκαιρα απο΄ την Επιτροπη΄ Ελε΄γχου των Τραπεζω΄ν
και απο΄ τη ∆ιευ΄θυνση του ∆ηµοσι΄ου Ταµει΄ου της Γαλλι΄ας. Ο
κι΄νδυνος κλονισµου΄ ολο΄κληρου του χρηµατοοικονοµικου΄ κε΄ντρου
η΄ταν βε΄βαιος.
4.8.
Το να κατηγορηθου΄ν οι ελεγκτικε΄ς αρχε΄ς — οι οποι΄ες,
στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, υπα΄γονται στην πολιτικη΄ εξουσι΄α — ο΄τι
δεν ενηµερω΄νουν πλη΄ρως την κοινη΄ γνω΄µη για τη σοβαρο΄τητα των
καταστα΄σεων δεν ει΄ναι ου΄τε λογικο΄ ου΄τε ευ΄στοχο, εα΄ν ληφθει΄
υπο΄ψη το ευ΄ρος των συστηµικω΄ν κινδυ΄νων.
4.9.
Σε περι΄πτωση σοβαρω΄ν δυσκολιω΄ν µιας τρα΄πεζας που
κατε΄χει ηγετικη΄ θε΄ση, το καθη΄κον των ελεγκτικω΄ν αρχω΄ν ει΄ναι η
διαφυ΄λαξη της εµπιστοσυ΄νης του κοινου΄ στη σταθερο΄τητα των
υφισταµε΄νων ιδρυµα΄των.

5.

Πορει΄α προς τη συ΄σταση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ οργανισµου΄
΄ ν;
ελε΄γχου των τραπεζω

5.1.
Με τη δηµιουργι΄α του ευρω΄, τη θεαµατικη΄ αυ΄ξηση των
συγκεντρω΄σεων και συµφωνιω΄ν διασυνοριακη΄ς συνεργασι΄ας, την
εντατικοποι΄ηση των σχε΄σεων µεταξυ΄ των κεφαλαιαγορω΄ν, ο ΄ελεγχος των τραπεζω΄ν καθι΄σταται πλε΄ον κοινοτικο΄ ζη΄τηµα.
5.2.
Η αρχη΄ της ενισχυµε΄νης συνεργασι΄ας των οργανισµω΄ν
ελε΄γχου περιλαµβα΄νεται στο σχε΄διο δρα΄σης για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρεσι΄ες που υιοθε΄τησε η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ στις
11 Μαι΅ου 1999.
5.3.
Το γεγονο΄ς ο΄τι οι θεµελιω΄δεις κανο΄νες προληπτικη΄ς
εποπτει΄ας, µεταξυ΄ των οποι΄ων συµπεριλαµβα΄νονται και εκει΄νοι που
αφορου΄ν τους συντελεστε΄ς φερεγγυο΄τητας, καθορι΄ζονται πλε΄ον σε
παγκο΄σµιο επι΄πεδο απο΄ την Επιτροπη΄ της Βασιλει΄ας, ενισχυ΄ει
σηµαντικα΄ την α΄ποψη ο΄τι οι κοινοι΄ κανο΄νες πρε΄πει και να
αποτελου΄ν αντικει΄µενο κοινη΄ς εποπτει΄ας.
5.4.
Με πρωτοβουλι΄α της ΕΚΤ οι εκπρο΄σωποι των επιτροπω΄ν
τραπεζω΄ν των χωρω΄ν της ΕΕ συµφω΄νησαν να ιδρυ΄σουν ΄ενα φο΄ρουµ
εποπτει΄ας των τραπεζω΄ν. Ο φορε΄ας αυτο΄ς θα επιτρε΄πει την
ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τις µεθο΄δους ελε΄γχου και θα
κινη΄σει τις διαδικασι΄ες εναρµο΄νιση΄ς τους.
5.5.
Με δεδοµε΄νη την εξαιρετικη΄ πολυπλοκο΄τητα του τραπεζικου΄ ελε΄γχου, την πληθω΄ρα των εθνικω΄ν ιδιαιτεροτη΄των και την
εµµονη΄ των εθνικω΄ν αρχω΄ν στην ανεξαρτησι΄α τους, δεν ΄εχει φθα΄σει
ακο΄µη η στιγµη΄ για τη θε΄σπιση ενο΄ς πραγµατικου΄ ευρωπαϊκου΄
οργα΄νου εποπτει΄ας, πολλοι΄ ο΄µως απο΄ τους αρµοδι΄ους του
τραπεζικου΄ τοµε΄α εκτιµου΄ν ο΄τι η πορει΄α ΄εχει η΄δη χαραχθει΄ και δεν
υπα΄ρχει καµια΄ αµφιβολι΄α για το που θα οδηγη΄σει, υπο΄ τον ο΄ρο να
µη δηµιουργηθει΄ µια πυραµι΄δα ελε΄γχων: εθνικω΄ν, ευρωπαϊκω΄ν,
διεθνω΄ν (Τ∆∆) κ.λπ., µε αποτε΄λεσµα την παρα΄λυση του ο΄λου
συστη΄µατος.
5.6.
'Ενα απο΄ τα προς επι΄λυση προβλη΄µατα αφορα΄ την
υπαγωγη΄ στους ΄διους
ι
κανο΄νες προληπτικη΄ς εποπτει΄ας µε τις
τρα΄πεζες των νε΄ων δοµω΄ν διαπραγµατευ΄σεων µε΄σω Ιnternet και
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των εξωτραπεζικω΄ν φορε΄ων, η παρουσι΄α των οποι΄ων αυξα΄νεται
στις δια΄φορες αγορε΄ς. Η ανησυχι΄α αυτη΄ ΄εχει εκφραστει΄ εντονο΄τατα
σε προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ (1).

να µπορει΄ ΄ενας εκδο΄της, µετα΄ την ΄εγκριση του εγγρα΄φου αυτου΄
στη χω΄ρα εισαγωγη΄ς του στο χρηµατιστη΄ριο, να επεκτει΄νει την
προσφορα΄ του µε βα΄ση ΄ενα απλο΄ σηµει΄ωµα συναλλαγη΄ς και µια
περι΄ληψη στην εθνικη΄ γλω΄σσα.

6.

6.7.
Στα ΄δια
ι πλαι΄σια, θα η΄ταν ευκται΄ο να υπα΄ρξει η ιδε΄α της
δηµιουργι΄ας ενο΄ς υπερεθνικου΄ ρυθµιστικου΄ οργα΄νου που να µην
αποτελει΄ α΄λλη µια βαθµι΄δα της εθνικη΄ς κλι΄µακας, αλλα΄ να ασκει΄
σταδιακα΄ ορισµε΄νες αρµοδιο΄τητες που θα αποφασι΄σουν να του
αναθε΄σουν τα κρα΄τη µε΄λη, αφαιρω΄ντα΄ς της απο΄ τις εθνικε΄ς αρχε΄ς.

Βελτι΄ωση του θεσµικου΄ ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου της χρη΄ πη
µατιστηριακη΄ς δραστηριο΄τητας στην Ευρω

6.1.
Τα επιχειρη΄µατα που προβα΄λλονται υπε΄ρ της θε΄σπισης
ευρωπαϊκη΄ς αρχη΄ς για την εποπτει΄α των τραπεζω΄ν µπορου΄ν να
χρησιµοποιηθου΄ν εξι΄σου ευ΄στοχα, σι΄γουρα ο΄µως µε µεγαλυ΄τερη
οξυ΄τητα, για τη ρυ΄θµιση και την επι΄βλεψη των κεφαλαιαγορω΄ν και
των χρηµατιστηριακω΄ν κε΄ντρων.
6.2.
Οι ενω΄σεις χρηµατιστηρι΄ων και η ανα΄πτυξη των ΕCN (2)
στην ευρωπαϊκη΄ αγορα΄ θε΄τουν το ζη΄τηµα της ρυ΄θµισης της
χρηµατιστηριακη΄ς δραστηριο΄τητας στην Ευρω΄πη.
6.3.
Οι βα΄σεις για τη ρυ΄θµιση της χρηµατιστηριακη΄ς
δραστηριο΄τητας σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο τι΄θενται στις οδηγι΄ες που
παρε΄χουν ελα΄χιστους ορισµου΄ς για την ΄εννοια της ελεγχο΄µενης
αγορα΄ς, για τους κανο΄νες καλη΄ς λειτουργι΄ας των αγορω΄ν και για
την προστασι΄α των επενδυτω΄ν. Η κα΄θε εθνικη΄ χρηµατιστηριακη΄
αρχη΄ θεσπι΄ζει, στο επι΄πεδο της εθνικη΄ς της αγορα΄ς, τους δικου΄ς
της κανο΄νες. Οι δια΄φορες εθνικε΄ς αρχε΄ς µπορου΄ν να συνεργα΄ζονται
µεταξυ΄ τους.
6.4.
Εδω΄ και δυο΄µισι χρο΄νια, µε τη συ΄σταση του FESCO
(Forum of European Securities Commissions — Φο΄ρουµ
Ευρωπαϊκω΄ν Επιτροπω΄ν Χρεογρα΄φων), οι ρυθµιστε΄ς της Ευρω΄πης
εντατικοποι΄ησαν, εντο΄ς κοινου΄ θεσµικου΄ πλαισι΄ου, τη συνεργασι΄α
τους, κυρι΄ως για τη διευκρι΄νιση των κανο΄νων συµπεριφορα΄ς στους
οποι΄ους υπο΄κεινται οι φορει΄ς παροχη΄ς επενδυτικω΄ν υπηρεσιω΄ν,
ο΄ταν παρε΄χουν διασυνοριακε΄ς υπηρεσι΄ες στους επενδυτε΄ς.
6.5.
Το FESCO προ΄τεινε λοιπο΄ν ΄εναν εναρµονισµε΄νο ορισµο΄
των επαγγελµατιω΄ν επενδυτω΄ν στους οποι΄ους θα επιβληθου΄ν
αποκλειστικα΄ ορισµε΄νοι «κανο΄νες ορθη΄ς συµπεριφορα΄ς». Στο΄χος
της προσε΄γγισης αυτη΄ς ει΄ναι να ξεπεραστει΄ το ζη΄τηµα της
αντιπαρα΄θεσης των κανο΄νων της χω΄ρας προε΄λευσης και της χω΄ρας
υποδοχη΄ς.
6.6.
Παρα΄λληλα, προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση των ενηµερωτικω΄ν φυλλαδι΄ων ΄εκδοσης, µελετη΄θηκε η
κατα΄ρτιση ενο΄ς εναρµονισµε΄νου εγγρα΄φου αναφορα΄ς, προκειµε΄νου
(1) Γνωµοδο΄τηση της 28ης Ιανουαρι΄ου 1998 µε θε΄µα «Ανακοι΄νωση της
Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, το
Ευρωπαϊκο΄ Νοµισµατικο΄ 'Ιδρυµα και την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄: Ενι΄σχυση της εµπιστοσυ΄νης των καταναλωτω΄ν στα ηλεκτρονικα΄ µε΄σα πληρωµη΄ς στην Ενιαι΄α Αγορα΄», ΕΕ C 95 της 30.3.1998,
σ. 15.
Γνωµοδο΄τηση της 27ης Ιανουαρι΄ου 1999 µε θε΄µα «Προ΄ταση οδηγι΄ας
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την ανα΄ληψη,
την α΄σκηση και την προληπτικη΄ εποπτει΄α της δραστηριο΄τητας επιχει΄ρησης ηλεκτρονικου΄ χρη΄µατος», και «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας
77/780/ΕΟΚ για το συντονισµο΄ των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και
διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν την ανα΄ληψη και την α΄σκηση
δραστηριο΄τητας πιστωτικου΄ ιδρυ΄µατος», ΕΕ C 101 της 12.4.1999,
σ. 64.
(2) ECN: Electronic communication network — ηλεκτρονικο΄ δι΄κτυο
επικοινωνιω΄ν.

6.8.
Το δι΄κτυο των εθνικω΄ν ρυθµιστω΄ν θα µπορου΄σε να εξετα΄ζει
γρη΄γορα τις αποκλι΄σεις κατα΄ την εφαρµογη΄ των οδηγιω΄ν, µε
µεγαλυ΄τερη ευελιξι΄α. Θα χρειαστει΄ µα΄λλον να αποδοθει΄ νοµικη΄
ισχυ΄ς στους κανο΄νες που θα καταρτι΄ζουν οι ρυθµιστε΄ς και να
καθοριστει΄ µηχανισµο΄ς επι΄κλησης των αποκλι΄σεων αυτω΄ν ο οποι΄ος
να µπορει΄ να ανταποκρι΄νεται εντο΄ς συ΄ντοµης προθεσµι΄ας. Το
corpus αυτο΄ δεν θα υποκαθιστα΄ τις οδηγι΄ες, αλλα΄ θα τις
συµπληρω΄νει.

7.

Η Νοµισµατικη΄ 'Ενωση τροποποιει΄ τις διαδικασι΄ες χρηµατοδο΄τησης των επιχειρη΄σεων

7.1.
Παρο΄τι διαπιστω΄νεται συ΄γκλιση ως προς τη χρηµατοδο΄τηση που προσανατολι΄ζεται προς τις αγορε΄ς, κυρι΄ως για τις
µεγα΄λες ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις, το προ΄τυπο αναφορα΄ς παραµε΄νει
ακο΄µη αισθητα΄ διαφορετικο΄ µεταξυ΄ της ηπειρωτικη΄ς Ευρω΄πης
αφενο΄ς και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν
αφετε΄ρου (αγγλοσαξονικο΄ προ΄τυπο).
7.2.
Στην ηπειρωτικη΄ Ευρω΄πη, ο συνηθε΄στερος τρο΄πος χρηµατοδο΄τησης των επιχειρη΄σεων — πε΄ρα απο΄ τη µειοψηφικη΄ συνη΄θως
συµµετοχη΄ των τραπεζω΄ν — βασι΄ζεται ακο΄µη στην πι΄στωση µε
µεσολαβητη΄.
7.3.
Η προσφυγη΄ στη χρηµατοπιστωτικη΄ αγορα΄ η΄ στα κοινοπρακτικα΄ δα΄νεια για την α΄µεση χρηµατοδο΄τηση των επιχειρη΄σεων
παραµε΄νει λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νη απο΄ ο΄,τι στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες
και στη Μεγα΄λη Βρετανι΄α, κυρι΄ως για τις ΜΜΕ. Το κο΄στος ΄εκδοσης
(κανονισµοι΄, λογιστικη΄ προσαρµογη΄, επικοινωνιακη΄ πολιτικη΄)
παραµε΄νει ακο΄µη αποτρεπτικο΄ για τις µικρο΄τερες επιχειρη΄σεις της
παλαια΄ς οικονοµι΄ας.
7.4.
Η διεθνοποι΄ηση των αγορω΄ν και η δηµιουργι΄α της ζω΄νης
του ευρω΄ παρε΄χουν στα χρηµατιστη΄ρια αξιω΄ν την ευκαιρι΄α να
αναλα΄βουν ΄ενα νε΄ο ρο΄λο, παι΄ρνοντας τη σκυτα΄λη απο΄ το τραπεζικο΄
συ΄στηµα. Στην ετη΄σια ΄εκθεση΄ της για το 1999, η ΕΚΤ σηµειω΄νει
ο΄τι «σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, ο ρο΄λος των χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν
για την παροχη΄ χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων αυξα΄νεται σε συ΄γκριση
µ' εκει΄νον των ενδια΄µεσων χρηµατοδοτικω΄ν οργανισµω΄ν» (3). Οι
τρα΄πεζες διαδραµατι΄ζουν ωστο΄σο αποφασιστικο΄ ρο΄λο βοηθω΄ντας
τις επιχειρη΄σεις να ΄εχουν προ΄σβαση στις αγορε΄ς.
7.5.
Οι εισαγωγε΄ς στο χρηµατιστη΄ριο, οι εκδο΄σεις µετοχω΄ν µε
αυ΄ξηση κεφαλαι΄ου και οι εκδο΄σεις οµολογιω΄ν τροποποιου΄ν τις
µεθο΄δους χρηµατοδο΄τησης.
(3) 'Εκθεση της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας για το 1999, σ. 4.
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7.6.
Οι θεσµικοι΄ επενδυτε΄ς, διαχειριστε΄ς αµοιβαι΄ων κεφαλαι΄ων
και συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α (πολυ΄ συχνα΄ αµερικανικη΄ς προε΄λευσης),
΄εχουν αναδειχθει΄ σε αναγκαι΄ους παρα΄γοντες των χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν. Το γεγονο΄ς αυτο΄ δικαιολογει΄ τις πρωτοβουλι΄ες
της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς να ενθαρρυ΄νει την ανα΄πτυξη των
συνταξιοδοτικω΄ν ταµει΄ων στην Οικονοµικη΄ 'Ενωση.

8.5.
'Οσον αφορα΄ τις τρα΄πεζες, η ενι΄σχυση των κανο΄νων
προληπτικη΄ς εποπτει΄ας που συνδε΄ονται µε τις εργασι΄ες της
Επιτροπη΄ς της Βασιλει΄ας για τον ΄ελεγχο των τραπεζω΄ν ωθει΄ τις
τρα΄πεζες να επιδεικνυ΄ουν µεγαλυ΄τερη συ΄νεση κατα΄ τη διαχει΄ριση
των εκκρεµω΄ν απαιτη΄σεω΄ν τους. Αναζητου΄ν τις «καλε΄ς ΜΜΕ», που
διαθε΄τουν ισχυρε΄ς υπογραφε΄ς.

7.7.
Επι΄σης, παρατηρει΄ται θεαµατικη΄ ανα΄πτυξη των επενδυτω΄ν
που ειδικευ΄ονται στις επενδυ΄σεις που παρουσια΄ζουν κινδυ΄νους, ο
µικρο΄ς αριθµο΄ς των οποι΄ων αποτελου΄σε µε΄χρι πολυ΄ προ΄σφατα µια
απο΄ τις αναγνωρισµε΄νες αδυναµι΄ες της Ευρω΄πης ΄εναντι των
Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν.

8.6.
Η αδυναµι΄α πολλω΄ν οφειλετω΄ν να εκπληρω΄σουν τις
υποχρεω΄σεις τους, κατα΄ την προ΄σφατη κρι΄ση, ΄εχει καταγραφει΄ στη
µνη΄µη των ηγετικω΄ν στελεχω΄ν, που τει΄νουν ο΄λο και περισσο΄τερο
να εµπιστευ΄ονται τα ειδικα΄ λογισµικα΄ για τον υπολογισµο΄ των
κινδυ΄νων.

7.8.
Η ΄δρυση
ι
στις ΗΠΑ το 1971 της Νasdaq (National
Association of Securities Dealers Automated Quotation) ΄εδωσε
το παρα΄δειγµα και εµφανι΄στηκαν στην Ευρω΄πη νε΄ες δοµε΄ς διαπραγµα΄τευσης αξιω΄ν (Νε΄ες Αγορε΄ς), µε κυ΄ρια αποστολη΄ τη χρηµατοδο΄τηση νεοεµφανιζο΄µενων επιχειρη΄σεων ειδικευµε΄νων στο χω΄ρο
της «νε΄ας οικονοµι΄ας» και της υψηλη΄ς τεχνολογι΄ας, τις οποι΄ες
εκτιµου΄ν ο΄λως ιδιαιτε΄ρως οι επενδυτε΄ς που πραγµατοποιου΄ν
συναλλαγε΄ς µε΄σω Ιnternet.

8.7.
Η ανα΄πτυξη των διασυνοριακω΄ν χρηµατοπιστωτικω΄ν
σχε΄σεων περιορι΄ζεται ακο΄µη — µε εξαι΄ρεση τις ο΄µορες περιοχε΄ς
— στις µεγα΄λες και τις µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, οι οποι΄ες δεν
περι΄µεναν τη Νοµισµατικη΄ 'Ενωση για να αναπτυ΄ξουν διακρατικε΄ς
σχε΄σεις.

7.9.
Η δηµιουργι΄α της ζω΄νης του ευρω΄, καταργω΄ντας τον
κατακερµατισµο΄ που οφειλο΄ταν στα εθνικα΄ νοµι΄σµατα, προσφε΄ρει
στην αγορα΄ ΄ενα ευ΄ρος και µια ρευστο΄τητα που δεν ΄εχει προηγου΄µενο στο προ΄σφατο παρελθο΄ν.

8.

Πρε΄πει, εντου΄τοις να επιδειχθει΄ επαγρυ΄πνηση σχετικα΄
µε τις προϋποθε΄σεις χρηµατοδο΄τησης των ΜΜΕ

8.1.
Η εντεινο΄µενη εξα΄ρτηση της χρηµατοδο΄τησης των επιχειρη΄σεων απο΄ την αγορα΄, ΄εχει σηµαντικε΄ς συνε΄πειες στις σχε΄σεις
δανειοδοτω΄ν/δανειοληπτω΄ν.
8.2.
Στην ΄εκθεση της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας για το
1999 (1) αναφε΄ρονται τα εξη΄ς «Στο παρελθο΄ν, οι τρα΄πεζες στη
ζω΄νη του ευρω΄ η΄ταν οι κυριο΄τεροι φορει΄ς που παρει΄χαν χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρεσι΄ες στις µα΄λλον κατατµηµε΄νες και προστατευµε΄νες απο΄ τον ανταγωνισµο΄ εγχω΄ριες αγορε΄ς. Ωστο΄σο, καθω΄ς ΄εχουν
περιοριστει΄ τα στεγανα΄ µεταξυ΄ των διαφο΄ρων εγχω΄ριων η΄ τοπικω΄ν
αγορω΄ν, οι τρα΄πεζες αντιµετωπι΄ζουν εντονο΄τερο ανταγωνισµο΄ η
µι΄α απο΄ την α΄λλη, καθω΄ς και απο΄ α΄λλες εταιρει΄ες παροχη΄ς
χρηµατοπιστωτικω΄ν υπηρεσιω΄ν».
8.3.
Η προ΄οδος των τεχνολογιω΄ν των πληροφοριω΄ν τροποποιει΄
τις παραδοσιακε΄ς µορφε΄ς των σχε΄σεων τρα΄πεζας/πελατω΄ν. Η
ταχει΄α λη΄ψη των απαραι΄τητων πληροφοριω΄ν για τις αποφα΄σεις
χρηµατοδο΄τησης ΄εχει γι΄νει ευ΄κολη και λιγο΄τερο δαπανηρη΄.
8.4.
Οι τεχνικε΄ς διαχει΄ρισης των πιστωτικω΄ν κινδυ΄νων µε΄σω
υπολογιστη΄, που εφαρµο΄ζονται στις επιχειρη΄σεις, που ο΄µως
βασι΄ζονται στις µεθο΄δους αξιολο΄γησης της πιστωτικη΄ς αξιοπιστι΄ας
που χρησιµοποιου΄νται για την καταναλωτικη΄ πι΄στη η΄ για τα
στεγαστικα΄ δα΄νεια, τροποποιου΄ν τις παραδοσιακε΄ς τραπεζικε΄ς
πρακτικε΄ς. Αυτο΄ς ο τυποποιηµε΄νος τρο΄πος εκτι΄µησης των κινδυ΄νων
ει΄ναι λιγο΄τερο ευνοϊκο΄ς για τις ΜΜΕ.
( 1)

'Εκθεση της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας για το 1999, σ. 16.

8.8.
Αντι΄θετα, διαπιστω΄νεται σηµαντικη΄ αυ΄ξηση των συµφωνιω΄ν
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ τραπεζω΄ν και ασφαλιστικω΄ν εταιρειω΄ν, οι
οποι΄ες στηρι΄ζονται σε ανταλλαγε΄ς διασυνοριακω΄ν υπηρεσιω΄ν.
8.9.
'Ενας απο΄ τους λο΄γους που προβα΄λλονται γενικα΄ για την
καθυστε΄ρηση αυτη΄ ως προς την ενι΄σχυση του ενδοκοινοτικου΄ και
διασυνοριακου΄ ανταγωνισµου΄, που συνδε΄εται µε την Νοµισµατικη΄
'Ενωση, ει΄ναι η βραδυ΄τητα των διαδικασιω΄ν και το υψηλο΄ κο΄στος
της διει΄σδυσης στις σχετικα΄ κορεσµε΄νες αγορε΄ς της Οικονοµικη΄ς
'Ενωσης.
8.10. Τα θεσµικα΄ εµπο΄δια αναφε΄ρονται ο΄λο και λιγο΄τερο, οι
εµπειρογνω΄µονες ο΄µως τονι΄ζουν τη σηµασι΄α των πολιτισµικω΄ν
συνηθειω΄ν και την εµµονη΄ των εθνικω΄ν ιδιαιτεροτη΄των (2). Οι
γλωσσικε΄ς διαφορε΄ς, οι διαφορε΄ς που συνδε΄ονται µε τη φορολογι΄α,
τις λογιστικε΄ς µεθο΄δους και το µη εναρµονισµε΄νο πτωχευτικο΄
δι΄καιο κ.λπ. αποτελου΄ν τροχοπε΄δη στις διασυνοριακε΄ς εγκαταστα΄σεις και χρηµατοδοτη΄σεις.

9.

Η Νοµισµατικη΄ 'Ενωση µεταβα΄λλει τους διαυ΄λους
΄ ν υπηρεσιω
΄ν
παροχη΄ς χρηµατοπιστωτικω

9.1.
Η χρη΄ση του Ιnternet για την πω΄ληση χρηµατοπιστωτικω΄ν
υπηρεσιω΄ν θε΄τει το προ΄βληµα της προστασι΄ας των επενδυτω΄ν.
9.2.
Ει΄ναι ιδιαι΄τερα επιθυµητο΄ η προστασι΄α αυτη΄ να εξακολουθη΄σει να ει΄ναι η µε΄γιστη δυνατη΄. Η προ΄ταση οδηγι΄ας για την
πω΄ληση εξ αποστα΄σεως χρηµατοπιστωτικω΄ν υπηρεσιω΄ν λαµβα΄νει
υπο΄ψη το µε΄ληµα αυτο΄, και προτει΄νει την λεγο΄µενη αρχη΄ της
µε΄γιστης εναρµο΄νισης.
9.3.
Η µε΄γιστη εναρµο΄νιση συνι΄σταται στη δηµιουργι΄α ενο΄ς
κοινου΄ υπο΄βαθρου κανο΄νων δικαι΄ου για ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, τα
οποι΄α δεν θα µπορου΄ν ου΄τε να αφαιρε΄σουν ου΄τε να προσθε΄σουν
τι΄ποτε σ' αυτου΄ς.
(2) Πρβλ. W.R. White — The euro and European financial markets
— ∆ΝΤ, 1997.
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9.4.
Η διαδικασι΄α αυτη΄ προσφε΄ρει στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
΄ενα επι΄πεδο προστασι΄ας των επενδυτω΄ν που ει΄ναι απαραι΄τητο,
εφο΄σον οι επαγγελµατι΄ες επενδυτε΄ς θα µπορου΄σαν να υπα΄γονται
σε διαφορετικου΄ς κανο΄νες, ανα΄λογα µε το επι΄πεδο αποδοτικο΄τητας
και πληροφο΄ρησης του καθενο΄ς.
10. Η επι΄δραση της Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης στην αγορα΄
οµολο΄γων
10.1. 'Ηταν γενικα΄ αποδεκτο΄ ο΄τι το ευρω΄ θα δηµιουργου΄σε µια
ενοποιηµε΄νη αγορα΄ των επιτοκι΄ων για το συ΄νολο της ενδιαφερο΄µενης ζω΄νης, µε ενι΄σχυση του ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των εκδοτω΄ν και
µε αποτε΄λεσµα τη µει΄ωση του κο΄στους για τους δανειολη΄πτες.
Οι αποταµιευτε΄ς αναµενο΄ταν να επωφεληθου΄ν απο΄ τη σηµαντικη΄
µει΄ωση του κο΄στους των συναλλαγω΄ν και, αντι΄στοιχα, οι παραδοσιακε΄ς τρα΄πεζες θα υφι΄σταντο τη µει΄ωση του ο΄γκου των προµηθειω΄ν
τους.
10.2. Συ΄µφωνα µε την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ (1), «...ο ο΄γκος των
νε΄ων εκδο΄σεων οµολογιω΄ν εκφρασµε΄νων σε ευρω΄ ξεπε΄ρασε κα΄θε
προσδοκι΄α. Για την ακρι΄βεια, οι διεθνει΄ς οµολογι΄ες σε ευρω΄ αντιπροσω΄πευαν περι΄που το 40 % του συνο΄λου των οµολογιω΄ν που εκδο΄θηκαν κατα΄ το πρω΄το εξα΄µηνο του 1999 σε ο΄λα τα νοµι΄σµατα µαζι΄,
΄εναντι 30 % κατα΄ το 1998 και 20 % το 1997 για τα νοµι΄σµατα που
συµµετε΄χουν στην ΟΝΕ και το Εcu. Εα΄ν προστεθου΄ν δε και οι
εσωτερικε΄ς εκδο΄σεις σε ευρω΄, η συνολικη΄ αξι΄α των εκδο΄σεων σε
ευρω΄ µπορει΄ να συγκριθει΄ µε το υ΄ψος των εκδο΄σεων σε δολα΄ρια
ΗΠΑ, γεγονο΄ς που αποδεικνυ΄ει τη συνεκτικο΄τητα και την αυξανο΄µενη ρευστο΄τητα των ευρωπαϊκω΄ν οµολογιακω΄ν αγορω΄ν και που θα
ευνοη΄σει τις διασυνοριακε΄ς συναλλαγε΄ς των ευρωπαι΄ων επενδυτω΄ν».
Το 1999 η αξι΄α των οµολογιω΄ν σε ευρω΄ υπερε΄βη την αξι΄α των
οµολογιω΄ν σε δολα΄ρια. Πρε΄πει, εντου΄τοις, να σηµειωθει΄ ο΄τι οι
οµολογι΄ες σε ευρω΄ αποτελου΄ν τις περισσο΄τερες φορε΄ς το αντικει΄µενο Swaps σε δολα΄ρια, γεγονο΄ς που επηρεα΄ζει σαφω΄ς την τιµη΄ του
δολαρι΄ου στην αγορα΄ συναλλα΄γµατος. Συ΄µφωνα µε τις στατιστικε΄ς
του «Capital Data Bondware», το δολα΄ριο ανακατε΄λαβε την κυριαρχικη΄ του θε΄ση στην οµολογιακη΄ αγορα΄ (43,87 % του µεριδι΄ου της
αγορα΄ς µε 342,9 δις δολα΄ρια ΄εναντι 40,68 % και 317,9 δις για τις
εκδο΄σεις σε ευρω΄).
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καθοριστικο΄ς παρα΄γοντας για την αξιολο΄γηση της απο΄δοσης των
κρατικω΄ν οµολο΄γων, ενω΄ ΄εχει µειωθει΄ το µε΄γεθος του ΄διου
ι
του
κινδυ΄νου της πι΄στωσης» (2).
11.3. Οι ο΄ροι χρηµατοδο΄τησης των κρατω΄ν εξαρτω΄νται πλε΄ον
απο΄ τη ρευστο΄τητα, δηλαδη΄ απο΄ τον ο΄γκο των εκδο΄σεων που
πραγµατοποιου΄ν στην αγορα΄ του ευρω΄. 'Εχει µειωθει΄, εποµε΄νως, η
σηµασι΄α της ανα΄λυσης των δηµοσι΄ων οικονοµικω΄ν του εκδι΄δοντος
κρα΄τους. Η εξε΄λιξη αυτη΄ ελα΄χιστα ευνοει΄ τις εκδο΄σεις των µικρω΄ν
χωρω΄ν.
11.4. Παρατηρει΄ται, παρα΄λληλα, αυ΄ξηση των ιδιωτικω΄ν εκδο΄σεων και αποκλι΄σεις τιµω΄ν που, αντι΄θετα, επιτει΄νουν τις διαφορε΄ς
στην υπογραφη΄ (3).
΄ σεις της Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς
12. Oι επιπτω
΄ ν αγορω
΄ν
'Ενωσης στη λειτουργι΄α των χρηµατοπιστωτικω
12.1. Ει΄ναι ακο΄µη πολυ΄ νωρι΄ς για να αξιολογηθου΄ν σοβαρα΄ οι
συνε΄πειες της επανα΄στασης που ΄ελαβε χω΄ρα την 1η Ιανουαρι΄ου
1999 µε την µετατροπη΄ του συνο΄λου των κινητω΄ν αξιω΄ν, µετοχω΄ν,
οµολο΄γων και α΄λλων αντιπροσωπευτικω΄ν τι΄τλων του δηµοσι΄ου
χρε΄ους η΄ των ιδιωτικω΄ν χρεω΄ν σε ευρω΄.
12.2. Ο ο΄γκος συναλλαγω΄ν της αγορα΄ς του ευρω΄ προσε΄γγισε
κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ τον αντι΄στοιχο ο΄γκο των ΗΠΑ, διαθε΄τοντας
µι΄α αξιο΄πιστη «κρι΄σιµη µα΄ζα», και, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι υπολει΄πονται ακο΄µη να γι΄νουν πολλα΄ για την ολοκλη΄ρωση του µετασχηµατισµου΄ των αγορω΄ν, ει΄ναι η΄δη δυνατο΄ν να ΄εχουµε µι΄α σχετικα΄
αξιο΄πιστη εικο΄να των κυριο΄τερων τα΄σεων που παρατηρου΄νται.
12.3. Οι περισσο΄τεροι εµπειρογνω΄µονες συµφωνου΄ν ως προς
τα θετικα΄ αποτελε΄σµατα που θα ΄εχει η ΟΝΕ:
—

αυ΄ξηση των διασυνοριακω΄ν συναλλαγω΄ν κινητω΄ν αξιω΄ν,

—

επιτα΄χυνση της ενοποι΄ησης των εθνικω΄ν αγορω΄ν και αυ΄ξηση
της ρευστο΄τητας των αγορω΄ν,

10.3. Πρε΄πει να σηµειωθει΄, ως στοιχει΄ο που επιβεβαιω΄νει την
προτι΄µηση της αγορα΄ς για τις επενδυ΄σεις χαµηλου΄ κινδυ΄νου, η
µαζικη΄ υπεροχη΄ των τι΄τλων που µπορου΄ν να εξοµοιωθου΄ν µε
κρατικα΄ οµο΄λογα, µε εκδο΄σεις κατηγορι΄ας ΑΑΑ κατα΄ 43 % και
κατηγορι΄ας ΑΑ κατα΄ 44 %, κατα΄ το δευ΄τερο τρι΄µηνο του 1999.
Η Επιτροπη΄ επισηµαι΄νει, ως στοιχει΄ο ενθαρρυντικο΄ σχετικα΄ µε τη
διευ΄ρυνση της αγορα΄ς, το γεγονο΄ς ο΄τι οι εκδο΄σεις που τα διεθνη΄
γραφει΄α χρηµατοοικονοµικω΄ν υπηρεσιω΄ν ΄εχουν κατατα΄ξει στην
κατηγορι΄α Α, αυξη΄θηκαν απο΄ λιγο΄τερο απο΄ 2 % τον Ιανουα΄ριο
του 1999 σε 10 % κατα΄ το δευ΄τερο τρι΄µηνο του 1999.

—

ανα΄πτυξη µι΄ας αγορα΄ς εµπορικω΄ν τι΄τλων (εταιρικη΄ δανειακη΄
αγορα΄) στο πλαι΄σιο της οποι΄ας οι εκδο΄τες των τι΄τλων θα
εφαρµο΄ζουν τις µεθο΄δους αξιολο΄γησης των κινδυ΄νων που
εφαρµο΄ζονται στις ΗΠΑ,

—

πλη΄ρης αναθεω΄ρηση των κανο΄νων λειτουργι΄ας των αγορω΄ν
(διακανονισµο΄ς-παρα΄δοση, συµψηφισµο΄ς κ.λπ.).

11. Η ΟΝΕ τροποποιει΄ τη δοµη΄ της ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς
΄ ν οµολο΄γων
κρατικω

—

11.1. Η πανευρωπαϊκη΄ αγορα΄ κρατικω΄ν οµολο΄γων κατε΄χει
πλε΄ον την πρω΄τη θε΄ση, και προηγει΄ται της αντι΄στοιχης αγορα΄ς των
ΗΠΑ.
11.2. «Με την εξαφα΄νιση του συναλλαγµατικου΄ κινδυ΄νου και
των αποκλι΄σεων των επιτοκι΄ων που επη΄λθε µε τη µετα΄βαση στο
ευρω΄, η ρευστο΄τητα των διαφο΄ρων οµολογιω΄ν ΄εχει καταστει΄
(1) 'Εγγραφο εργασι΄ας των υπηρεσιω΄ν της Επιτροπη΄ς SEC(2000) 190
της 8ης Φεβρουαρι΄ου 2000, σ. 71-72.

12.4. Επιδιω΄χθηκε κατα΄ τρο΄πο επιθετικο΄ η ενι΄σχυση του
ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν και ιδιαι΄τερα των χρηµατιστηρι΄ων αξιω΄ν βα΄σει δυ΄ο αξο΄νων οργα΄νωσης:
της υιοθε΄τησης ενο΄ς προτυ΄που συνεργασι΄ας τµηµατικου΄
χαρακτη΄ρα ανα΄µεσα στο Χρηµατιστη΄ριο του Λονδι΄νου
(London Stock Exchange — LSE) και το χρηµατιστη΄ριο της
Φραγκφου΄ρτης (που θα συνοδευ΄εται απο΄ συνεργασι΄α και µε
το Νasdaq)· το σχε΄διο αυτο΄ φαι΄νεται πως τε΄θηκε υπο΄
αµφισβη΄τηση λο΄γω της αρνητικη΄ς αντι΄δρασης αξιο΄λογου
τµη΄µατος των µελω΄ν του LSE,

(2) 'Εγγραφο εργασι΄ας των υπηρεσιω΄ν της Επιτροπη΄ς SEC(2000) 190
της 8ης Φεβρουαρι΄ου 2000, σ. 73.
(3) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για τον «Ρο΄λο της ΕΤΕ στην ευρωπαϊκη΄
περιφερειακη΄ πολιτικη΄», σχετικα΄ µε τον ρο΄λο της ΕΤΕ στη στη΄ριξη της
αγορα΄ς οµολο΄γων σε ευρω΄, CES 1001/2000.
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της υιοθε΄τησης ενο΄ς πολυ΄ προχωρηµε΄νου προτυ΄που ενοποι΄ησης µεταξυ΄ των χρηµατιστηρι΄ων των Παρισι΄ων, των Βρυξελλω΄ν και του 'Αµστερνταµ (Euronext) που θα συνοδευ΄εται
απο΄ διασυ΄νδεση των συστηµα΄των συναλλαγω΄ν, και θα
περιλαµβα΄νει, εκτο΄ς απο΄ το Εuronext, επτα΄ διεθνη΄ χρηµατιστηριακα΄ κε΄ντρα, µεταξυ΄ των οποι΄ων το Χρηµατιστη΄ριο της
Νε΄ας Υο΄ρκης, τα χρηµατιστη΄ρια του Το΄κιο, του Ηοng Kong
κ.λπ., σε µια Παγκο΄σµια Αγορα΄ Μετοχω΄ν (Global Equity
Market) που θα λειτουργει΄ 24 ω΄ρες το εικοσιτετρα΄ωρο, σε
παγκο΄σµια κλι΄µακα. Σε αυτη΄ την ευρει΄α αγορα΄ θα γι΄νονται
πρα΄ξεις υ΄ψους 20 000 δις $, δηλαδη΄ το 60 % της
παγκο΄σµιας χρηµατιστηριακη΄ς κεφαλαιοποι΄ησης. (Συµφωνι΄α
αρχω΄ν που ανακοινω΄θηκε στις 7 Ιουνι΄ου 2000 στο Το΄κιο) (1).

12.5. Οι εµπειρογνω΄µονες εκτιµου΄ν γενικα΄ ο΄τι ο αριθµο΄ς των
χρηµατιστηρι΄ων που λειτουργου΄ν στο πλαι΄σιο της ΟΝΕ ει΄ναι
υπερβολικο΄ς και ο΄τι επιβα΄λλεται η ενοποι΄ηση΄ τους, η οποι΄α θα
βοηθηθει΄ απο΄ τον ενοποιητικο΄ ρο΄λο του ευρω΄. Πρε΄πει, εντου΄τοις,
αυτη΄ η αναπο΄φευκτη συγκε΄ντρωση να σεβαστει΄ τους κανο΄νες του
ανταγωνισµου΄.
12.6. Αυτε΄ς οι ενοποιη΄σεις βασι΄ζονται στην εξειδι΄κευση των
καθηκο΄ντων, στο πλαι΄σιο της οποι΄ας, παραδει΄γµατος χα΄ρη, το
χρηµατιστη΄ριο του Λονδι΄νου θα ΄εχει προεξα΄ρχουσα θε΄ση στη
αγορα΄ των τι΄τλων µεγα΄λης αξι΄ας, ενω΄ το χρηµατιστη΄ριο της
Φρανκφου΄ρτης στην αγορα΄ των παραγω΄γων και των αξιω΄ν υψηλη΄ς
τεχνολογι΄ας.
12.7. Οι ενοποιη΄σεις στην ηπειρωτικη΄ Ευρω΄πη θα πραγµατοποιηθου΄ν βα΄σει της εξειδι΄κευσης κα΄θε χρηµατιστηρι΄ου, αλλα΄ η
λειτουργι΄α τους θα βασι΄ζεται σε ΄ενα ενιαι΄ο ηλεκτρονικο΄ συ΄στηµα
συναλλαγω΄ν.
12.8. Τον κινητη΄ριο µοχλο΄ της διαδικασι΄ας ενοποι΄ησης που
εφαρµο΄ζεται αποτελου΄ν οι τεχνολογικε΄ς καινοτοµι΄ες. Η ηλεκτρονικη΄ διαπραγµα΄τευση των µετοχω΄ν και η µεταβι΄βαση εντολω΄ν µε΄σω
του ∆ιαδικτυ΄ου οδηγου΄ν στην µερικη΄ απαξι΄ωση της ΄εννοιας του
γεωγραφικου΄ προσδιορισµου΄ ενο΄ς χρηµατιστηρι΄ου.
12.9. Οι µηχανισµοι΄ µεταβι΄βασης των εντολω΄ν, συµψηφισµου΄
και διακανονισµου΄-παραδο΄σεων των τι΄τλων διαδραµατι΄ζουν ρο΄λο
καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας στο πλαι΄σιο του ανταγωνισµου΄ που λαµβα΄νει χω΄ρα και ο οποι΄ος ΄εχει πλε΄ον οριστικα΄ περισσο΄τερο διεθνη΄ και
λιγο΄τερο ευρωπαϊκο΄ χαρακτη΄ρα.
12.10. ∆εν µπορει΄ βεβαι΄ως να αποκλεισθει΄ εντελω΄ς το ενδεχο΄µενο ΄ενα σηµαντικο΄ µε΄ρος των συναλλαγω΄ν να πραγµατοποιει΄ται
µε΄σω των µη ρυθµιζο΄µενων αγορω΄ν ει΄τε α΄µεσα ει΄τε µε΄σω των
διαρκω΄ς αυξανο΄µενων ευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων επικοινωνιω΄ν (ECN) ο
ρο΄λος των οποι΄ων δεν ΄εχει ακο΄µη αξιολογηθει΄ επαρκω΄ς.
12.11. Οι εξωχρηµατιστηριακε΄ς αγορε΄ς παρα΄γωγων (OTC)
προϊο΄ντων (2) στην Ευρω΄πη ει΄ναι πολυ΄ δυναµικε΄ς. Ει΄ναι απαραι΄τητο
οι συµβα΄σεις — πλαι΄σιο για τα χρηµατοοικονοµικα΄ µε΄σα που
διε΄πουν τη πραγµατοποι΄ηση των εν λο΄γω δραστηριοτη΄των να
βασι΄ζονται σε ΄ενα ευρωπαϊκο΄ προ΄τυπο. Η Οµοσπονδι΄α Ευρωπαϊκω΄ν
Tραπεζω΄ν (FBE) δηµιου΄ργησε µι΄α ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση-πλαι΄σιο, το
Εuromaster, η οποι΄α ΄εγινε αποδεκτη΄ απο΄ ο΄λες τις ευρωπαϊκε΄ς
ενω΄σεις τραπεζω΄ν. Κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ επιτυγχα΄νεται η ενοποι΄ηση
των ρητρω΄ν για το συ΄νολο της 'Ενωσης. Η χρη΄ση της εν λο΄γω
συ΄µβασης αναφορα΄ς στην Κοινο΄τητα θα πρε΄πει να προωθηθει΄.
(1) Συ΄µφωνα µε τη ∆ιεθνη΄ Οµοσπονδι΄α Χρηµατιστηρι΄ων Αξιω΄ν, η χρηµατιστηριακη΄ κεφαλαιοποι΄ηση της ζω΄νης ευρω΄ ανερχο΄ταν στα τε΄λη του
1999 σε 4 274 430 εκ. δολλα΄ρια ΄εναντι 13 935 045 εκ. δολλαρι΄ων
του Χρηµατιστηρι΄ου της Νε΄ας Υο΄ρκης και του Νasdaq απο΄ κοινου΄.
(2) Over the counter market (εξωχρηµατιστηριακη΄ αγορα΄).
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΄ -δολαρι΄ου αποτελει΄ προ΄κληση για τις
13. Η ισοτιµι΄α ευρω
αγορε΄ς
13.1. Η διεθνοποι΄ηση της αγορα΄ς ευρωπαϊκω΄ν κινητω΄ν αξιω΄ν,
πε΄ραν των παραδοσιακω΄ν µετοχω΄ν µεγα΄λων επιχειρη΄σεων («blue
chips»), ενισχυ΄θηκε σηµαντικα΄ απο΄ την οµοιο΄µορφη προσφορα΄
τιµω΄ν σε ευρω΄.
13.2. Η θε΄ση που κατε΄χουν τα αµερικανικα΄ συνταξιοδοτικα΄
ταµει΄α στο πλαι΄σιο της ευρωπαϊκη΄ς χρηµατιστηριακη΄ς κεφαλαιοποι΄ησης αποτελει΄ ΄ενα πολυ΄ θετικο΄ στοιχει΄ο για τη Νοµισµατικη΄
'Ενωση.
13.3. Εντου΄τοις, ΄ενα στοιχει΄ο που προκαλει΄ ανησυχι΄ες ει΄ναι
ο υπερβολικα΄ υψηλο΄ς βαθµο΄ς µεταβλητο΄τητας των εν λο΄γω
τοποθετη΄σεων.
13.4. Η απο΄κλιση του ευρω΄ απο΄ το δολα΄ριο ΄εφτασε µε΄χρι το
25 %. Το γεγονο΄ς αυτο΄ προκα΄λεσε σηµαντικη΄ µει΄ωση του
ενδιαφε΄ροντος των διεθνω΄ν επενδυτω΄ν για τις ευρωπαϊκε΄ς αξι΄ες.
Το ισοζυ΄γιο πληρωµω΄ν που αφορα΄ τις συναλλαγε΄ς σε κινητε΄ς αξι΄ες
ει΄ναι αρνητικο΄. Οι ευρωπαϊκε΄ς επενδυ΄σεις σε αµερικανικε΄ς αξι΄ες
υπερβαι΄νουν τις αντι΄στοιχες αµερικανικε΄ς σε ευρωπαϊκε΄ς.
13.5. Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχουν πολλοι΄ παρα΄γοντες που
εξηγου΄ν την υ΄παρξη του εν λο΄γω ελλει΄µµατος, µεταξυ΄ των οποι΄ων
θα πρε΄πει να επισηµανθει΄ η διαφορα΄ δυναµισµου΄ των οικονοµιω΄ν
των δυ΄ο πλευρω΄ν του Ατλαντικου΄, θα πρε΄πει να τονισθει΄ ο΄τι
η καθιε΄ρωση του ευρω΄ συνε΄βαλε στην αυ΄ξηση του βαθµου΄
µεταβλητο΄τητας των αγορω΄ν, σε σχε΄ση µε την κατα΄σταση που
επικρατου΄σε στις σηµαντικο΄τερες εθνικε΄ς χρηµατιστηριακε΄ς
αγορε΄ς, διο΄τι οι εν λο΄γω αγορε΄ς, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η΄ταν ανοικτε΄ς
στις διεθνει΄ς αγορε΄ς, απολα΄µβαναν της πιστη΄ς υποστη΄ριξης των
τοπικω΄ν επενδυτω΄ν και επωφελου΄νταν απο΄ την εµπιστοσυ΄νη των εν
λο΄γω επενδυτω΄ν προς τις συναλλαγµατικε΄ς ισοτιµι΄ες των εθνικω΄ν
νοµισµα΄των (φρα΄γκο και γερµανικο΄ µα΄ρκο).
13.6. Η προ΄κληση στην οποι΄α δεν ΄εχουµε µπορε΄σει προσωρινα΄
(;) να ανταποκριθου΄µε ει΄ναι να υπα΄ρξει µια ισοτιµι΄α του ευρω΄ µε
το δολα΄ριο που να αντιπροσωπευ΄ει καλυ΄τερα τα θεµελιω΄δη
οικονοµικα΄ µεγε΄θη. Η παρα΄δοξη αυτη΄ απο΄κλιση αιφνιδι΄ασε την
πλειονο΄τητα των εµπειρογνωµο΄νων και ανε΄τρεψε τις προβλε΄ψεις
τους.
13.7. Η νοµισµατικη΄ πολιτικη΄ που ακολου΄θησε η Ευρωπαϊκη΄
Κεντρικη΄ Τρα΄πεζα (BCE), για να αντιµετωπι΄σει την εν λο΄γω
απρο΄βλεπτη κατα΄σταση, ΄εχει δηµιουργη΄σει αυτο΄ που οι αγορε΄ς
απεχθα΄νονται περισσο΄τερο, δηλαδη΄ κλι΄µα αβεβαιο΄τητας.
13.8. Η διαφαινο΄µενη προοπτικη΄ της αντι΄δρασης της ΕΚΤ
αποκλειστικα΄ µε΄σω της αυ΄ξησης των επιτοκι΄ων µε στο΄χο την
ενι΄σχυση της ισοτιµι΄ας του ευρω΄ η΄ τουλα΄χιστον την παρεµπο΄διση
της περαιτε΄ρω πτω΄σης του δεν θεωρει΄ται η πλε΄ον κατα΄λληλη για
τους κυριο΄τερους παρα΄γοντες της οικονοµικη΄ς ζωη΄ς. Η ΕΚΤ ΄ελαβε
υπο΄ψη της αυτη΄ν την ανησυχι΄α, προβαι΄νοντας σε πολυ΄ µετρηµε΄νες
αυξη΄σεις του επιτοκι΄ου αναχρηµατοδο΄τησης που εφαρµο΄ζει
(+0,25 % στα τε΄λη Αυγου΄στου 2000).
13.9. Πρα΄γµατι, ο πληθωρισµο΄ς ει΄ναι χαµηλο΄ς και η το΄σο
προσδοκω΄µενη ανα΄καµψη της οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας επιβεβαιω΄νεται. Οι αγορε΄ς θα µπορου΄σαν ΄ετσι να ερµηνευ΄σουν λανθασµε΄να την περι΄πτωση που η ΕΚΤ, λο΄γω των πληθωριστικω΄ν
πιε΄σεων που ασκει΄ η αυ΄ξηση της τιµη΄ς του πετρελαι΄ου, η οποι΄α
δεν ΄εχει καµι΄α σχε΄ση µε τα θεµελιω΄δη µεγε΄θη της ζω΄νης ευρω΄,
αντιδρα΄σει υιοθετω΄ντας την α΄ποψη ο΄τι οι πληθωριστικοι΄ κι΄νδυνοι
θα πρε΄πει να αντιµετωπισθου΄ν συνολικα΄. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, ει΄ναι
ουσιαστικη΄ η καλη΄ ενηµε΄ρωση απο΄ την ΕΚΤ για την πολιτικη΄ της.
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13.10. Απο΄ ορισµε΄νους πολιτικου΄ς τε΄θηκε, σχεδο΄ν απερι΄φραστα, το ζη΄τηµα του κατα΄ πο΄σον η ΕΚΤ ΄εχει την ικανο΄τητα να
ασκη΄σει µι΄α συνεκτικη΄ πολιτικη΄ που θα διασφαλι΄ζει το΄σο την
αναγκαι΄α ανα΄καµψη της οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας και τη
µει΄ωση της ανεργι΄ας ο΄σο και τη στη΄ριξη του ευρω΄. Με ο΄λο το
σεβασµο΄ προς την ανεξαρτησι΄α της ΕΚΤ, εναπο΄κειται πλε΄ον στο
Συµβου΄λιο και στην Προεδρι΄α η κατα΄ρτιση ενο΄ς συµπληρωµατικου΄
συνεκτικου΄ κειµε΄νου.

—

14. Η προ΄κληση της αγορα΄ς συναλλα΄γµατος

14.2.1. Συνοψι΄ζοντας, οι εξελι΄ξεις των µακροοικονοµικω΄ν
µεγεθω΄ν της αµερικανικη΄ς οικονοµι΄ας, εξαιρουµε΄νου του εξωτερικου΄ ελλει΄µµατος, οδηγου΄ν στο συµπε΄ρασµα ο΄τι, µεσοπρο΄θεσµα,
θα διατηρηθου΄ν οι ΄εντονες πιε΄σεις για ανατι΄µηση του δολαρι΄ου
΄εναντι του ευρω΄.

14.1. Η διασφα΄λιση της απρο΄σκοπτης λειτουργι΄ας µι΄ας ελευ΄θερης αγορα΄ς, η οποι΄α επηρεα΄ζεται α΄µεσα απο΄ ποικι΄λες µεταβολε΄ς,
ακο΄µη και της ψυχικη΄ς δια΄θεσης, ενο΄ς µεγα΄λου αριθµου΄ παραγο΄ντων που δραστηριοποιου΄νται σε αυτη΄, δεν µπορει΄ να θεωρηθει΄
προ΄κληση στην κυριολεξι΄α, στο βαθµο΄ που αποτελει΄ µε΄ρος της
φυσιολογικη΄ς κι΄νησης της οικονοµι΄ας της αγορα΄ς, που υπο΄κειται,
κατ΄ αρχη΄ν, στη λογικη΄ των συµπεριφορω΄ν.
14.2. Τα αι΄τια της εξασθε΄νησης του ευρω΄ ΄εναντι του δολαρι΄ου
αναλυ΄θηκαν σε υπερβολικο΄ βαθµο΄ απο΄ τους οικονοµολο΄γους και
τις εφηµερι΄δες. Αν και δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να προβου΄µε στο
παρο΄ν κει΄µενο στην εξαντλητικη΄ ανα΄λυση των παρατηρη΄σεων
που διατυπω΄θηκαν, µπορου΄µε εντου΄τοις να επισηµα΄νουµε τα
ακο΄λουθα:
—

τη συνεχιζο΄µενη υστε΄ρηση των οικονοµικω΄ν επιδο΄σεων της
ζω΄νης ευρω΄ σε σχε΄ση µε τις αντι΄στοιχες των ΗΠΑ κατα΄ την
τελευται΄α τετραετι΄α. Το µε΄σο ποσοστο΄ αυ΄ξησης του ΑΕΠ σε
πραγµατικου΄ς ο΄ρους υπολογι΄ζεται σε 3,40 % για την Ευρω΄πη
το 2000 ΄εναντι 5,30 % για τις ΗΠΑ (2ο τρι΄µηνο του 2000)·

—

τη διαφορα΄ µεταξυ΄ των επιτοκι΄ων που ισχυ΄ουν στην αµερικανικη΄ νοµισµατικη΄ αγορα΄ και των επιτοκι΄ων της ευρωπαϊκη΄ς
αγορα΄ς που ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την προσε΄λκυση της µα΄ζας
των µετακινου΄µενων συνεχω΄ς στη διεθνη΄ αγορα΄ κεφαλαι΄ων
µε αρνητικε΄ς συνε΄πειες για το ευρω΄ (1)·

—

την εµπιστοσυ΄νη που εµπνε΄ει στους χρηµατοοικονοµικου΄ς
επενδυτε΄ς η πολιτικη΄ της Οµοσπονδιακη΄ς Τρα΄πεζας (Federal
Reserve), η οποι΄α επιδιω΄κει το΄σο τη διατη΄ρηση του ρυθµου΄
ανα΄πτυξης ο΄σο και τον ΄ελεγχο των πληθωριστικω΄ν πιε΄σεων
που συνδε΄ονται α΄µεσα µε την πλη΄ρη απασχο΄ληση·

—

τη θεαµατικη΄ ανα΄καµψη των αµερικανικω΄ν δηµο΄σιων οικονοµικω΄ν µε΄σω της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, η οποι΄α ει΄χε ως
αποτε΄λεσµα ο΄χι µο΄νον την εξα΄λειψη του παραδοσιακου΄
ελλει΄µµατος, αλλα΄ και την εµφα΄νιση δηµοσιονοµικου΄
πλεονα΄σµατος·

(1) Η εν λο΄γω απο΄κλιση τει΄νει να µειωθει΄ σε σηµαντικο΄ βαθµο΄. 'Ετσι, στα
µε΄σα Μαι΅ου 2000 η απο΄δοση των δεκαετω΄ν Τ-BUND ανερχο΄ταν σε
5,40 %, των ΟΑΤ σε 5,50 %και των δεκαετω΄ν FED-FUNDS σε 6,40%.
Στη συνε΄χεια η αυ΄ξηση των επιτοκι΄ων της FED και η σταθεροποι΄ηση
των τιµω΄ν της ΕΚΤ αυ΄ξησαν λι΄γο τη διαφορα΄. Στις 8 Ιουνι΄ου 2000, η
ΕΚΤ ανε΄βασε το κο΄στος αναχρηµατοδο΄τησης των τραπεζω΄ν σε 4,25 %
(+0,50 %). Το επιτο΄κιο των καταθε΄σεων τριµη΄νου ανε΄ρχεται τον Ιου΄νιο
του 2000 σε 6,52 % στις ΗΠΑ ΄εναντι 4,3% στην Ευρωπαϊκη΄
Ενωση. Εα΄ν ληφθου΄ν υπο΄ψη τα αντι΄στοιχα επι΄πεδα πληθωρισµου΄, τα
πραγµατικα΄ επιτο΄κια ει΄ναι συγκρι΄σιµα.

τη µεγα΄λη ευκολι΄α µε την οποι΄α οι ΗΠΑ χρηµατοδοτου΄ν το
σηµαντικο΄ ΄ελλειµµα που παρουσια΄ζει το ισοζυ΄γιο τρεχουσω΄ν
πληρωµω΄ν (339 δισ. δολα΄ρια κατα΄ το 1999) µε΄σω της
αξιοποι΄ησης της διεθνου΄ς αποταµι΄ευσης και του τερα΄στιου
ο΄γκου των αποταµιευµε΄νων δολαρι΄ων ανα΄ τον κο΄σµο, που
αντιστοιχου΄ν σε πι΄στωση 0 % για την κυβε΄ρνηση των
ΗΠΑ. Το γεγονο΄ς αυτο΄ επιτρε΄πει στους Αµερικανου΄ς να
διατηρη΄σουν την αυτονοµι΄α τους στον τοµε΄α της εφαρµογη΄ς
της οικονοµικη΄ς τους πολιτικη΄ς χωρι΄ς να ανησυχου΄ν για την
εξισορρο΄πηση των εξωτερικω΄ν τους λογαριασµω΄ν.

14.3. Στο πλαι΄σιο της διαχει΄ρισης του ευρω΄ δεν ισχυ΄ουν οι
ι
ευνοϊκοι΄ παρα΄γοντες. Η Ευρωπαϊκη΄ Κεντρικη΄ Τρα΄πεζα (ΕΚΤ)
΄διοι
δεν ΄εχει, συ΄µφωνα µε τις Συνθη΄κες, την ευθυ΄νη της συναλλαγµατικη΄ς ισοτιµι΄ας του ευρω΄. Πρα΄γµατι, διαθε΄τει τα µε΄σα ανα΄ληψης
δρα΄σης στο πλαι΄σιο των αγορω΄ν συναλλα΄γµατος, προβαι΄νοντας
στην πω΄ληση δολαρι΄ων, µε΄σω των ευρωπαϊκω΄ν κεντρικω΄ν τραπεζω΄ν
η΄ α΄λλων φιλικα΄ διακει΄µενων ενδια΄µεσων παραγο΄ντων, αλλα΄ η εν
λο΄γω παρε΄µβαση ΄εχει γενικα΄ υψηλο΄ κο΄στος ενω΄ η αποτελεσµατικο΄τητα΄ της ει΄ναι σχετικη΄. Στην τελευται΄α µηνιαι΄α ΄εκθεση΄ της
(Αυ΄γουστος 2000, η ΕΚΤ δει΄χνει να αναγνωρι΄ζει κα΄ποια αδυναµι΄α
της να ελε΄γξει την σχε΄ση ισοτιµι΄ας ευρω΄-δολαρι΄ου.
14.4. Η υποτι΄µηση του ευρω΄ ευνοει΄ τις εξαγωγε΄ς της ζω΄νης
ευρω΄ και διαδραµατι΄ζει σηµαντικο΄ ρο΄λο στην τρε΄χουσα οικονοµικη΄
ανα΄καµψη. Η ανα΄µνηση των προσπαθειω΄ν που κατε΄βαλαν οι
ευρωπαϊκε΄ς νοµισµατικε΄ς αρχε΄ς για τη διατη΄ρηση σταθερω΄ν
συναλλαγµατικω΄ν ισοτιµιω΄ν στο εσωτερικο΄ της ζω΄νης ευρω΄ µετα΄
το Μα΄αστριχτ, οι οποι΄ες ει΄χαν ως αποτε΄λεσµα τη δραµατικη΄, σε
ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, µει΄ωση της οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας,
επηρε΄ασε σηµαντικα΄ τη στα΄ση το΄σο των κυβερνη΄σεων ο΄σο και των
δηµο΄σιων αρχω΄ν. Αντιθε΄τως, η υποτι΄µηση του ευρω΄ παρε΄χει
σηµαντικε΄ς ευκαιρι΄ες στα αµερικανικα΄ συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α και
τις αµερικανικε΄ς επιχειρη΄σεις για την εξαγορα΄ σε ικανοποιητικε΄ς
τιµε΄ς ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων. Τα αµερικανικα΄ και τα βρετανικα΄
συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α αντιπροσωπευ΄ουν το 50% της κεφαλαιοποι΄ησης του χρηµατιστηρι΄ου της Γαλλι΄ας. Το εν λο΄γω φαινο΄µενο
δεν παρουσια΄ζεται µο΄νον στη Γαλλι΄α.
14.5. Η α΄ποψη ο΄τι η συµπεριφορα΄ της αγορα΄ς συναλλα΄γµατος
οφει΄λεται στην αδυναµι΄α των κυβερνη΄σεων των χωρω΄ν της ζω΄νης
ευρω΄ δεν ει΄ναι ορθη΄. Η «εκκωφαντικη΄ σιωπη΄» των κυβερνη΄σεων
ο΄σον αφορα΄ την ανα΄ληψη πολιτικω΄ν αποσκοπει΄ στον περιορισµο΄
του α΄γχους που ΄εχει καταλα΄βει τους παρα΄γοντες της αγορα΄ς. Η
σιωπη΄ αποτελει΄ τον χρυσο΄ κανο΄να αντιµετω΄πισης παρο΄µοιων
καταστα΄σεων, χωρι΄ς ο΄µως αυτο΄ να σηµαι΄νει ο΄τι οι υπουργοι΄
οικονοµικω΄ν της Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης αδιαφορου΄ν για την
εξασθε΄νηση του ευρω΄, ο΄πως α΄λλωστε αποδεικνυ΄εται και απο΄ τη
στενη΄ και συνεχη΄ συνεργασι΄α που υπα΄ρχει στο πλαι΄σιο του
Συµβουλι΄ου Ευρω΄ 11.
14.6. 'Εχει η΄δη καταδειχθει΄ η ελα΄χιστη αποτελεσµατικο΄τητα η΄
και αντιπαραγωγικο΄τητα των δηλω΄σεων των ανω΄τατων νοµισµατικω΄ν αρχω΄ν σχετικα΄ µε τη σταθερο΄τητα του ευρω΄ και τις
δυνατο΄τητες ανα΄καµψη΄ς του εντο΄ς συντο΄µου χρονικου΄ διαστη΄µατος. Στο πλαι΄σιο µι΄ας αγορα΄ς σε πυρετω΄δη κατα΄σταση, παρο΄µοιες
δηλω΄σεις αυξα΄νουν το α΄γχος και τον σκεπτικισµο΄ των παραγο΄ντων΄
της αγορα΄ς.
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14.7. Η Bundesbank, στη µηνιαι΄α ΄εκθεση΄ της του Μαι΅ου,
εξε΄φραζε το γενικο΄τερο αι΄σθηµα που επικρατει΄: «Μι΄α τε΄τοια µει΄ωση
της αξι΄ας ενο΄ς νε΄ου νοµι΄σµατος (του ευρω΄) δεν ει΄ναι καθο΄λου
θετικη΄ για τη φη΄µη του». Οι προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται για
τον περιορισµο΄ του ψυχολογικου΄ αντι΄κτυπου που ΄εχει η µει΄ωση
της εξωτερικη΄ς αξι΄ας του ευρω΄ καταδεικνυ΄ει την ολοε΄να και
µεγαλυ΄τερη πολιτικοποι΄ηση του προβλη΄µατος.
14.8. Η αποδοχη΄ της παγκοσµιοποι΄ησης της κι΄νησης των
κεφαλαι΄ων σηµαι΄νει ο΄τι γι΄νεται αποδεκτη΄ η απω΄λεια του ελε΄γχου
των τιµω΄ν της αγορα΄ς, δηλαδη΄ του ελε΄γχου των συναλλαγµατικω΄ν
ισοτιµιω΄ν. Σε κα΄θε περι΄πτωση, οι νοµισµατικε΄ς αρχε΄ς και οι
κυβερνη΄σεις δεν διαθε΄τουν πλε΄ον επαρκη΄ µε΄σα για την ανα΄ληψη
δρα΄σης στο πλαι΄σιο της λειτουργι΄ας των αγορω΄ν, εκτο΄ς απο΄ την
εφαρµογη΄ µι΄ας πολιτικη΄ς που θα αποσκοπει΄ στην αποκατα΄σταση
του κλι΄µατος εµπιστοσυ΄νης ως προς τον δυναµισµο΄ των 11.
14.9. Το µοναδικο΄ ο΄πλο που διαθε΄τει η ΕΚΤ ει΄ναι η αυ΄ξηση
των επιτοκι΄ων, που µπορει΄ να προσφε΄ρει ανταγωνιστικε΄ς αποδο΄σεις
σε σχε΄ση µε το δολα΄ριο, αλλα΄ του΄το δεν της παρε΄χει µεγα΄λη
ελευθερι΄α κινη΄σεων εα΄ν δεν θε΄λει να διακινδυνευ΄σει τη συνε΄χιση
της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης, γεγονο΄ς που αποτελει΄ για την ΕΚΤ
βαρυ΄τατη ευθυ΄νη.
14.10. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι καµι΄α δρα΄ση σταθεροποι΄ησης της
παγκο΄σµιας αγορα΄ς δεν µπορει΄ να αποδειχθει΄ αξιο΄πιστη εα΄ν δεν
εξασφαλισθει΄ η συµβολη΄ των ΗΠΑ και της ΕΚΤ στις προσπα΄θειες
που καταβα΄λλουν οι εθνικε΄ς κεντρικε΄ς τρα΄πεζες. Οι ΄διες
ι
ενδει΄ξεις
µας οδηγου΄ν στη διαπι΄στωση ο΄τι οι ΗΠΑ αντιτι΄θενται ουσιαστικα΄
σε οποιαδη΄ποτε προσπα΄θεια παρε΄µβασης που µπορει΄ να παρεµβα΄λει εµπο΄δια στην ελευ΄θερη λειτουργι΄α της αγορα΄ς, ενω΄ ο΄σον
αφορα΄ την τιµη΄ του δολαρι΄ου ΄εχει υιοθετηθει΄ µι΄α στα΄ση γενικο΄τερης αποφυγη΄ς των παρεµβα΄σεων («Benign neglect»).
15. Η θεσµοθε΄τηση της αλληλεγγυ΄ης
15.1. Το ζη΄τηµα της επι΄δειξης αλληλεγγυ΄ης εκ µε΄ρους των
χρηµατιστηριακω΄ν αγορω΄ν ΄εχει αποτελε΄σει αντικει΄µενο συγκεκριµε΄νων µε΄τρων σε θεσµικο΄ επι΄πεδο. 'Εχει συσταθει΄ µι΄α µο΄νιµη
Επιτροπη΄ ευρωνοµισµα΄των υπο΄ την αιγι΄δα της Τρα΄πεζας ∆ιεθνω΄ν
∆ιακανονισµω΄ν (BRI) στο΄χος της οποι΄ας ει΄ναι η προ΄ληψη των
κρι΄σεων µε βα΄ση την ενι΄σχυση της διαφα΄νειας ως προς τα
θεµελιω΄δη µεγε΄θη που αφορου΄ν τις θε΄σεις των κεντρικω΄ν τραπεζω΄ν,
του δηµο΄σιου τοµε΄α και του ιδιωτικου΄ τοµε΄α των χωρω΄ν της ζω΄νης
ευρω΄.
15.2. Τε΄λος, η ΟΚΕ ΄εχει συνειδητοποιη΄σει ο΄τι η αγορα΄ του
ευρω΄ ει΄ναι αδυ΄νατο να αποµονωθει΄ απο΄ την υπο΄λοιπη νοµισµατικη΄
και χρηµατοοικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα που λαµβα΄νει χω΄ρα σε
παγκο΄σµιο επι΄πεδο. Στις αρχε΄ς Φεβρουαρι΄ου του 1999 αποφασι΄σθηκε η µετατροπη΄ της µο΄νιµης Επιτροπη΄ς Ευρωνοµισµα΄των
σε Επιτροπη΄ του Παγκο΄σµιου Χρηµατοοικονοµικου΄ Συστη΄µατος
(Committee on the global financial system).
15.3. Η προαναφερθει΄σα εξε΄λιξη καταδεικνυ΄ει ο΄τι ΄εχει πλε΄ον
αναγνωρισθει΄ ο΄τι αποτελει΄ ψευδαι΄σθηση να θεωρου΄µε ο΄τι
µπορου΄µε να δηµιουργη΄σουµε µι΄α ζω΄νη ευρω΄ που θα διαθε΄τει
αυτονοµι΄α δρα΄σης και αυτο΄νοµες εξουσι΄ες.
16. Μι΄α προ΄κληση µει΄ζονος σηµασι΄ας: η θε΄σπιση µι΄ας
συνεκτικη΄ς µε την ΟΝΕ φορολογικη΄ς πολιτικη΄ς
16.1. Η σηµασι΄α της φορολογι΄ας για τη δηµιουργι΄α µι΄ας
πραγµατικα΄ ενοποιηµε΄νης αγορα΄ς της ΕΕ ει΄χε συνειδητοποιηθει΄
η΄δη απο΄ τα πρω΄τα στα΄δια υλοποι΄ησης της 'Ενωσης.
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16.2. Ει΄ναι αδυ΄νατον να αναφε΄ρουµε ο΄λες τις ανακοινω΄σεις και
τις εκθε΄σεις της Επιτροπη΄ς η΄ των οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων
σχετικα΄ µε το εν λο΄γω θε΄µα. Θα πρε΄πει επι΄σης να αναφερθου΄ν και
δια΄φορες γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ που ει΄χαν ως αντικει΄µενο µι΄α
απο΄ τις, αναµφισβη΄τητα, δυσκολο΄τερες πτυχε΄ς της ευρωπαϊκη΄ς
οικοδο΄µησης.
16.3. Στο ΄εγγραφο που δηµοσι΄ευσε η Επιτροπη΄ στις
22 Οκτωβρι΄ου 1996 µε θε΄µα «Η φορολογι΄α στην Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση — 'Εκθεση για την εξε΄λιξη των φορολογικω΄ν συστηµα΄των» (1), αναφε΄ρονταν τα ακο΄λουθα: «Καθω΄ς οι κανονιστικη΄ς
φυ΄σεως περιορισµοι΄ εξαφανι΄ζονται, τα υφιστα΄µενα φορολογικα΄
εµπο΄δια και στρεβλω΄σεις καθι΄στανται συνεχω΄ς εµφανε΄στερα ενω΄ η
φορολογι΄α θεωρει΄ται ευρε΄ως ως ΄ενας απο΄ τους σηµαντικο΄τερους
τοµει΄ς ο΄που η οικοδο΄µηση της ενιαι΄ας αγορα΄ς παραµε΄νει ανολοκλη΄ρωτη».
16.4. Η δηµιουργι΄α της ΟΝΕ αυξα΄νει την επι΄δραση των
φορολογικω΄ν στρεβλω΄σεων λο΄γω της κατα΄ργησης των συναλλαγµατικω΄ν κινδυ΄νων, της συ΄γκλισης των επιτοκι΄ων και της µει΄ωσης
του κο΄στους των συναλλαγω΄ν. Η λειτουργι΄α µι΄ας πλη΄ρως ελευ΄θερης αγορα΄ς, καθιστα΄ το ζη΄τηµα της φορολο΄γησης των τοποθετη΄σεων στοιχει΄ο καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας σε σχε΄ση µε τη συµπεριφορα΄ των επενδυτω΄ν.
16.5. Η φορολογι΄α ο΄µως που επιβα΄λλεται στα εισοδη΄µατα που
προε΄ρχονται απο΄ κινητε΄ς αξι΄ες, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι διαδραµατι΄ζει
ιδιαι΄τερα αποφασιστικο΄ ρο΄λο, δεν αποτελει΄ το µοναδικο΄ στοιχει΄ο
που επηρεα΄ζει την κατανοµη΄ των πο΄ρων και την επιλογη΄ του το΄που
πραγµατοποι΄ησης των επενδυ΄σεων.
16.6. Το ποσοστο΄ των υποχρεωτικω΄ν εισφορω΄ν, φορολογικω΄ν
και κοινωνικω΄ν, ο τρο΄πος υπολογισµου΄ της φορολογικη΄ς βα΄σης
και οι κανο΄νες που διε΄πουν τον υπολογισµο΄ του φο΄ρου που
επιβα΄λλεται στις εταιρει΄ες — ο΄λα τους εξι΄σου σηµαντικα΄ µε τα
ονοµαστικα΄ ποσοστα΄ — οπωσδη΄ποτε επιδρου΄ν στον τρο΄πο α΄σκησης του ανταγωνισµου΄ και στην ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α της ΟΝΕ.
Πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ο΄τι ο ανταγωνισµο΄ς µεταξυ΄ των φορολογικω΄ν συστηµα΄των, αντι΄ να περιοριστει΄, ΄εχει την τα΄ση να αυξα΄νεται.
17. Μι΄α ρεαλιστικη΄ προσε΄γγιση της Επιτροπη΄ς που σε΄βεται
΄ ν µελω
΄ν
την εθνικη΄ κυριαρχι΄α των κρατω
17.1. Η φορολογι΄α συνδε΄εται α΄µεσα µε τα ΄δια
ι τα θεµε΄λια της
΄εννοιας της εθνικη΄ς κυριαρχι΄ας. Υφι΄στανται ακο΄µη σηµαντικε΄ς
αποκλι΄σεις το΄σο ως προς το ποσοστο΄ που αντιστοιχει΄στις εισφορε΄ς
σε σχε΄ση µε το ΑΕΠ ο΄σο και ως προς την κατανοµη΄ του ποσοστου΄
µεταξυ΄ α΄µεσων φο΄ρων, ΄εµµεσων φο΄ρων και κοινωνικω΄ν εισφορω΄ν.
17.2. Συ΄µφωνα µε τις τρε΄χουσες εξελι΄ξεις, η ενοποι΄ηση και η
ουσιαστικη΄ εναρµο΄νιση των διατα΄ξεων που αφορου΄ν τα ζητη΄µατα
της φορολογικη΄ς βα΄σης και των ποσοστω΄ν που αντιστοιχου΄ν
στις υποχρεωτικε΄ς εισφορε΄ς, µπορει΄ να θεωρηθει΄ ο΄τι αποτελου΄ν
ουτοπι΄α.
17.3. Η Επιτροπη΄, ΄εχοντας συνειδητοποιη΄σει τα εν λο΄γω
προβλη΄µατα, καθω΄ς και αυτα΄ που συνδε΄ονται α΄µεσα µε την ανα΄γκη
υ΄παρξης οµοφωνι΄ας στο Συµβου΄λιο για θε΄µατα που α΄πτονται
των διατα΄ξεων για τη φορολογι΄α, προε΄βη στην υιοθε΄τηση µι΄ας
ρεαλιστικη΄ς προσε΄γγισης (2):
(1) COM(96) 546 τελικο΄ της 22ας Οκτωβρι΄ου 1996, σ. 6.
(2) Βλ. Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο µε τι΄τλο «Προς ΄ενα
φορολογικο΄ συντονισµο΄ στην Ευρωπαϊκη
΄ ΄ Ενωση — Πακε΄το µε΄τρων
για την αντιµετω΄πιση του επιζη΄µιου φορολογικου΄ ανταγωνισµου΄»,
COM(97) 495 τελικο΄ της 1.10.1997.
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1)

αποφα΄σισε να θε΄σει τε΄λος στον αθε΄µιτο ανταγωνισµο΄, καθορι΄ζοντας, στο πλαι΄σιο ενο΄ς κω΄δικα ορθη΄ς συµπεριφορα΄ς, τις
πρακτικε΄ς που θεωρει΄ αποδεκτε΄ς και τις πρακτικε΄ς που
θεωρει΄ απαρα΄δεκτες, συµπεριλαµβανοµε΄νων και εκει΄νων που
ανη΄κουν στον τοµε΄α των κρατικω΄ν ενισχυ΄σεων φορολογικου΄
χαρακτη΄ρα (απο΄φαση του Συµβουλι΄ου της 1ης ∆εκεµβρι΄ου
1997)·

2)

αποφα΄σισε να λα΄βει υπο΄ψη το ζη΄τηµα της ανταγωνιστικο΄τητας της ΕΕ σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο (προ΄βληµα µει΄ζονος
σηµασι΄ας λο΄γω των φορολογικω΄ν παραδει΄σων που
υφι΄στανται εκτο΄ς της ΕΕ, θε΄µα το οποι΄ο αποτελει΄ αντικει΄µενο
διαβουλευ΄σεων στο εσωτερικο΄ του ΟΟΣΑ)·

3)

αποφα΄σισε να προβει΄ στη λη΄ψη µε΄τρων µε στο΄χο την
εξα΄λειψη των στρεβλω΄σεων που παρατηρου΄νται σε επι΄πεδο
φορολο΄γησης των εσο΄δων κεφαλαι΄ου:
—

—

ο σχετικο΄ς µηχανισµο΄ς θα πρε΄πει να αφορα΄ µο΄νον τους
το΄κους που καταβα΄λλονται σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος στα
φυσικα΄ εκει΄να προ΄σωπα που δεν θεωρου΄νται απο΄
φορολογικη΄ α΄ποψη ως µο΄νιµοι κα΄τοικοι του εν λο΄γω
κρα΄τους µε΄λους αλλα΄ ενο΄ς α΄λλου·
προβλε΄πεται η συνυ΄παρξη δυ΄ο συστηµα΄των στο πλαι΄σιο
των οποι΄ων ει΄τε θα υπα΄ρξει µι΄α ελα΄χιστη παρακρα΄τηση
στην πηγη΄ ει΄τε θα παρε΄χονται πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε
΄εσοδα που προε΄ρχονται απο΄ αποταµι΄ευση στα α΄λλα
κρα΄τη µε΄λη·

18. Προς την εξευ΄ρεση µι΄ας µινιµαλιστικη΄ς λυ΄σης
18.1. Η λυ΄ση που προ΄τεινε η Επιτροπη΄ και η οποι΄α ΄ετυχε
της συ΄µφωνης γνω΄µης µι΄ας αρκετα΄ µεγα΄λης πλειοψηφι΄ας των
ενδιαφεροµε΄νων απερρι΄φθη το΄σο κατα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο
του Ελσι΄νκι το ∆εκε΄µβριο του 1999 ο΄σο και κατα΄ το Συµβου΄λιο
Οικονοµικω΄ν της Λισσαβω΄νας που πραγµατοποιη΄θηκε στις 7 και
8 Απριλι΄ου 2000.
18.2. Το Συµβου΄λιο της Φε΄ιρα τον Ιου΄νιο του 2000 ΄εδωσε τη
δυνατο΄τητα επι΄τευξης συµφωνι΄ας για τη συνυ΄παρξη των δυ΄ο
συστηµα΄των για µια δεκαετι΄α:
—

παρακρα΄τηση στην πηγη΄, που επιτρε΄πει τη διατη΄ρηση του
τραπεζικου΄ απορρη΄του, για επταετη΄ µεταβατικη΄ περι΄οδο·

—

α΄ρση του τραπεζικου΄ απορρη΄του, µε ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν µεταξυ΄ των φορολογικω΄ν διοικη΄σεων — συ΄στηµα το
οποι΄ο θα πρε΄πει να ΄εχει γενικευτει΄ µε΄χρι το 2010.

18.3. Εξα΄λλου, η συµφωνι΄α της Φε΄ιρα θα πρε΄πει να επιτρε΄ψει
την ανα΄πτυξη ενο΄ς «κω΄δικα ορθη΄ς συµπεριφορα΄ς» ο οποι΄ος θα
πρε΄πει να θε΄σει ΄ενα κατω΄τατο ο΄ριο πειθαρχι΄ας στη φορολογι΄α των
επιχειρη΄σεων.
18.4. Η ΄εγκριση ενο΄ς κω΄δικα ορθη΄ς συµπεριφορα΄ς σχετικα΄ µε
το ζηµιογο΄νο για τις επιχειρη΄σεις φορολογικο΄ ανταγωνισµο΄
φαι΄νεται να εξαρτα΄ται απο΄ τη µεταρρυ΄θµιση της διαδικασι΄ας
λη΄ψης των αποφα΄σεων για το φορολογικο΄ τοµε΄α, που επι΄ του
παρο΄ντος βασι΄ζεται στη λη΄ψη απο΄φασης µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α,
που προβλε΄πεται να εξετασθει΄ στο πλαι΄σιο της µεγα΄λης θεσµικη΄ς
µεταρρυ΄θµισης που θα συζητηθει΄ κατα΄ τη Συ΄νοδο Κορυφη΄ς της
Νι΄καιας το ∆εκε΄µβριο του 2000.
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18.5. Η συµφωνι΄α της Φε΄ιρα συνοδευ΄εται απο΄ δεσµευτικου΄ς
ο΄ρους, µεταξυ΄ των οποι΄ων περιλαµβα΄νεται η ευθυγρα΄µµιση της
Ελβετι΄ας, του Λι΄χτενσταϊν και των α΄λλων διεθνω΄ν χρηµατοοικονοµικω΄ν κε΄ντρων µε τις λυ΄σεις που υιοθε΄τησε η Ευρωπαϊκη
΄ ΄ Ενωση. Θα
πρε΄πει να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις «προκειµε΄νου να ευνοηθει΄
η υιοθε΄τηση αντι΄στοιχων µε΄τρων» στις τρι΄τες χω΄ρες και στις
συνδεδεµε΄νες µε τις χω΄ρες της ΕΕ επικρα΄τειες (νη΄σος Μαν —
αγγλο-νορµανδικε΄ς νη΄σοι — Μονακο΄ κ.λπ.).
18.6. Μια οδηγι΄α µε βα΄ση τη συµφωνι΄α της Φε΄ιρα θα υποβληθει΄ στο Συµβου΄λιο στα τε΄λη του 2002. Με΄χρι το΄τε θα πρε΄πει να
ληφθου΄ν σηµαντικε΄ς αποφα΄σεις, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ τα επιτο΄κια
επι΄ της παρακρα΄τησης στην πηγη΄ που θα ισχυ΄ουν στις χω΄ρες που
θα ΄εχουν επιλε΄ξει τη λυ΄ση αυτη΄.
18.7. Για τα αποτελε΄σµατα του Συµβουλι΄ου της Φε΄ιρα
εκφρα΄στηκαν αντιφατικε΄ς γνω΄µες. Φαι΄νεται ο΄τι, σε κα΄θε περι΄πτωση,
η τελικη΄ επι΄τευξη µιας φορολογικη΄ς εναρµο΄νισης στην ΕΕ αποτελει΄
απο΄µακρο στο΄χο.
19. Συµπερα΄σµατα
19.1. Τελικα΄ η κυ΄ρια προ΄κληση που θα πρε΄πει να αντιµετωπισθει΄ στο πλαι΄σιο της ΟΝΕ ει΄ναι η επιτυχη΄ς ολοκλη΄ρωση µι΄ας
Νοµισµατικη΄΄ς Ενωσης που δεν συνοδευ΄εται απο΄ πολιτικη΄ ΄ενωση
µε αποτε΄λεσµα να µην υπα΄ρχει εκ των πραγµα΄των κανε΄να ιστορικο΄
σηµει΄ο αναφορα΄ς.
19.2. Η πλειοψηφι΄α των οικονοµολο΄γων και των ιδρυµα΄των
οικονοµικω΄ν αναλυ΄σεων διεθνου΄ς φη΄µης, συµπεριλαµβανοµε΄νου
του συνο΄λου σχεδο΄ν των οικονοµολο΄γων που ΄εχουν τιµηθει΄ µε το
βραβει΄ο Νο΄µπελ της Οικονοµι΄ας (1), θεωρου΄σαν ο΄τι η διαδικασι΄α
καθιε΄ρωσης του ευρω΄ ει΄χε ελα΄χιστες πιθανο΄τητες επιτυχι΄ας.
19.3. Το χρονικο΄ περιθω΄ριο που υπα΄ρχει για να κριθει΄ η
επιτυχι΄α της Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης ει΄ναι αυτη΄ τη στιγµη΄ πολυ΄
µικρο΄. Θα πρε΄πει ωστο΄σο να επισηµανθει΄ ο΄τι ΄εχει αντιµετωπισθει΄
επιτυχω΄ς η τερα΄στια τεχνικη΄ προ΄κληση της δηµιουργι΄ας του ευρω΄
και ο΄τι το ΄διο
ι ισχυ΄ει και για την καταπολε΄µηση του πληθωρισµου΄
και την ευθυγρα΄µµιση, χωρι΄ς δραµατικε΄ς συνε΄πειες, των οικονοµιω΄ν των 11 κρατω΄ν µελω΄ν µε τα κριτη΄ρια και τις αρχε΄ς του
Μα΄αστριχτ (2).
19.4. ∆εκαοκτω΄ µη΄νες µετα΄ απο΄ τη µετα΄βαση των χρηµατοοικονοµικω΄ν αγορω΄ν στο ευρω΄, τα ευρωπαϊκα΄ χρηµατιστη΄ρια προσε΄γγισαν πρωτο΄γνωρα επι΄πεδα συναλλαγω΄ν χα΄ρη στην ταυτο΄χρονη
επι΄δραση του ανακτηθε΄ντος αναπτυξιακου΄ ρυθµου΄, του δυναµισµου΄ που προσε΄δωσε η ανα΄πτυξη της «νε΄ας οικονοµι΄ας» στην
Ευρω΄πη και της τεχνολογικη΄ς επανα΄στασης που συνετελε΄σθη στο
χω΄ρο των µε΄σων ηλεκτρονικη΄ς προ΄σβασης στις αγορε΄ς. Ει΄ναι
γενικα΄ αποδεκτο΄ ο΄τι τα χρηµατιστη΄ρια αξιω΄ν βασι΄ζονται στις
προβλε΄ψεις για την µελλοντικη΄ κατα΄σταση των οικονοµιω΄ν.
Επισηµαι΄νεται στην περι΄πτωση αυτη΄ ο΄τι η ζω΄νη ευρω΄ ΄εχει εισε΄λθει
σε ΄εναν µεγα΄λο κυ΄κλο ΄εντονης οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης.
19.5. Η ΟΝΕ α΄ντεξε το΄σο στην ασιατικη΄ κρι΄ση του Αυγου΄στου
1997 ο΄σο και στην κρι΄ση της Ρωσι΄ας και της Βραζιλι΄ας που
ακολου΄θησαν κατα΄ το 1998.
(1) Η µο΄νη αξιοσηµει΄ωτη εξαι΄ρεση ει΄ναι η γνωµοδο΄τηση του καθηγητη΄
Robert Mundell υπε΄ρ του ευρω΄.
(2) Ο Προ΄εδρος της Bundesbank φρονει΄ ο΄τι η επιτυχι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας πρε΄πει να µετρα΄ται µα΄λλον µε βα΄ση τη σταθερο΄τητα των
τιµω΄ν παρα΄ τις τιµε΄ς συναλλα΄γµατος.
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19.6. Οι ανησυχι΄ες που εκφρα΄σθηκαν σχετικα΄ µε την υπερβολικη΄ ανατι΄µηση του ευρω΄ ΄εναντι του δολαρι΄ου και του γιε΄ν δεν
΄εχουν µε΄χρι στιγµη΄ς αποδειχθει΄ βα΄σιµες, εκτο΄ς εα΄ν υπα΄ρξει κα΄ποια
απρο΄βλεπτη αντιστροφη΄ των υφιστα΄µενων τα΄σεων.
19.7. ∆εν θα η΄ταν ο΄µως φρο΄νιµο να θεωρη΄σουµε ο΄τι οι
προκλη΄σεις που θε΄τει η ΟΝΕ ΄εχουν αντιµετωπισθει΄οριστικα΄. Εκει΄νο
που ει΄ναι βε΄βαιο ει΄ναι ο΄τι οι εν λο΄γω προκλη΄σεις συνδε΄ονται α΄µεσα
µε τις εξελι΄ξεις στην υπο΄λοιπη παγκο΄σµια οικονοµι΄α, γεγονο΄ς
που καθιστα΄ τεχνητη΄ τη δια΄κριση µεταξυ΄ των προκλη΄σεων της
παγκοσµιοποι΄ησης των συναλλαγω΄ν και της απελευθε΄ρωσης της
κι΄νησης των κεφαλαι΄ων, αφενο΄ς, και των προκλη΄σεων που συνδε΄ονται µε τη Νοµισµατικη΄ 'Ενωση, αφετε΄ρου.
19.8. Σηµειωτε΄ον ο΄τι η Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση
αντλει΄ οφε΄λη απο΄ µια πολυ΄ ευνοϊκη΄ οικονοµικη΄ συγκυρι΄α και δεν
΄εχει ακο΄µη αναγκαστει΄ να αποδει΄ξει την ικανο΄τητα αντι΄σταση΄ς της
στην περι΄πτωση ενο΄ς ισχυρου΄ συστηµικου΄ κλονισµου΄, και µα΄λιστα
σε περι΄πτωση κρι΄σης του διεθνου΄ς νοµισµατικου΄ συστη΄µατος. Η
΄δια
ι προ΄κληση υφι΄σταται επι΄σης σε ο΄,τι αφορα΄ την ικανο΄τητα της
ΟΝΕ να ανταγωνισθει΄ τον δυναµισµο΄ της αµερικανικη΄ς οικονοµι΄ας
και τη δυναµικη΄ α΄νοδο των αναδυοµε΄νων χωρω΄ν. H ΟΚΕ ΄εχει
εντου΄τοις εκφρα΄σει κατ' επανα΄ληψη την εµπιστοσυ΄νη της στην
ικανο΄τητα της ΟΝΕ να ξεπερα΄σει τα προβλη΄µατα αυτα΄. Για την
αξιοπιστι΄α του ευρω΄ και συνεπω΄ς την ικανο΄τητα της ζω΄νης
αυτη΄ς να προσελκυ΄ει επενδυτε΄ς, ει΄ναι ουσιαστικο΄ς ο ρο΄λος που
διαδραµατι΄ζει η ΕΚΤ και το κατα΄ πο΄σον οι αγορε΄ς θα θεωρη΄σουν
τη νοµισµατικη΄ πολιτικη΄ της βα΄σιµη. Η ΕΚΤ οφει΄λει λοιπο΄ν να
υιοθετη΄σει την τακτικη΄ της διαφα΄νειας στην παρουσι΄αση των
αποφα΄σεω΄ν της ω΄στε να µπορου΄ν οι αγορε΄ς να τις ερµηνευ΄ουν.
'Αλλωστε, εα΄ν ο βασικο΄ς της στο΄χος ει΄ναι η διατη΄ρηση της
σταθερο΄τητας των τιµω΄ν, ει΄ναι επι΄σης σαφε΄ς ο΄τι υποστηρι΄ζει τις
γενικε΄ς οικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς στην Κοινο΄τητα. Πρε΄πει, εποµε΄νως,
οι τοποθετη΄σεις σε θε΄µατα νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς να λαµβα΄νουν
υπο΄ψη αυτο΄ν τον προβληµατισµο΄ ω΄στε να αποφευ΄γεται κα΄θε
αµφισβη΄τηση που παραβλα΄πτει τη σταθερο΄τητα του ευρω΄.
19.9. Ει΄ναι απαραι΄τητο να επωφεληθει΄ η Ευρω΄πη απο΄ αυτη΄ν
τη συγκυρι΄α για να δηµιουργηθει΄ συ΄ντοµα ΄ενα εναρµονισµε΄νο
ευρωπαϊκο΄ πλαι΄σιο χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν το οποι΄ο να
σεβαστει΄ τους τρο΄πους χρηµατοδο΄τησης που υπα΄ρχουν στην
Κοινο΄τητα και να συµβα΄λει ΄ετσι στη δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄
προτυ΄που ανα΄πτυξης.
19.9.1. ∆εκαοκτω΄ µη΄νες µετα΄ απο΄ τη µετα΄βαση των χρηµατοοικονοµικω΄ν αγορω΄ν ΄ενδεκα κρατω΄ν στο ευρω΄ και τις συγχωνευ΄σεις
που προε΄κυψαν, διαπιστω΄νεται ο΄τι η τελευται΄α οδηγι΄α που
υιοθετη΄θηκε στον τοµε΄α αυτο΄ν (η οδηγι΄α για τις επενδυτικε΄ς
υπηρεσι΄ες του 1993) ει΄ναι 7 ετω΄ν.
19.9.1.1.
Ει΄ναι επει΄γουσα η τροποποι΄ηση της διαδικασι΄ας
υιοθε΄τησης του ευρωπαϊκου΄ ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου µε τη δηµιουργι΄α µιας διαδικασι΄ας επεξεργασι΄ας, στο επι΄πεδο των εθνικω΄ν
ρυθµιστικω΄ν οργα΄νων, που να ει΄ναι πιο ευε΄λικτη και πιο γρη΄γορη
απο΄ τις οδηγι΄ες σε σηµει΄α που δεν διευκρινι΄ζονται η΄ αναπτυ΄σσονται
ανεπαρκω΄ς σε αυτε΄ς. Πρε΄πει συνεπω΄ς να βελτιωθου΄ν οι προϋποθε΄σεις της προσφορα΄ς κεφαλαι΄ων και διαµεσολα΄βησης στην
Ευρω΄πη:
—

µε καθορισµο΄ του καθεστω΄τος ηλεκτρονικω΄ν συστηµα΄των
διαπραγµα΄τευσης «Alternative Trade System» σε σχε΄ση µε
τις ρυθµισµε΄νες αγορε΄ς,
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—

µε τη δηµιουργι΄α ενο΄ς ενηµερωτικου΄ φυλλαδι΄ου ΄εκδοσης,

—

µε τον ορισµο΄ κατα΄ τρο΄πο ρεαλιστικο΄ ενο΄ς καθεστω΄τος
ενηµερωµε΄νων επενδυτω΄ν,

—

µε την υιοθε΄τηση προσαρµοσµε΄νων ευρωπαϊκω΄ν λογιστικω΄ν
κανο΄νων για τις εισηγµε΄νες εταιρει΄ες.

19.9.1.2.
Παρα΄λληλα, πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ και η ζη΄τηση
κεφαλαι΄ων στην Ευρω΄πη. ∆υ΄ο προτα΄σεις οδηγιω΄ν πρε΄πει να
υιοθετηθου΄ν συ΄ντοµα:
—

η γρη΄γορη δηµιουργι΄α συνταξιοδοτικω΄ν ταµει΄ων που θα
αποτελε΄σουν µεσοπρο΄θεσµα και µακροπρο΄θεσµα πηγη΄ κεφαλαι΄ων για τις ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις·

—

η υιοθε΄τηση ενο΄ς ανανεωµε΄νου ευρωπαϊκου΄ διαβατηρι΄ου
για τη διαχει΄ριση των ΟΣΕΚΑ (Οργανισµοι΄ Συλλογικω΄ν
Επενδυ΄σεων σε Κινητε΄ς Αξι΄ες) που να λαµβα΄νει υπο΄ψη τα
εργαλει΄α συ΄γχρονης διαχει΄ρισης (παρα΄γωγα µε΄σα, αρχικα΄
κεφα΄λαια κ.λπ.) θα καθιστου΄σε ανταγωνιστικη΄ τη διαχει΄ριση
των ευρωπαϊκω΄ν στοιχει΄ων ενεργητικου΄ σε σχε΄ση µε τα
αµερικανικα΄ ανταγωνιστικα΄ τους.

19.9.2. Η χρηµατοδο΄τηση µε πι΄στωση παραµε΄νει ακο΄µη ο
προτιµο΄τερος τρο΄πος χρηµατοδο΄τησης για τις ευρωπαϊκε΄ς ΜΜΕ.
Αποτελει΄ συχνα΄, για τις επιχειρη΄σεις ενο΄ς ορισµε΄νου µεγε΄θους,
χρηµατοδοτικη΄ πηγη΄ που ει΄ναι λιγο΄τερο δαπανηρη΄ απο΄ τις αγορε΄ς.
19.9.2.1.
Ει΄ναι εποµε΄νως σηµαντικο΄ οι συντελεστε΄ς που ΄εχουν
δηµιουργηθει΄ προληπτικα΄ στο πλαι΄σιο του συντελεστη΄ φερεγγυο΄τητας να µη θε΄τουν σε µειονεκτικη΄ θε΄ση την πι΄στωση σε σχε΄ση µε
τις χρηµατοδοτη΄σεις απο΄ την αγορα΄. Στο πνευ΄µα αυτο΄, θα η΄ταν
ευκται΄ο η Επιτροπη΄ να προβληµατισθει΄ επι΄ του θε΄µατος της εκ των
προτε΄ρων καταβολη΄ς προκειµε΄νου να εξοµαλυνθου΄ν οι οικονοµικοι΄ κυ΄κλοι και κατα΄ συνε΄πεια οι προϋποθε΄σεις χορη΄γησης
πιστω΄σεων στις ΜΜΕ.
19.9.2.2.
Για τις ΠΜΕ (πολυ΄ µικρε΄ς επιχειρη΄σεις), που αποτελου΄ν σηµαντικη΄ πηγη΄ δηµιουργι΄ας θε΄σεων απασχο΄λησης στην
Ευρω΄πη, οι προληπτικοι΄ συντελεστε΄ς που εφαρµο΄ζονται σε αυτη΄ν
την κατηγορι΄α τραπεζικου΄ χαρτοφυλακι΄ου θα πρε΄πει να µειωθου΄ν
ω΄στε να συνεκτιµα΄ται και ο επιµερισµο΄ς των κινδυ΄νων που
οφει΄λεται στη διαφοροποι΄ηση των τοµε΄ων και τα µεµονωµε΄να
µικρα΄ ποσα΄.
19.9.2.3.
Επι΄ του τελευται΄ου αυτου΄ θε΄µατος, οι ευρωπαϊκε΄ς
τρα΄πεζες, µε΄σω της Ευρωπαϊκη΄ς Οµοσπονδι΄ας Τραπεζω΄ν, υπε΄βαλαν
συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις κατα΄ τη διαβου΄λευση για τον ευρωπαϊκο΄
συντελεστη΄ φερεγγυο΄τητας που προ΄τεινε η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄. Η
Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να λα΄βει υπο΄ψη της αυτο΄ν τον προβληµατισµο΄.
19.9.3. Το προ΄τυπο της ευρωπαϊκη΄ς ανα΄πτυξης δεν µπορει΄ να
ει΄ναι µο΄νον ΄ενα προ΄τυπο χονδρεµπορι΄ου. Η προστασι΄α των
καταναλωτω΄ν απαιτει΄ τη δηµιουργι΄α κανο΄νων για τους λιγο΄τερο
ενηµερωµε΄νους καταναλωτε΄ς. Στα πλαι΄σια της λογικη΄ς αυτη΄ς, ει΄ναι
ορθη΄ η προσε΄γγιση της µε΄γιστης εναρµο΄νισης που υιοθε΄τησε η
Επιτροπη΄ για την οδηγι΄α σχετικα΄ µε την πω΄ληση εξ αποστα΄σεως
χρηµατοπιστωτικω΄ν προϊο΄ντων. Ει΄ναι συνεκτικη΄ και πρε΄πει να
συµβαδι΄σει µε τον εναρµονισµε΄νο ορισµο΄ των ενηµερωµε΄νων
επενδυτω΄ν που προτει΄νεται σε α΄λλο σηµει΄ο.
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19.10. Γενικο΄τερα και µεσοπρο΄θεσµα, δεν ΄εχουν ακο΄µη αξιολογηθει΄ οι συνε΄πειες της διευ΄ρυνσης της ΕΕ, ενω΄ ο κι΄νδυνος
κατακερµατισµου΄ της ει΄ναι δυνατο΄ν να καταστη΄σει τις χω΄ρες της
ζω΄νης ευρω΄ ΄εναν αποµονωµε΄νο θυ΄λακα χωρω΄ν που λειτουργου΄ν
µε διαφορετικου΄ς κανο΄νες και ΄εχουν διαφορετικε΄ς φιλοδοξι΄ες απο΄
την υπο΄λοιπη΄ Ενωση. Το ζη΄τηµα αυτο΄ αποτελει΄ αναµφισβη΄τητα
µι΄α νε΄α προ΄κληση η σηµασι΄α της οποι΄ας υπερβαι΄νει κατα΄ πολυ΄ τις
συνε΄πειες που θα υπα΄ρξουν για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς αγορε΄ς.
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19.11. Η ΟΚΕ δεν µπορει΄ παρα΄ να συµφωνη΄σει µε την α΄ποψη
του Προε΄δρου Duisenberg, ο οποι΄ος, στην τελευται΄α ετη΄σια
΄εκθεση της ΕΚΤ (1), υποστηρι΄ζει ο΄τι «το ευρω΄ ει΄χε καλη΄ εκκι΄νηση,
αλλα΄, για να στεφθου΄ν µε επιτυχι΄α και το ευρω΄ και η Οικονοµικη΄
και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση, χρεια΄ζεται σαφω΄ς µια µακροχρο΄νια
διαδικασι΄α».
(1) 'Εκθεση της Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς Τρα΄πεζας για το 1999, σ. 5.

Βρυξε΄λλες, 21 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Παρακολου΄θηση, αξιολο΄γηση
και µεγιστοποι΄ηση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς επι΄δρασης της ΕΤΑ: απο΄ το 5ο Προ΄γραµµα
Πλαι΄σιο προς το 6ο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο» (γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας)
(2000/C 367/15)
Στις 2 Μαρτι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, εδα΄φιο 3 του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄, η Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα «Παρακολου΄θηση, αξιολο΄γηση και
µεγιστοποι΄ηση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς επι΄δρασης της ΕΤΑ: απο΄ το 5ο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο προς το 6ο
Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο»
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, επεξεργα΄στηκε τη γνωµοδο΄τηση΄ του την 1η Σεπτεµβρι΄ου 2000, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Bernabei.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ κατα΄ την 375η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 21ης Σεπτεµβρι΄ου 2000
υιοθε΄τησε µε 46 ψη΄φους υπε΄ρ και µια κατα΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Συστα΄σεις

Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη:

1.1.
τη νε΄α µορφη΄ και την καινοτο΄µο ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση του 5ου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο σκοπο΄ς του οποι΄ου ει΄ναι η
επι΄λυση των προβληµα΄των του πολι΄τη, των επιχειρη΄σεων και της
κοινωνι΄ας και το οποι΄ο ενε΄κριναν τα θεσµικα΄ ο΄ργανα και οι
συνοµιλητε΄ς τους σε εθνικο΄ επι΄πεδο·

1.2.
την µο΄νιµη ανα΄γκη να αυξηθει΄ η επι΄δραση και η ορατο΄τητα
της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας που να λαµβα΄νει υπο΄ψη τις νε΄ες προκλη΄σεις
της παγκοσµιοποι΄ησης, µιας οικονοµι΄ας που βασι΄ζεται ολοε΄να και
περισσο΄τερο στη γνω΄ση της επικει΄µενης διευ΄ρυνσης της ΕΕ·

1.3.
την ευκαιρι΄α που παρε΄χεται για µια πρω΄τη κριτικη΄ ανα΄λυση
των εµποδι΄ων που θε΄τει η διαχει΄ριση, η οργα΄νωση και η αρχιτεκτονικη΄ του 5ου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο, που περιορι΄ζουν την επι΄τευξη των φιλο΄δοξων στο΄χων του·
1.4.
την ανα΄γκη να διε΄λθοµε απο΄ µια στα΄ση «Χρηµατοδο΄τησης
των σχεδι΄ων» στη φα΄ση «της επι΄τευξης ποιοτικω΄ν και εξαιρετικω΄ν
αποτελεσµα΄των και της παρακολου΄θησης» βα΄σει των οποι΄ων
θα καταστου΄ν νο΄µιµες, αξιο΄λογες και ορθε΄ς οι ολοκληρωµε΄νες
προσπα΄θειες για την ΄ερευνα·
1.5.
σε ο΄,τι αφορα΄ την προσεχη΄ αναθεω΄ρηση του 5ου ΠΠ
συνιστα΄ στην Επιτροπη΄, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο να προβου΄ν στα εξη΄ς προκειµε΄νου να µεγιστοποιηθει΄ η
κοινωνικοοικονοµικη΄ επι΄δραση΄ του:
1.5.1. ενι΄σχυση και αξιολο΄γηση του µηχανισµου΄ των βασικω΄ν
δρα΄σεων που πρε΄πει να ΄εχουν ΄ενα δικαιολογηµε΄νο κυ΄κλο ζωη΄ς απο΄
τους µηχανισµου΄ς αξιολο΄γησης παρακολου΄θησης και συγκριτικη΄ς
απο΄δοσης·
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1.5.2. ΄εναν καθορισµο΄ που ευνοει΄ µικρε΄ς οµα΄δες σχεδι΄ων µε
διαστα΄σεις κριτικη΄ς µα΄ζας κατα΄ τε΄τοιο τρο΄πο ω΄στε να συµµετε΄χουν
ο΄λοι οι φορει΄ς και συγκεκριµε΄να οι τελικοι΄ χρη΄στες και οι ΜΜΕ
και κατα΄ τρο΄πο που να εµπλε΄κεται µε στοχοθετηµε΄νες ενε΄ργειες, ο
χω΄ρος των µικρο΄τερων και των βιοτεχνικω΄ν επιχειρη΄σεων που
διαθε΄τουν σοβαρο΄ δυναµικο΄ ανα΄πτυξης, καινοτοµι΄ας και µεταφορα΄ς τεχνολογιω΄ν.
1.5.3. α΄µεση επανεξε΄ταση των εσωτερικω΄ν µηχανισµω΄ν που
ενυπα΄ρχουν στα οριζο΄ντια προγρα΄µµατα — οι οποι΄οι και εµποδι΄ζουν τη διασυ΄νδεση΄ τους µε τις κα΄θετες δρα΄σεις στερω΄ντας
νοη΄µατος και αποτελεσµατικο΄τητας την εξαγγελθει΄σα αρχικη΄
προσε΄γγιση — ο΄σον αφορα΄ το συντονισµο΄, τα κυ΄τταρα καινοτοµι΄ας και τον µεσοπρο΄θεσµο ΄ελεγχο των προγραµµα΄των τεχνολογικη΄ς εφαρµογη΄ς·
1.5.4. ενεργοποι΄ηση των ευθυνω΄ν του εσωτερικου΄ και εξωτερικου΄ συντονισµου΄ των προγραµµα΄των και των βασικω΄ν δρα΄σεων,
των κυττα΄ρων καινοτοµι΄ας που ση΄µερα δεν διαθε΄τουν ου΄τε
αρµοδιο΄τητες ου΄τε οικονοµικου΄ς πο΄ρους η΄ παρεχο΄µενες υπηρεσι΄ες. Επιπλε΄ον, επιβα΄λλεται η αναθεω΄ρηση των µηχανισµω΄ν των
σχεδι΄ων τεχνολογικη΄ς εφαρµογη΄ς µε την ενι΄σχυση των µεσοπρο΄θεσµων ελε΄γχων·
1.5.5.
τους·

απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν και µει΄ωση των δαπανω΄ν

1.5.6. κριτη΄ρια ενιαι΄α και σαφε΄στερα για την επιλογη΄ και την
αξιολο΄γηση συγκεκριµε΄να σε ο΄,τι αφορα΄ την κοινωνικοοικονοµικη΄
δια΄σταση΄ τους και την ευρωπαϊκη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α, αποφευ΄γοντας τις υπερβολικε΄ς διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης.
1.6.
Σε ο΄,τι αφορα΄ το µελλοντικο΄ 6ο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο, η
ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το
Συµβου΄λιο να προβου΄ν:
1.6.1. στην κατα΄ρτιση µιας κοινοτικη΄ς στρατηγικη΄ς που θα
βασι΄ζεται σε ΄εναν πυρη΄να κοινω΄ν προτεραιοτη΄των µε επι΄κεντρο ΄ενα
πιο περιορισµε΄νο αριθµο΄ βασικω΄ν δρα΄σεων·
1.6.2. στην υιοθε΄τηση στο πλαι΄σιο της στρατηγικη΄ς αυτη΄ς ενο΄ς
επιθετικου΄ πλαισι΄ου ο΄σον αφορα΄ τις τεχνολογι΄ες που ΄εχουν
τη δυνατο΄τητα να δραστηριοποιη΄σουν ο΄λες τις δυνα΄µεις του
ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος ο΄πως οι επιχειρη΄σεις, τα πανεπιστη΄µια
και τα ερευνητικα΄ κε΄ντρα, οι κοινοτικε΄ς, εθνικε΄ς, τοπικε΄ς και
περιφερειακε΄ς αρχε΄ς διατηρω΄ντας υψηλη΄ την διακυβε΄ρνηση της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης·
1.6.3. συ΄σταση και ενι΄σχυση ανοικτου΄ συστη΄µατος Κατανεµηµε΄νης Στρατηγικη΄ς Ευφυι΅ας, στην υπηρεσι΄α του συστη΄µατος
λη΄ψεως αποφα΄σεων για την επιστη΄µη και την τεχνολογι΄α, που
να αναπτυ΄σσει συνεχη΄ κυ΄κλο πληροφοριω΄ν, παρακολου΄θησης,
αξιολο΄γησης και προοπτικω΄ν, µε την υποστη΄ριξη του ΚΚΕρ, στο
νε΄ο διαθεσµικο΄ του ρο΄λο, ιδιαι΄τερα µε τη βοη΄θεια του ΙPTS
(Αναζη΄τηση Εται΄ρων ∆ιεθνου΄ς Τεχνολογι΄ας)·
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1.6.4. στην εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της επικουρικο΄τητας και στον
τοµε΄α των δρα΄σεων κοινοτικη΄ς ΄ερευνας για να αναγνωρι΄ζονται και
να καθορι΄ζονται οι αρµοδιο΄τητες, οι ικανο΄τητες και οι ευθυ΄νες στα
δια΄φορα επι΄πεδα·

1.6.5. στην επικε΄ντρωση σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο των προσπαθειω΄ν
της ΄ερευνας σε ΄εναν περιορισµε΄νο αριθµο΄ προτεραιοτη΄των, επι΄ των
οποι΄ων θα εφαρµο΄ζονται µεγα΄λα προγρα΄µµατα µεσοπρο΄θεσµα και
µακροπρο΄θεσµα µε υψηλη΄ κριτικη΄ µα΄ζα και υπο΄ τον α΄µεσο
΄ελεγχο της Επιτροπη΄ς προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η αριστει΄α, η
ευρωπαϊκη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α και η παρακολου΄θηση·

1.6.6. στη διαχει΄ριση σε εθνικο΄ και τοπικο΄ αποκεντρωµε΄νο
επι΄πεδο των σχεδι΄ων µικρω΄ν διαστα΄σεων, µε απλοποιηµε΄νες διαδικασι΄ες και µε τη διαχει΄ριση εγκεκριµε΄νων αποκεντρωµε΄νων φορε΄ων
καθω΄ς και µε΄σω σφαιρικω΄ν επιδοτη΄σεων. Θα πρε΄πει να τεθου΄ν σε
ενε΄ργεια και να ενισχυθου΄ν χρηµατοπιστωτικοι΄ µηχανισµοι΄ για τις
ΜΜΕ και τις νε΄ες επιχειρη΄σεις, ο΄πως η Ευρωπαϊκη΄ Κοινη΄ Επιχει΄ρηση, µε πλη΄ρη εκµετα΄λλευση του «αποτελε΄σµατος ευρω΄» που θα
ασκηθει΄ απο΄ το 2002·

1.6.7. στο ΄διο
ι
αυτο΄ αποκεντρωµε΄νο επι΄πεδο θα πρε΄πει να
εξασφαλιστει΄ το συ΄στηµα υποτροφιω΄ν, κατα΄ρτισης και κινητικο΄τητας µε την διαφυ΄λαξη των κριτηρι΄ων διεθνικο΄τητας και διασυ΄νδεσης µε τις στρατηγικε΄ς προτεραιο΄τητες της Κοινο΄τητας·

1.6.8. ΄εναρξη νε΄ας κοινοτικη΄ς δρα΄σης Ε&ΤΑ σε περιφερειακο΄
επι΄πεδο για την ενδυνα΄µωση της τεχνολογικη΄ς καινοτοµι΄ας και
των ερευνητικω΄ν υποδοµω΄ν στην υπηρεσι΄α του βιοµηχανικου΄ και
του ακαδηµαϊκου΄ κο΄σµου, µε διαπεριφερειακα΄ δι΄κτυα σε στενη΄
διασυ΄νδεση µε τις πολιτικε΄ς της ΕΕ στον περιφερειακο΄ τοµε΄α και
της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν·

1.6.9. στην εφαρµογη΄ των µε΄σων που προβλε΄πονται απο΄ τη
Συνθη΄κη, και συγκεκριµε΄να της µεταβλητη΄ς γεωµετρι΄ας, της
κοινοτικη΄ς συµµετοχη΄ς και των κοινω΄ν επιχειρη΄σεων ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ την ΄δια
ι
τη Συνθη΄κη. Συγκεκριµε΄να το µε΄σο της
µεταβλητη΄ς γεωµετρι΄ας θα πρε΄πει να εφαρµοστει΄ σε ο΄,τι αφορα΄
τη διασυ΄νδεση των κε΄ντρων επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς
αριστει΄ας·

1.6.10. στον εξορθολογισµο΄ και απλοποι΄ηση του συνο΄λου της
διαχει΄ρισης µε την προ΄βλεψη διαφοροποιηµε΄νων διαδικασιω΄ν για
τα µεγα΄λα προγρα΄µµατα προτεραιο΄τητας και τα προγρα΄µµατα
µικρω΄ν διαστα΄σεων οι διαδικασι΄ες των οποι΄ων πρε΄πει να ει΄ναι
φιλικε΄ς προς τους χρη΄στες, απλε΄ς, ταχει΄ες και αποκεντρωµε΄νες·

1.6.11. στην ανα΄ληψη απο΄ την Επιτροπη΄ του ΄εργου του
συντονισµου΄ και της εγγυη΄σεως ο΄σον αφορα΄ την αποτελεσµατικη΄
και µη δαπανηρη΄ λειτουργι΄α του κυ΄κλου στρατηγικη΄ς ευφυι΄ας,
ελε΄γχου της ποιο΄τητας, υπεροχη΄ς και διαφα΄νειας καθω΄ς και της
αποτελεσµατικη΄ς εφαρµογη΄ς συνδε΄σµων µεταξυ΄ προγραµµα΄των
και βασικω΄ν δρα΄σεων και της λειτουργικη΄ς συµβατο΄τητας µε τα
προγρα΄µµατα και τις πρωτοβουλι΄ες των α΄λλων συναφω΄ν κοινοτικω΄ν πολιτικω΄ν.
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Στο΄χοι, σκοπο΄ς και ο΄ρια της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης

2.1.
Η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται τη νε΄α ρυ΄θµιση της πολυετου΄ς
δρα΄σεως προγραµµατισµου΄, που υιοθετη΄θηκε στον τοµε΄α της
πολιτικη΄ς της ΄ερευνας και της τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και
επι΄δειξης µε το 5ο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο, επισηµαι΄νοντας εντου΄τοις
µι΄α σειρα΄ στοιχει΄ων που πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη για να
εξασφαλισθει΄ η επιτυχι΄α του.

2.2.
Σκοπο΄ς της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης πρωτοβουλι΄ας της
ΟΚΕ ει΄ναι ουσιαστικω΄ς να εξετα΄σει κατα΄ πο΄σο η νε΄α ρυ΄θµιση
ανταποκρι΄νεται στους δεδηλωµε΄νους στο΄χους και στις προσδοκι΄ες
των φορε΄ων και των χρηστω΄ν της ΄ερευνας, των φορε΄ων λη΄ψεως
πολιτικω΄ν αποφα΄σεων και γενικο΄τερα της κοινωνι΄ας και των
ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν.

που η ΕΕ θε΄λησε να ει΄ναι πιο ελαστικη΄ και στραµµε΄νη πιο α΄µεσα
προς την επι΄λυση των προβληµα΄των που αντιµετωπι΄ζουν ο πολι΄της,
η επιχει΄ρηση και η κοινωνι΄α προχωρει΄ προς τη σωστη΄ κατευ΄θυνση
υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η υλοποι΄ηση΄ της θα ει΄ναι απλη΄, αποτελεσµατικη΄,
διαφανη΄ς και φιλικη΄ προς το χρη΄στη και ο΄τι ανταποκρι΄νεται προς
τους προκαθορισµε΄νους στο΄χους. Κατα΄ την ΟΚΕ απαιτει΄ται µι΄α
συνεχη΄ς και συστηµατικη΄ διαδικασι΄α αξιολο΄γησης µε την συνεργασι΄α των διαφο΄ρων φορε΄ων στα δια΄φορα επι΄πεδα δρα΄σης, ως
αναπο΄σπαστο τµη΄µα της κοινωνικη΄ς διαδικασι΄ας ΄ερευνας και
καινοτοµι΄ας που να παρα΄σχει µι΄α κοινη΄ γλω΄σσα για την εφαρµογη΄
µι΄ας δυναµικη΄ς ο΄σον αφορα΄ την παραγωγη΄, την κυκλοφορι΄α και
την δια΄δοση της γνω΄σης που ει΄ναι απο΄ ο΄λους αποδεκτη΄ και που
ευνοει΄ την αποδοχη΄ της επιστη΄µης µε΄σω της κατα΄λληλης και
διαδεδοµε΄νης αξιολο΄γησης των κινδυ΄νων.

3.
2.3.
Η γνωµοδο΄τηση δεν ει΄ναι αυτοσκοπο΄ς και δεν επιθυµει΄ να
συµβα΄λλει µο΄νο στη νοµιµοποι΄ηση των δρα΄σεων που παρελθο΄ντος·
αντιθε΄τως, αποσκοπει΄:
—

σε µι΄α καλυ΄τερη κατανο΄ηση των σηµερινω΄ν επιδο΄σεων,

—

στον εντοπισµο΄ των προσαρµογω΄ν που ει΄ναι απαραι΄τητες για
την κοινοτικη΄ δρα΄ση ο΄σον αφορα΄ την ελαστικο΄τητα, την
αποτελεσµατικο΄τητα και τη διαφα΄νεια,

—

στην σκιαγρα΄φηση µι΄ας µελλοντικη΄ς κοινη΄ς στρατηγικη΄ς
δρα΄σεως, ως απαραι΄τητης προϋπο΄θεσης για την προοδευτικη΄
εφαρµογη΄ του 5ου προγρα΄µµατος πλαι΄σιο 2002-2006 απο΄
κοινου΄ µε τα α΄λλα µε΄σα που προβλε΄πονται απο΄ τον τι΄τλο
XVIII της Συνθη΄κης ΕΚ και ειδικο΄τερα των α΄ρθρων 165,
168, 169 και 171.

2.4.
Η ΟΚΕ ΄εχει επι΄γνωση των εγγενω΄ν περιορισµω΄ν της
παρου΄σας γνωµοδο΄τησης, εν σχε΄σει προς τον εξαιρετικα΄ περιορισµε΄νο χρο΄νο απο΄ την ΄εναρξη του 5ου προγρα΄µµατος πλαι΄σιο
και των ειδικω΄ν προγραµµα΄των και των συναφω΄ν προγραµµα΄των
εργασι΄ας, των προκηρυ΄ξεων διαγωνισµω΄ν, επιλογω΄ν και συνα΄ψεων
συµβα΄σεων, ΄εως ση΄µερα ο΄πως και απο΄ την ανεπα΄ρκεια του πλαισι΄ου
σχετικα΄ µε την ενηµε΄ρωση, τον ΄ελεγχο, την αξιολο΄γηση, την
προοπτικη΄ κ.λπ. που ει΄ναι διαθε΄σιµα στο στα΄διο αυτο΄.

2.5.
Ας προστεθου΄ν σ' αυτα΄ τεχνητε΄ς δυσχε΄ρειες και επιστηµολογικα΄ κενα΄ που απαντου΄ν ση΄µερα σε µεγα΄λο βαθµο΄ στα τρε΄χοντα
συστη΄µατα αξιολο΄γησης της κοινωνικοοικονοµικη΄ς επι΄δρασης,
καθω΄ς και η ανα΄γκη να επιτευχθει΄ η δε΄ουσα ισορροπι΄α µεταξυ΄
βραχυπρο΄θεσµων αναγκω΄ν και µεσοπρο΄θεσµης και µακροπρο΄θεσµης ΄ερευνας, ο΄πως επι΄σης και η ανα΄γκη να αποφευχθου΄ν
υπερβολικε΄ς διατυπω΄σεις και δυσκολι΄ες στο συ΄στηµα αξιολο΄γησης.

2.6.
Επιπλε΄ον, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η νε΄α ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση στον τοµε΄α της ΄ερευνας και της τεχνολογικη΄ς καινοτοµι΄ας,
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3.1.
Τον Μα΄ρτιο του 1999 α΄ρχισε να εφαρµο΄ζεται το
κοινοτικο΄ πολυετε΄ς 5ο Προ΄γραµµα ΕΤΑΕ που θα ολοκληρωθει΄
το 2002 κατα΄ πλη΄ρη εφαρµογη΄ των αποφα΄σεων του Συµβουλι΄ου
και του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 22ας ∆εκεµβρι΄ου
1998 (1) για το κοινοτικο΄ προ΄γραµµα πλαι΄σιο και για το
προ΄γραµµα πλαι΄σιο Εuratom, καθω΄ς και των αποφα΄σεων του
Συµβουλι΄ου της 25ης Ιανουαρι΄ου 1999 για τα ειδικα΄
προγρα΄µµατα (2) ολοκληρω΄νοντας την διαδικασι΄α υιοθε΄τησης
που προβλε΄πεται απο΄ τα α΄ρθρα 166 και εξη΄ς της Συνθη΄κης ΕΕ
καθω΄ς και απο΄ τα α΄ρθρα 7 και εξη΄ς της Συνθη΄κης Εuratom
συ΄µφωνα µε τα οποι΄α η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
α΄σκησε τον συµβουλευτικο΄ της ρο΄λο και το δικαι΄ωµα
πρωτοβουλι΄ας (3) στις δια΄φορες φα΄σεις της διαδικασι΄ας.

(1) ΕΕ L 26 της 1.2.1999.
(2) ΕΕ L 64 της 12.3.1999
(3) ΕΕ C 407 της 28.12.1998. Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα «5ο
προ΄γραµµα πλαι΄σιο ΕΤΑΕ — Ειδικα΄ προγρα΄µµατα»· ΕΕ C 284 της
14.9.1998. Γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας της ΟΚΕ µε θε΄µα
«∆ιαδικασι΄ες και µε΄σα για την ενι΄σχυση των δικτυ΄ων ενηµε΄ρωσης
και αξιολο΄γησης των προγραµµα΄των ΕΤΑ που εφαρµο΄ζονται στην
Ευρω΄πη»· ΕΕ C 235 της 27.7.1998. Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε
θε΄µα «Εφαρµογη΄ του 1ου προγρα΄µµατος δρα΄σης για την καινοτοµι΄α
στην Ευρω΄πη»· ΕΕ C 214 της 10.7.1998. Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ
µε θε΄µα «Προδιαγραφε΄ς για τη συµµετοχη΄ των επιχειρη΄σεων, των
ερευνητικω΄ν κε΄ντρων και πανεπιστηµι΄ων στην εφαρµογη΄ του 5ου
Προγρα΄µµατος Πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας (1998-2000)
και προδιαγραφε΄ς για την δια΄δοση των αποτελεσµα΄των της ΄ερευνας»·
ΕΕ C 73 της 9.3.1998. Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα
«Τροποποιηµε΄νη προ΄ταση της απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το 5ο προ΄γραµµα πλαι΄σιο των
κοινοτικω΄ν δρα΄σεων ΕΤΑΕ (1998-2002) και τροποποιηµε΄νη προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το 5ο Προ΄γραµµα
Πλαι΄σιο για τις δραστηριο΄τητες στον τοµε΄α της ΄ερευνας και
διδασκαλι΄ας Εuratom (1998-2002)»· ΕΕ C 355 της 21.11.1997.
Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα «Προς το 5ο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο:
οι επιστηµονικοι΄ και τεχνολογικοι΄ στο΄χοι»· ΕΕ C 355 της
21.11.1997. Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα «Η επι΄δραση επι΄ των
ΜΜΕ της συνεχου΄ς και γενικευµε΄νης µει΄ωσης των πο΄ρων που
προορι΄ζονται για την ΕΤΑ στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση»· ΕΕ C 133 της
28.4.1997. Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα «Για να διαπλα΄σουµε
το µε΄λλον — η ΄ερευνα στην υπηρεσι΄α των πολιτω΄ν».
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3.2.
Η νε΄α ρυ΄θµιση και η καινοτο΄µος ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση µε σκοπο΄ την επι΄λυση των προβληµα΄των του πολι΄τη, των
επιχειρη΄σεων, και της κοινωνι΄ας ΄εχουν κερδι΄σει την συναι΄νεση των
οργα΄νων και των συνοµιλητω΄ν τους σε ευρωπαϊκο΄ και εθνικο΄
επι΄πεδο και ΄εχουν επιφε΄ρει µια κοπερνικα΄νιο επανα΄σταση στην
κοινοτικη΄ δρα΄ση ο΄σον αφορα΄ την ΕΤΑΕ. Ως αποτε΄λεσµα προε΄κυψε
η ενσωµα΄τωση νε΄ων στοιχει΄ων οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς βαρυ΄τητας για την ΄ερευνα καθω΄ς και µι΄ας συνεκτικη΄ς θεωρη΄σεως µε τις
α΄λλες κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς και µια αυξανο΄µενη και γενικευµε΄νη
δε΄σµευση για την α΄ρση του ευρωπαϊκου΄ παραδο΄ξου της καινοτοµι΄ας.

3.3.
Οι συνε΄πειες της ρυ΄θµισης αυτη΄ς που ΄εχει θε΄σει την
επι΄λυση των προβληµα΄των στο κε΄ντρο της ερευνητικη΄ς δρα΄σης µε
την συµβολη΄ των διαφο΄ρων φορε΄ων και χρηστω΄ν της ΄ερευνας ει΄ναι
πολλαπλε΄ς, δυσχερει΄ς και πολυ΄πλοκες:

3.3.1. η ανα΄γκη «συγχρονικη΄ς µηχανικη΄ς» ΄επρεπε να συνδυα΄ζει
δια΄φορους κλα΄δους, δια΄φορες τυπολογι΄ες ΄ερευνας απο΄ την βασικη΄
΄εως την εφαρµοσµε΄νη και ΄εως την τεχνολογικη΄ καινοτοµι΄α και
επι΄δειξη, καθω΄ς και διαφο΄ρους φορει΄ς απο΄ το πανεπιστη΄µιο ΄εως
τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, απο΄ δηµο΄σια και ιδιωτικα΄ ερευνητικα΄
κε΄ντρα ΄εως τη βιοµηχανι΄α και τους τελικου΄ς χρη΄στες, σε µι΄α
προοπτικη΄ αναπτυξιακη΄ς προσπα΄θειας που θα ενσωµατω΄νει εξ'
αρχη΄ς τα στοιχει΄α για µι΄α πραγµατικη΄ µετατροπη΄ των αποτελεσµα΄των σε βιοµηχανικε΄ς και εµπορικε΄ς επιτυχι΄ες·

3.3.2. η ενσωµα΄τωση των ερευνητικω΄ν προσπαθειω΄ν ΄επρεπε
να γι΄νει σε ΄ενα σφαιρικο΄ στρατηγικο΄ πλαι΄σιο ανταγωνιστικη΄ς
κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς στον τοµε΄α της ΕΤΑ, που θα ΄επρεπε να ει΄ναι
στοιχει΄ο αναφορα΄ς σε ευρωπαϊκο΄, κοινοτικο΄ και περιφερειακο΄
επι΄πεδο προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ συνοχη΄ και αποτελεσµατικο΄τητα ο΄σον αφορα΄ την ανταγωνιστικο΄τητα του ευρωπαϊκου΄
συστη΄µατος·

3.3.3. η δηµιουργι΄α νε΄ων κοινοτικω΄ν πλαισι΄ων ο΄σον αφορα΄ τις
διαδικασι΄ες, τη διαχει΄ριση και τη διαβου΄λευση σε λειτουργικη΄
σχε΄ση µε τη νε΄α ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση του προγρα΄µµατος
πλαι΄σιο, ΄επρεπε να αντικατοπτρι΄ζεται στις ενηµερωτικε΄ς δε΄σµες και
στα ετη΄σια προγρα΄µµατα εργασι΄ας καθω΄ς και σε πιο επικεντρωµε΄νες στα προβλη΄µατα προκηρυ΄ξεις διαγωνισµω΄ν, ω΄στε να ευνοει΄ται
η εθελου΄σια συ΄σταση οµα΄δων εκ των προτε΄ρων, που να ανταποκρι΄νονται σε διοικητικε΄ς δοµε΄ς και επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα των
διαχειριστω΄ν, καθορι΄ζοντας σαφη΄ κριτη΄ρια και συστη΄µατα επιλογη΄ς και ανα΄δρασης προς τους προτει΄νοντες·

3.3.4. η εφαρµογη΄ συστηµα΄των εποπτει΄ας, και τεχνολογικη΄ς
και βιοµηχανικη΄ς αξιολο΄γησης των δρα΄σεων ΕΤΑΕ για την επαλη΄θευση της αποτελεσµατικο΄τητας ο΄σον αφορα΄ την επι΄τευξη των
στο΄χων και συγχρο΄νως για να εξασφαλισθει΄ η ελαστικο΄τητα΄ τους
και η προσαρµογη΄ τους στις απαιτη΄σεις των νε΄ων προκλη΄σεων,
΄ετσι ω΄στε να τι΄θενται οι βα΄σεις για την επεξεργασι΄α των σεναρι΄ων
που ει΄ναι απαραι΄τητα στους πολιτικου΄ς φορει΄ς λη΄ψεως αποφα΄σεων
για να πραγµατοποιη΄σουν ορθα΄ τις νε΄ες στρατηγικε΄ς επιλογε΄ς·
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3.3.5. η ανα΄γκη ενεργοποιη΄σεως µι΄ας κριτικη΄ς µα΄ζας πο΄ρων,
που θα ει΄ναι κατα΄λληλη και θα επαρκει΄ ως καταλυ΄της των
προσπαθειω΄ν για ΄εναν περιορισµε΄νο αριθµο΄ βασικω΄ν δρα΄σεων, που
θα λειτουργη΄σουν ως καινοτο΄µο µε΄σο των οµα΄δων µικρω΄ν και
µεγα΄λων σχεδι΄ων εφαρµοσµε΄νης και γενικη΄ς ΄ερευνας και ενδεχοµε΄νως ΄ερευνας βα΄σης και επι΄δειξης για την αντιµετω΄πιση µι΄ας
προ΄κλησης η΄ ενο΄ς κοινου΄ ευρωπαϊκου΄ προβλη΄µατος µε ποσοτικοποιηµε΄νους στο΄χους και µε βα΄ση τα πραγµατικω΄ς επιτευχθε΄ντα
αποτελε΄σµατα·

3.3.6. η δηµιουργι΄α λειτουργιω΄ν εσωτερικου΄ και εξωτερικου΄
συντονισµου΄, συχνα΄ σε κα΄θε βασικο΄ προ΄γραµµα και δρα΄ση, θα
΄επρεπε να υποδεικνυ΄ει ειδικε΄ς λειτουργι΄ες και να ενεργοποιει΄
κυ΄τταρα καινοτοµι΄ας στο εσωτερικο΄ των βασικω΄ν δρα΄σεων και των
προγραµµα΄των·

3.3.7. η δηµιουργι΄α µο΄νιµων βηµα΄των διαλο΄γου και αντιπαρα΄θεσης µεταξυ΄ εµπειρογνωµο΄νων, βιοµηχανι΄ας, φορε΄ων λη΄ψης
αποφα΄σεων και χρηστω΄ν και οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν φορε΄ων
η΄ταν απαραι΄τητη για να εξασφαλισθει΄ ο΄τι οι νε΄ες τεχνολογικε΄ς
προκλη΄σεις, οι νε΄ες ανακαλυ΄ψεις και η εφαρµογη΄ τους κατανοου΄νται πλη΄ρως, αξιολογου΄νται και γι΄νονται αποδεκτε΄ς. Κατ' αυτο΄ν
τον τρο΄πο η κατα΄λληλη διαχει΄ριση της επιστηµονικη΄ς ανα΄πτυξης
θα συµβα΄λλει στην ευηµερι΄α και την βελτι΄ωση της ποιο΄τητας
της ζωη΄ς σε ΄ενα θετικο΄ πλαι΄σιο ανταγωνιστικη΄ς οικονοµικη΄ς
ανα΄πτυξης.

3.4.
Το 5ο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο κοινοτικη΄ς ΕΤΑΕ που διαχειρι΄ζεται απευθει΄ας σε λιγο΄τερο απο΄ 4 χρο΄νια µια µα΄ζα κοινοτικω΄ν
δηµοσιονοµικω΄ν πο΄ρων υ΄ψους 15 δισ. ευρω΄, ενω΄ δαπανα΄ σχεδο΄ν
το διπλα΄σιο, εµπλε΄κει 30 χω΄ρες (1) συµπεριλαµβανοµε΄νων των
υποψη΄φιων χωρω΄ν, µε 11 επι΄σηµες γλω΄σσες, πρε΄πει να δηµιουργη΄σει µι΄α ευρωπαϊκη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α που να ανταποκρι΄νεται
το΄σο στις κοινωνικοοικονοµικε΄ς εκτιµη΄σεις και ο΄σον αφορα΄ τον
ανταγωνισµο΄ επι΄ της παγκο΄σµιας αγορα΄ς ο΄σο και στις εκτιµη΄σεις
σχετικα΄ µε τη συγκε΄ντρωση και την κριτικη΄ µα΄ζα, ενισχυ΄οντας τη
συνεργασι΄α εντο΄ς και εκτο΄ς της Ευρω΄πης, και µε΄σω µιας διευρυµε΄νης και ελκυστικη΄ς κοινο΄τητας ερευνητω΄ν που επιδιω΄κει την
επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ αριστει΄α και την αρµονικη΄ και
συνεκτικη΄ ανα΄πτυξη ο΄λης της ΕΕ.

3.5.
Η ανα΄πτυξη στοχοθετηµε΄νων ολοκληρωµε΄νων δρα΄σεων
επιτει΄νει, κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, τον πολυ΄πλοκο χαρακτη΄ρα
της εφαρµογη΄ς και του ελε΄γχου του προγρα΄µµατος πλαι΄σιο,
αυξα΄νοντας τις απαιτη΄σεις και δεσµευ΄σεις συνε΄ργιας µεταξυ΄ των
µεµονωµε΄νων σχεδι΄ων στο εσωτερικο΄ των οµα΄δων µε σαφει΄ς
επιπτω΄σεις ο΄σον αφορα΄ την ακρι΄βεια και τη σαφη΄νεια των στο΄χων,
θε΄τει ΄εµφαση στις προοπτικε΄ς των πιθανω΄ν αποτελεσµα΄των της
΄ερευνας και της αξιολο΄γησης, αναβα΄θµισης και εκµετα΄λλευση΄ς
τους ο΄σον αφορα΄ την ελεγξιµο΄τητα και εγκυρο΄τητα των ενδια΄µεσων αποτελεσµα΄των.

(1) Θα ει΄ναι 31 χω΄ρες, µετα΄ την θε΄ση σε εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας
συ΄νδεσης µε την Ελβετι΄α.
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3.6.
Η ανα΄γκη επιτα΄σεως της επι΄δρασης της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας
διε΄ρχεται απο΄ τη βελτι΄ωση των µηχανισµω΄ν διαβου΄λευσης µε το
συ΄νολο των φορε΄ων, την πλη΄ρη ενεργοποι΄ηση και ενο΄ψει της
διευ΄ρυνσης της ΕΕ ο΄λων των α΄ρθρων που προβλε΄πονται απο΄
τη Συνθη΄κη ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ ΄ερευνας ανα΄πτυξης και
τεχνολογικη΄ς καινοτοµι΄ας και συγκεκριµε΄να του α΄ρθρου 165 ο΄σον
αφορα΄ τον συντονισµο΄ των δρα΄σεων της Κοινο΄τητας και των
κρατω΄ν µελω΄ν, του α΄ρθρου 168 σχετικα΄ µε τα συµπληρωµατικα΄
προγρα΄µµατα, του α΄ρθρου 169 ο΄σον αφορα΄ την κοινοτικη΄
συµµετοχη΄ στα προγρα΄µµατα περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν του
α΄ρθρου 171 ο΄σον αφορα΄ το µε΄σο της «κοινη΄ς επιχει΄ρησης» και
του α΄ρθρου 170 που προβλε΄πει την δυνατο΄τητα συνεργασι΄ας µε
α΄λλους ευρωπαϊκου΄ς και διεθνει΄ς ευρωπαϊκου΄ς οργανισµου΄ς.

3.7.
Ει΄ναι σαφε΄ς εξα΄λλου, ο΄πως υπογραµµι΄ζεται στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο «Προς ΄εναν ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο της
΄ερευνας» για την οποι΄α η ΟΚΕ εξε΄δωσε ιδι΄αν γνωµοδο΄τηση (1), ο΄τι
η ανα΄πτυξη της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας εξαρτα΄ται «απο΄ ΄ενα γενικο΄
πλαι΄σιο που ευνοει΄ περισσο΄τερο την ΄ερευνα στην Ευρω΄πη», καθω΄ς
και απο΄ κοινη΄ γενικη΄ προσπα΄θεια για τη δηµιουργι΄α συνεργιω΄ν
µεταξυ΄ των ευρωπαϊκω΄ν, εθνικω΄ν, περιφερειακω΄ν και κοινοτικω΄ν
προγραµµα΄των, την αυ΄ξηση της επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς
αριστει΄ας σε ο΄λη την κοινοτικη΄ επικρα΄τεια, καθιστω΄ντας την
ελκυστικη΄ για την ευρωπαϊκη΄ και διεθνη΄ επιστηµονικη΄ κοινο΄τητα.

3.8.
Στην ΄εκτακτη συ΄νοδο κορυφη΄ς στη Λισσαβω΄να της 23ης
και 24ης Μαρτι΄ου 2000, τονι΄ζεται και πα΄λι στα τελικα΄ συµπερα΄σµατα της Προεδρι΄ας ο΄τι «χρεια΄ζεται να ολοκληρωθου΄ν και να
συντονιστου΄ν καλυ΄τερα οι ερευνητικε΄ς δραστηριο΄τητες σε εθνικο΄
επι΄πεδο και σε επι΄πεδο ΕΕ για να καταστου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ πιο
αποτελεσµατικε΄ς και καινοτο΄µες και για να εξασφαλισθει΄ ο΄τι η
Ευρω΄πη µπορει΄ να παρα΄σχει θελκτικε΄ς προοπτικε΄ς στους καλυ΄τερους ερευνητε΄ς της», χρησιµοποιω΄ντας πλη΄ρως τα µε΄σα που
προβλε΄πονται απο΄ τη Συνθη΄κη καθω΄ς και ο΄λα τα λοιπα΄ κατα΄λληλα
µε΄σα, µεταξυ΄ των οποι΄ων οι εθελου΄σιες συµφωνι΄ες, για να
επιτευχθει΄ ο στο΄χος αυτο΄ς µε ευελιξι΄α κατα΄ τρο΄πο αποκεντρωµε΄νο
και α΄νευ γραφειοκρατι΄ας.

3.9.
Συγκεκριµε΄να, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Feira της
19ης και 20ης Ιουνι΄ου 2000 επικρο΄τησε την εφαρµογη΄ µηχανισµω΄ν διασυνδε΄σεως σε δι΄κτυα των εθνικω΄ν και κοινω΄ν προγραµµα΄των και την απογραφη΄, ΄εως το 2001, των πρωτοποριακω΄ν
κε΄ντρων ΄ερευνας και ανα΄πτυξης σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, και ζη΄τησε
να ενθαρρυνθει΄ η ανα΄πτυξη µι΄ας µεθο΄δου ανοικτου΄ συντονισµου΄
για τη συγκριτικη΄ ανα΄λυση των εθνικω΄ν πολιτικω΄ν στον τοµε΄α της
ΕΤΑ, µε τον εντοπισµο΄ ΄εως τον Ιου΄νιο του 2000 των κατα΄λληλων
δεικτω΄ν· να διευκολυνθει΄ η δηµιουργι΄α ενο΄ς δικτυ΄ου ευρε΄ος
φα΄σµατος και υψηλη΄ς ταχυ΄τητας ΄εως το 2001 για τις επιστηµονικε΄ς επικοινωνι΄ες, προκειµε΄νου να διασυνδεθου΄ν ερευνητικα΄ κε΄ντρα,
πανεπιστη΄µια και σχολει΄α· να αρθου΄ν ΄εως το 2002 τα εµπο΄δια για
την κινητικο΄τητα των ερευνητω΄ν και να δηµιουργηθει΄ ΄ενα πιο
θελκτικο΄ ευρωπαϊκο΄ πλαι΄σιο· να καταστου΄ν διαθε΄σιµα και προσιτα΄
µε χαµηλο΄ κο΄στος ΄εως το 2001 τα µε΄σα σχετικα΄ µε το ευρωπαϊκο΄

(1) ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 70.
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δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας και το προ΄τυπο χρησιµο΄τητας· να αναληφθει΄ µι΄α ειδικη΄ δρα΄ση για να ενθαρρυνθου΄ν οι και΄ριες διεπικοινωνι΄ες στα πλαι΄σια των καινοτοµικω΄ν δικτυ΄ων µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων
και χρηµατοπιστωτικω΄ν αγορω΄ν, η ΄ερευνα και η ανα΄πτυξη, τα
ιδρυ΄µατα κατα΄ρτισης, οι υπηρεσι΄ες παροχη΄ς συµβουλω΄ν και οι
τεχνολογικε΄ς αγορε΄ς· να βελτιωθου΄ν οι συνε΄ργιες Cost και Εureka·
να ενθαρρυνθου΄ν οι επιστηµονικε΄ς σταδιοδροµι΄ες, οι ροε΄ς και οι
ανταλλαγε΄ς των ερευνητω΄ν µε τις τρι΄τες χω΄ρες καθω΄ς και η
αυξηµε΄νη συµµετοχη΄ των γυναικω΄ν στην επιστη΄µη.
3.9.1. Επιπλε΄ον, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Feira επιδοκι΄µασε την υιοθε΄τηση του Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη για τις µικρε΄ς
επιχειρη΄σεις, του οποι΄ου η ο΄γδοη γραµµη΄ δρα΄σης συνιστα΄ την
ενι΄σχυση της τεχνολογικη΄ς ικανο΄τητας των µικρω΄ν επιχειρη΄σεων
µε΄σω, ιδι΄ως, της ενι΄σχυσης των υφιστα΄µενων προγραµµα΄των που
αποβλε΄πουν στην προαγωγη΄ της καινοτοµι΄ας, τη δια΄δοση της
τεχνολογι΄ας και την ικανο΄τητα των µικρω΄ν επιχειρη΄σεων να
προσαρµο΄ζονται στις νε΄ες τεχνολογι΄ες.
3.10. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι η επιτα΄χυνση της ανα΄πτυξης των δυνατοτη΄των της κοινωνι΄ας που βασι΄ζεται στη γνω΄ση και ενο΄ς δυναµικου΄
πλαισι΄ου πλη΄ρους ενεργοποι΄ησης των νε΄ων ηλεκτρονικω΄ν τεχνολογιω΄ν αποτελου΄ν αποφασιστικου΄ς παρα΄γοντες για την επι΄δραση της
πολυετου΄ς κοινοτικη΄ς δρα΄σης ΕΤΑΕ, για την ΄δια
ι
την ταχυ΄τητα
εφαρµογη΄ς και για τις µελλοντικε΄ς ρυθµι΄σεις της ΄διας
ι
της
δρα΄σεως.

4.

Με΄σα µε΄τρησης της επι΄δρασης: ΄ενας συνεχη΄ς και συστηµατικο΄ς κυ΄κλος

4.1.
Συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ ει΄ναι απαραι΄τητος ΄ενας καλυ΄τερος
συντονισµο΄ς µεταξυ΄ των δραστηριοτη΄των ενηµε΄ρωσης, συλλογη΄ς
στατιστικω΄ν στοιχει΄ων και επεξεργασι΄ας των δεικτω΄ν αφενο΄ς,
και, αφετε΄ρου, των δραστηριοτη΄των ελε΄γχου, αξιολο΄γησης και
προοπτικη΄ς στους οποι΄ους θα πρε΄πει να προστεθου΄ν οι ρυθµιστικε΄ς
και συστηµατικε΄ς διατα΄ξεις συνοπτικω΄ν πλαισι΄ων ευ΄κολης χρη΄σης
και προ΄σβασης για τα µε΄τρα που υφι΄στανται σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
και σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, δηλαδη΄ ΄ενα ει΄δος πι΄νακα οργα΄νων.
4.2.
Στο επι΄πεδο της ενηµε΄ρωσης υφι΄σταται η α΄µεση νοµικη΄
υποχρε΄ωση που απορρε΄ει απο΄ το α΄ρθρο 173 της Συνθη΄κης να
υποβα΄λλεται ετη΄σια ΄εκθεση στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο
Συµβου΄λιο σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητες που αναλαµβα΄νονται
στον τοµε΄α της ΕΤΑΕ και της δια΄δοσης των αποτελεσµα΄των καθω΄ς
και για το προ΄γραµµα εργασι΄ας του τρε΄χοντος ΄ετους. Παρο΄µοια
προβλε΄πεται η δηµοσι΄ευση ετη΄σιων στατιστικω΄ν στοιχει΄ων στον
τοµε΄α της Ε&Α και µι΄ας ευρωπαϊκη΄ς ΄εκθεσης για τους δει΄κτες Ε&Τ
ενω΄ σηµαντικη΄ υπηρεσι΄α παρε΄χεται απο΄ τις τρα΄πεζες δεδοµε΄νων
Cordis.
4.3.
Στο επι΄πεδο του ελε΄γχου και της παρακολου΄θησης, το
α΄ρθρο 5 των αποφα΄σεων του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του Συµβουλι΄ου για το 5ο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο προβλε΄πει
υποχρεω΄σεις συνεχου΄ς και συστηµατικη΄ς παρακολου΄θησης επι΄
ετησι΄ας βα΄σεως για το προ΄γραµµα πλαι΄σιο και για τα ειδικα΄
προγρα΄µµατα. 'Ενας ΄ελεγχος οικονοµικη΄ς αποτελεσµατικο΄τητας
πραγµατοποιη΄θηκε α΄λλωστε απο΄ το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο στο
πλαι΄σιο των εκθε΄σεω΄ν του για τις εσωτερικε΄ς κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς.
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4.4.
Στο επι΄πεδο των µηχανισµω΄ν αξιολο΄γησης προβλε΄πεται
πριν απο΄ τη διατυ΄πωση προτα΄σεων σχετικα΄ µε το 6ο Προ΄γραµµα
Πλαι΄σιο, η δηµοσι΄ευση πενταετω΄ν εκθε΄σεων αξιολο΄γησης, αναδροµικω΄ν και ανεξα΄ρτητων το΄σο για το προ΄γραµµα πλαι΄σιο ο΄σο και
για τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα ενω΄ τα συµπερα΄σµατα΄ τους πρε΄πει να
ανακοινω΄νονται µε τις σχετικε΄ς παρατηρη΄σεις της Επιτροπη΄ς,
στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ των
Περιφερειω΄ν και στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄. Ταυτοχρο΄νως προβλε΄πεται σχετικη΄ ΄εκθεση ενδια΄µεσης επανεξε΄τασης απο΄
την Επιτροπη΄ που αφορα΄ την ανα΄λυση και αξιολο΄γηση για νε΄ους
ευε΄λικτους προσανατολισµου΄ς και κατευθυ΄νσεις.

4.5.
Τε΄λος, το συ΄στηµα διαβου΄λευσης που εφαρµο΄σθηκε στο
πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος πλαι΄σιο µε τη δηµιουργι΄α των µο΄νιµων
εξωτερικω΄ν συµβουλευτικω΄ν οµα΄δων που συνοδευ΄ουν τα ειδικα΄
προγρα΄µµατα και τις βασικε΄ς δρα΄σεις, καθω΄ς και το συ΄στηµα
ειδικω΄ν οµα΄δων που εγκαινια΄σθηκε απο΄ την Επιτροπη΄ για τη
ρυ΄θµιση των δρα΄σεων ΄ερευνας, αποτελου΄ν βεβαι΄ως ΄ενα πλη΄ρες και
αρθρωµε΄νο συ΄στηµα παρακολου΄θησης και αξιολο΄γησης που,
συ΄µφωνα µε τη γνω΄µη της ΟΚΕ, δεν χρεια΄ζεται µο΄νο µια µεγα΄λη
προσπα΄θεια συντονισµου΄ αλλα΄ και συµβατο΄τητας και εσωτερικου΄
εξορθολογισµου΄ των ανιχνευτικω΄ν µηχανισµω΄ν που διαφορετικα΄
κινδυνευ΄ουν να «πνι΄ξουν» στη γραφειοκρατι΄α τα πραγµατικα΄ σχε΄δια
και τις δρα΄σεις της ΕΤΑΕ.

4.6.
Το πλαι΄σιο συµπληρω΄νεται απο΄ δρα΄σεις αξιολο΄γησης στα
πλαι΄σια ορισµε΄νων ειδικω΄ν προγραµµα΄των και ειδικο΄τερα στο
πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος «ανθρω΄πινοι πο΄ροι» της βασικη΄ς
δρα΄σης «βασικη΄ κοινωνικοοικονοµικη΄ γνω΄ση» ενω΄ το Κοινο΄ Κε΄ντρο
Ερευνω΄ν ΄εχει ως αποστολη΄ να παρε΄χει τεχνοοικονοµικε΄ς αναλυ΄σεις
για την υποστη΄ριξη των ευρωπαϊκω΄ν φορε΄ων λη΄ψεως αποφα΄σεων,
ελε΄γχοντας και αναλυ΄οντας τις εξελι΄ξεις που συνδε΄ονται µε την
επιστη΄µη και την τεχνολογι΄α, την εγκα΄ρσια επι΄δραση΄ τους στους
τοµει΄ς, τις µεταξυ΄ τους σχε΄σεις, το κοινωνικοοικονοµικο΄ πλαι΄σιο
και τις µελλοντικε΄ς πολιτικε΄ς επιπτω΄σεις. Στα πλαι΄σια αυτα΄ µπορει΄
να διαδραµατι΄σει και΄ριο ρο΄λο το 'Ιδρυµα Μελετω΄ν Τεχνολογιω΄ν
του Με΄λλοντος της Σεβι΄λλης.

4.7.
Ει΄ναι απαραι΄τητο το συ΄στηµα των εκτιµητω΄ν των προτα΄σεων να ανταποκρι΄νεται σε κοινα΄ κριτη΄ρια συνε΄πειας. Αυτο΄ ει΄ναι
ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ για τη συνεκτικη΄ λειτουργι΄α του γενικου΄
µηχανισµου΄ παρακολου΄θησης, αξιολο΄γησης και επι΄δοσης.

4.8.
'Ενα κεντρικο΄ σηµει΄ο ει΄ναι η σαφη΄νεια και η ακρι΄βεια των
κριτηρι΄ων το΄σο επιστηµονικη΄ς αριστει΄ας ο΄σο και κοινωνικοοικονοµικου΄ χαρακτη΄ρα καθω΄ς και της διατοµεακη΄ς και διακλαδικη΄ς
φυ΄σεως της νε΄ας προσε΄γγισης για την επι΄λυση προβληµα΄των του
προγρα΄µµατος πλαι΄σιο.

4.9.
Εν κατακλει΄δι, προκειµε΄νου να αξιολογηθει΄ η κοινωνικοοικονοµικη΄ επι΄δραση του βασικου΄ µε΄σου του πολυετου΄ς προγραµµατισµου΄ της κοινοτικη΄ς δρα΄σης στον τοµε΄α της ΄ερευνας χρεια΄ζεται
να εξασφαλισθει΄ η συνε΄χεια και η συστηµατικο΄τητα του κυ΄κλου
επο΄πτευση, αξιολο΄γηση, επι΄δοση, και, ταυτοχρο΄νως, ο εξορθολο-
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γισµο΄ς και η καταπολε΄µηση της γραφειοκρατι΄ας ΄ετσι ω΄στε αντι΄ενο΄ς
συστη΄µατος αυτοαναφορα΄ς απλη΄ς επιβεβαι΄ωσης της εσωτερικη΄ς
ορθο΄τητας να εξασφαλι΄ζονται αποτελεσµατικε΄ς απαντη΄σεις στις
προκλη΄σεις του βιοµηχανικου΄ ανταγωνισµου΄ στο συ΄στηµα της
Ευρω΄πης, σε ΄ενα ευε΄λικτο, αποδεκτο΄ και διερευνητικο΄ στρατηγικο΄
µεσοπρο΄θεσµο και µακροπρο΄θεσµο πλαι΄σιο.

4.10. Σ' αυτο΄ το πλαι΄σιο αναφορα΄ς θα πρε΄πει να ενταχθου΄ν οι
αξιολογη΄σεις και οι προοπτικε΄ς των δρα΄σεων ΄ερευνας και των
α΄λλων ευρωπαϊκω΄ν πρωτοβουλιω΄ν ο΄πως τα προγρα΄µµατα Εureka,
Cost, Embo, Esa κ.λπ. καθω΄ς και οι αξιολογη΄σεις και οι προοπτικε΄ς
των εθνικω΄ν και περιφερειακω΄ν πρωτοβουλιω΄ν πολιτικη΄ς στον
τοµε΄α της ΄ερευνας µε΄σω συγκριτικω΄ν αναλυ΄σεων και πινα΄κων.

5.

Προς µια κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ που θα βασι΄ζεται σε
΄ ς αποδεκτω
΄ ν προτεραιοτη΄των
΄εναν πυρη΄να κοινω

5.1.
∆εδοµε΄νου ο΄τι οι πολιτικε΄ς αποφα΄σεις στηρι΄ζονται σε
πολλου΄ς διαφορετικου΄ς φορει΄ς που προε΄ρχονται απο΄ πολλα΄
επι΄πεδα, ευρωπαϊκο΄, κοινοτικο΄, εθνικο΄ και περιφερειακο΄, η ΟΚΕ
κρι΄νει απαραι΄τητο να διασφαλισθει΄ ΄ενα κοινο΄ στρατηγικο΄ πλαι΄σιο
στη΄ριξης για τον καθορισµο΄ προτεραιοτη΄των ο΄σον αφορα΄ τους
τεχνολογικου΄ς και επιστηµονικου΄ς στο΄χους για την αντιµετω΄πιση
των οικονοµικω΄ν, κοινωνικω΄ν και βιοµηχανικω΄ν προβληµα΄των της
κοινωνι΄ας. Συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ µια παρο΄µοια στρατηγικη΄ ει΄ναι
απαραι΄τητη για να τοποθετηθου΄ν οι προσπα΄θειες στα δια΄φορα
επι΄πεδα και για να εντοπισθου΄ν οι αρµοδιο΄τητες κα΄θε φορε΄α της
ευρωπαϊκη΄ς ΄ερευνας σε ΄ενα πλαι΄σιο συνοχη΄ς και συµπληρωµατικο΄τητας.

5.2.

Σχετικα΄ µε αυτα΄ η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι ΄εχει σηµασι΄α:

5.2.1. να δηµιουργηθει΄ και να ενισχυθει΄ ΄ενα ανοικτο΄ συ΄στηµα
στρατηγικη΄ς (1) συλλογη΄ς πληροφοριω΄ν στα πλαι΄σια του συστη΄µατος λη΄ψεως αποφα΄σεων για την επιστη΄µη και την τεχνολογι΄α µε τη
δηµιουργι΄α ενο΄ς δικτυ΄ου υποδοµω΄ν που θα θε΄τουν σε αλληλεπι΄δραση εµπειρι΄ες, ικανο΄τητες, ιδρυ΄µατα και τεχνολογικε΄ς βα΄σεις
που να επιτρε΄πουν την προ΄σβαση σε επι΄πεδο περιφερειακο΄,
εθνικο΄ και τοµεακο΄ καθω΄ς και την α΄µεση διασυ΄νδεση µε τους
ενδιαφερο΄µενους φορει΄ς και να τονω΄νουν την αµοιβαι΄α
συνεργασι΄α·
5.2.2. να εξασφαλισθει΄ ο΄τι αυτη΄ η αρχιτεκτονικη΄ στρατηγικη΄ς
ευφυι΄ας αναπτυ΄σσει ΄εναν συνεχη΄ κυ΄κλο ενηµε΄ρωσης, ελε΄γχου,
αξιολο΄γησης και εξερευ΄νησης που πρε΄πει να συνοδευ΄ει την
ανα΄πτυξη των δρα΄σεων ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς καινοτοµι΄ας.
Πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν αλληλεπιδρα΄σεις µεταξυ΄ των φορε΄ων και
του ευρε΄ος κοινου΄ και µε΄σω της ΄εντονης χρη΄σης των µε΄σων
µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης που επιτρε΄πει µεγαλυ΄τερη αποδοχη΄ και
εκδηµοκρατισµο΄ της διαδικασι΄ας επιλογη΄ς των µελλοντικω΄ν
τεχνολογιω΄ν·

(1) ∆ιαφο΄ρων συγγραφε΄ων «η βελτι΄ωση της κατανεµηµε΄νης ευφυι΄ας στα
πολυ΄πλοκα συστη΄µατα καινοτοµι΄ας», Karlsruhe, Fraunhofer Institut
΄ερευνας για τα συστη΄µατα και τις καινοτοµι΄ες, ISI 1999.
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5.2.3. να εναρµονι΄σει µεθοδολογι΄ες και τεχνικε΄ς ανι΄χνευσης
δεδοµε΄νων σε ευρωπαϊκο΄, κοινοτικο΄, εθνικο΄ και περιφερειακο΄
επι΄πεδο για να καταστη΄σει πλη΄ρως συµβατα΄ και διεπικοινωνη΄σιµα
τα δι΄κτυα και τις τρα΄πεζες δεδοµε΄νων καθω΄ς και να εξασφαλι΄σει
την υ΄παρξη µι΄ας κοινη΄ς γλω΄σσας προς τους δια΄φορους φορει΄ς και
στα δια΄φορα επι΄πεδα·

—

΄ενα περιορισµε΄νο αριθµο΄ τοµε΄ων προτεραιοτη΄των επι΄ των
οποι΄ων θα συγκεντρωθου΄ν οι πο΄ροι αυτοι΄ σε ευρωπαϊκο΄,
κοινοτικο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο, καθω΄ς και κανο΄νες αλληλεπι΄δρασης, χωρι΄ς επικαλυ΄ψεις και συµπληρωµατικο΄τητας
µεταξυ΄ τους·

5.2.4. να ενσωµατω΄σει πλη΄ρως τα προγρα΄µµατα των συστηµα΄των στρατηγικη΄ς ευφυι΄ας στο σω΄µα των κοινοτικω΄ν δρα΄σεων
ΕΤΑ που ενεργοποιου΄νται η΄ µπορου΄ν να ενεργοποιηθου΄ν δυνα΄µει
των διατα΄ξεων που προβλε΄πονται απο΄ τον τι΄τλο XVII της
Συνθη΄κης·

—

την ανα΄πτυξη των προτεραιοτη΄των σε δια΄φορα επι΄πεδα,
συγκεκριµε΄να επιφυλα΄σσοντας στο εθνικο΄ επι΄πεδο ευρυ΄τερο
χω΄ρο για τη βασικη΄ ακαδηµαϊκη΄ ΄ερευνα αλλα΄ σε διασυ΄νδεση
µε τα κε΄ντρα αριστει΄ας και αρµοδιο΄τητας που µπορου΄ν να
χρηµατοδοτηθου΄ν µε µεταβλητη΄ γεωµετρι΄α. Σε περιφερειακο΄
επι΄πεδο µι΄α µεγαλυ΄τερη δυνατο΄τητα προω΄θησης, ανα΄πτυξης
των δρα΄σεων ΕΤΑ και καινοτοµι΄ας για τις επιχειρη΄σεις,
ειδικω΄ς στις ΜΜΕ και για την ενι΄σχυση και την κινητικο΄τητα
των ανθρω΄πινων πο΄ρων απο΄ τον ακαδηµαϊκο΄ και τον βιοµηχανικο΄ τοµε΄α — εξασφαλι΄ζοντας ο΄µως κοινοτικε΄ς δρα΄σεις
υποστη΄ριξης µε διαπεριφερειακε΄ς και διακρατικε΄ς διασυνδε΄σεις. Σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο τα µεγα΄λα σχε΄δια βιοµηχανικη΄ς συγκε΄ντρωσης που µπορου΄ν να υλοποιηθου΄ν µο΄νο µε
κοινη΄ δια΄θεση της κριτικη΄ς µα΄ζας οικονοµικω΄ν και ανθρω΄πινων πο΄ρων, επικεντρωµε΄νων σε ΄ενα περιορισµε΄νο αριθµο΄
στο΄χων που να ανταποκρι΄νεται στις µεγα΄λες παγκο΄σµιες
προκλη΄σεις.

6.

Το νε΄ο πλαι΄σιο ανα΄γνωσης του πενταετου΄ς προγραµµατισµου΄ της κοινοτικη΄ς ΕΤΑ

5.2.5. να εµπλε΄ξει πλη΄ρως στην ανα΄πτυξη των προγραµµα΄των
αυτω΄ν, τους φορει΄ς και τους χρη΄στες της ΄ερευνας και της
καινοτοµι΄ας, τους φορει΄ς λη΄ψεως πολιτικω΄ν αποφα΄σεων και
τους κοινωνικοοικονοµικου΄ς φορει΄ς καθω΄ς επι΄σης και µε΄σω της
Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς, µε την εδραι΄ωση βηµα΄των
διαλο΄γου και αντιπαρα΄θεσης επι΄ των δεδοµε΄νων και σεναρι΄ων σε
βατη΄ και απλη΄ γλω΄σσα που να καθιστου΄ν δυνατη΄ την διεργασι΄α
µιας κοινο΄τητας της µαθη΄σεως και τον εντοπισµο΄ πολιτικω΄ν
προτεραιοτη΄των και την αξιολο΄γηση και κοινωνικη΄ αντι΄ληψη των
επιστηµονικω΄ν εξελι΄ξεων και των κινδυ΄νων που συνεπα΄γονται·
5.2.6. να περιορι΄σει τις δαπα΄νες και την α΄µεση και ΄εµµεση
γραφειοκρατικη΄ επι΄πτωση στη δραστηριο΄τητα ανι΄χνευσης, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ ο΄τι ΄ενα δεδοµε΄νο µπορει΄ και πρε΄πει να παρε΄χεται
µι΄α µο΄νο φορα΄ στο συ΄στηµα ΄εστω κι αν µετα΄ γενικευθει΄ η χρη΄ση
του·
5.2.7. να χρησιµοποιηθου΄ν πλη΄ρως τα νε΄α συστη΄µατα ηλεκτρονικη΄ς διασυ΄νδεσης, ειδικο΄τερα το internet και το intranet και οι
εξελι΄ξεις τους ο΄πως το δι΄κτυο υπολογιστω΄ν που πειραµατι΄σθηκε
το CERN ως µε΄σα για να χρησιµοποιει΄ται κατα΄ τρο΄πο ελαστικο΄
και µη δαπανηρο΄ η εφαρµογη΄ του ολοκληρωµε΄νου συστη΄µατος
στρατηγικη΄ς ευφυι΄ας στα προβλη΄µατα που καθι΄στανται ο΄λο και
πιο πολυ΄πλοκα, πιο αλληλε΄νδετα και πιο πολυκλαδικα΄.

6.1.
Η νε΄α οικονοµι΄α ΄εχει επιφε΄ρει µι΄α ΄εντονη επιτα΄χυνση
των δυναµικω΄ν βιοµηχανικη΄ς, επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς
συνεργασι΄ας ενω΄ ενι΄σχυσε κατα΄ τρο΄πο εξαιρετικα΄ καινοτο΄µο
διαλειτουργικα΄ µε΄σα προκειµε΄νου να καταστει΄ αποτελεσµατικη΄ η
συνεργασι΄α αυτη΄.

5.3.
Τε΄λος, συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ, το πλαι΄σιο κοινη΄ς στρατηγικη΄ς πρε΄πει να παρα΄σχει ΄εναν αποδεκτο΄ πυρη΄να προτεραιοτη΄των
προκειµε΄νου:
—

να καταστει΄ δυνατη΄ η διασυ΄νδεση και η συνοχη΄ µεταξυ΄ των
διαφο΄ρων επιπε΄δων και των διαφο΄ρων φορε΄ων·

—

να αναγνωρισθει΄ η πολυφωνι΄α των στο΄χων στο επι΄πεδο της
επιχει΄ρησης καθω΄ς και σε περιφερειακο΄, εθνικο΄, κοινοτικο΄ και
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο και ο αµοιβαι΄ος σεβασµο΄ς των χω΄ρων
δρα΄σεως καθω΄ς και η ανα΄γκη αµοιβαι΄ας συνε΄ργιας και
συµπληρωµατικο΄τητας.

5.4.
Το πλαι΄σιο κοινη΄ς ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς πρε΄πει να
απεικονι΄ζει:
—

το υ΄ψος των µε΄γιστων οικονοµικω΄ν πο΄ρων προκειµε΄νου να
ενισχυθει΄ η θε΄ση της ΕΕ σε ο΄,τι αφορα΄ τον ανταγωνισµο΄ και
τη συνεργασι΄α ΄εναντι των βασικω΄ν εται΄ρων της, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη το σωρευτικο΄ αποτε΄λεσµα των επενδυ΄σεων στους
τοµει΄ς της Ε&Α και των γνω΄σεων·

6.2.
Η διεργασι΄α παγκοσµιοποι΄ησης επε΄τεινε την προ΄κληση του
καινοτο΄µου τεχνολογικου΄ ανταγωνισµου΄ θε΄τοντας την απαι΄τηση
µετατροπη΄ς των αποτελεσµα΄των της ΄ερευνας σε τεχνολογικα΄
αντικει΄µενα βιοµηχανικη΄ς και εµπορικη΄ς επιτυχι΄ας ως κεντρικο΄
σηµει΄ο της ανταγωνιστικη΄ς ποιο΄τητας, ενω΄ η ταχυ΄τητα µεταβι΄βασης και ενσωµα΄τωσης της γνω΄σης σε προϊο΄ντα που τι΄θενται στην
υπηρεσι΄α της κοινωνι΄ας κατε΄στησε το χρο΄νο εµπορι΄ας το πιο
κρι΄σιµο στοιχει΄ο µε΄γιστης χρησιµο΄τητας.

6.3.
Η εµφα΄νιση µιας οικονοµι΄ας που βασι΄ζεται στη γνω΄ση
κατε΄δειξε µια σειρα΄ ειδικω΄ν αδυναµιω΄ν της Ευρω΄πης ΄εναντι του
υπο΄λοιπου κο΄σµου ο΄σον αφορα΄ τις ικανο΄τητες συνδυασµου΄ µιας
καινοτοµικη΄ς προσε΄γγισης της επιστηµονικη΄ς γνω΄σης και του
επιχειρησιακου΄ πνευ΄µατος σε ΄ενα οικονοµικο΄ και κανονιστικο΄
πλαι΄σιο ενθα΄ρρυνσης των α΄υλων επενδυ΄σεων του ιδιωτικου΄ τοµε΄α
και της εργασι΄ας µε΄σω δικτυ΄ου µεταξυ΄ ακαδηµαϊκου΄ κο΄σµου,
βιοµηχανι΄ας και ερευνητικω΄ν κε΄ντρων.
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6.4.
Στην προοπτικη΄ της διευ΄ρυνσης η τεχνολογικη΄ συνοχη΄ του
ευρωπαϊκου΄ διευρυµε΄νου συστη΄µατος θε΄τει σοβαρα΄ προβλη΄µατα
περιθωριοποιη΄σεως λο΄γω ανεπα΄ρκειας των δοµω΄ν και των υποδοµω΄ν καθω΄ς και προβλη΄µατα που αφορου΄ν την οικονοµικη΄ και
βιοµηχανικη΄ υφη΄ των οικονοµιω΄ν που βρι΄σκονται σε µεταβατικη΄
φα΄ση προσθε΄τοντας κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο υψηλο΄τερες τεχνολογικε΄ς διαφορε΄ς απο΄ τις υπα΄ρχουσες κοινωνικοοικονοµικε΄ς. Η ΕΕ θα
πρε΄πει να διατηρη΄σει και να αυξη΄σει το υψηλο΄ επιστηµονικο΄
δυναµικο΄ που υπα΄ρχει στις χω΄ρες αυτε΄ς, καθιστω΄ντας το αποτελεσµατικο΄ και ενσωµατω΄νοντα΄ς το στο συ΄στηµα κοινοτικη΄ς ΄ερευνας και προσανατολι΄ζοντας το προς την επι΄λυση των οικονοµικω΄ν,
κοινωνικω΄ν και βιοµηχανικω΄ν προβληµα΄των των οικονοµιω΄ν αυτω΄ν.

6.5.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄ οι δραστηριο΄τητες της ΕΤΑ της ΕΕ δεν
πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται ως µι΄α επιπρο΄σθετη θυρι΄δα για την
προσε΄λκυση πο΄ρων απο΄ 15, 21 η΄ 30 κρα΄τη διο΄τι ΄ετσι απαξιω΄νεται
η δυνατο΄τητα προστιθε΄µενης αξι΄ας της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας και
καθι΄σταται α΄κυρη η εγκυρο΄τητα΄ της.

6.6.
Η µεταβλητο΄τητα και το επι΄πεδο απαρχαι΄ωσης των τεχνολογικω΄ν διαδικασιω΄ν που εφαρµο΄ζονται στο παγκο΄σµιο πλαι΄σιο
απαιτει΄µι΄α µεγα΄λη ικανο΄τητα προ΄βλεψης και ελαστικο΄τητας καθω΄ς
και ταχυ΄τητα στη λη΄ψη αποφα΄σεων ΄ετσι ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται η
κατα΄λληλη επιστηµονικη΄, τεχνολογικη΄ και βιοµηχανικη΄ διαχει΄ριση
ω΄στε να αντιµετωπι΄ζονται οι νε΄ες προκλη΄σεις αλλα΄ και οι συνακο΄λουθοι νε΄οι κι΄νδυνοι.

6.7.
Το κο΄στος της ΄ερευνας ΄εχει υποστει΄ τε΄τοιες εκθετικε΄ς
αυξη΄σεις ω΄στε να απαιτει΄ται ισχυρη΄ συγκε΄ντρωση των προσπαθειω΄ν
για να επιτευχθου΄ν σηµαντικα΄ και αποδοτικα΄ αποτελε΄σµατα µε τον
πολλαπλασιασµο΄ των στρατηγικω΄ν συµµαχιω΄ν στην Ε&ΤΑ και
δι΄νοντας ΄εµφαση στην αναγκαι΄α αλληλεπι΄δραση µεταξυ΄ ακαδηµαϊκου΄ κο΄σµου και βασικη΄ς ΄ερευνας.

6.8.
Ο επιστηµονικο΄ς δυναµισµο΄ς που εξαρτα΄ται ουσιαστικω΄ς
απο΄ τα πανεπιστη΄µια και τα δηµο΄σια και ιδιωτικα΄ εργαστη΄ρια,
πρε΄πει να τυ΄χει ελκυστικου΄ και ανοικτου΄ περιβα΄λλοντος για να
διευκολυνθου΄ν οι σταδιοδροµι΄ες και η κινητικο΄τητα των ερευνητω΄ν
µε την κατα΄λληλη συνεργασι΄α επιστη΄µης και βιοµηχανι΄ας.

7.

Γενικο΄ πλαι΄σιο της κοινωνικοοικονοµικη΄ς επι΄δρασης
του 5ου Προγρα΄µµατος Πλαι΄σιο

7.1.
Παρα΄ την ΄ελλειψη ενο΄ς συναινετικω΄ς καθορισµε΄νου στρατηγικου΄ πλαισι΄ου, παρα΄ την παρουσι΄α συµπληρωµατικω΄ν και
παρα΄λληλων οδω΄ν και παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι δεν εφαρµο΄ζονται τα
α΄λλα µε΄σα δρα΄σης που προβλε΄πονται στον τοµε΄α της ΕΤΑ, το
πλαι΄σιο ευρωπαϊκη΄ς συνεργασι΄ας αρχι΄ζει να κινει΄ται προς την
κατευ΄θυνση µι΄ας νε΄ας ρυ΄θµισης που ευνοει΄ τις βασικε΄ς δρα΄σεις,
τη στρατηγικη΄ συνεργασι΄α, την ενσωµα΄τωση στο συνδυασµο΄
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µηχανισµω΄ν διευκολυ΄νσεων, την εφαρµογη΄ και την µεταφορα΄ των
αποτελεσµα΄των στην καινοτοµι΄α της αγορα΄ς, την επικε΄ντρωση σε
σχε΄δια µεγαλυ΄τερων διαστα΄σεων σε συ΄γκριση µε τις προηγου΄µενες
τα΄σεις.

7.2.
Οι αναλυ΄σεις επο΄πτευσης και αξιολο΄γησης αντιµετωπι΄ζουν
δυσχε΄ρειες για να καταδει΄ξουν τους συντελεστε΄ς καινοτοµι΄ας απο΄
θετικη΄ η΄ αρνητικη΄ α΄ποψη, δεδοµε΄νου ο΄τι ο προσδιορισµο΄ς της
σηµερινη΄ς κατα΄στασης διε΄πεται απο΄ τις επιπτω΄σεις των σχεδι΄ων
του 3ου Προγρα΄µµατος Πλαι΄σιο, τα σχε΄δια που βρι΄σκονται ακο΄µα
σε εφαρµογη΄ του 4ου Προγρα΄µµατος Πλαι΄σιο, ενω΄ τα νε΄α σχε΄δια
για το 5ο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο εξε΄ρχονται µο΄λις απο΄ το στα΄διο
των διαπραγµατευ΄σεων των συµβα΄σεων εκτε΄λεσης και χρεια΄ζονται
τουλα΄χιστον µι΄α τριετι΄α για να αξιολογηθου΄ν.

7.3.
Εντου΄τοις ο΄µως υπα΄ρχουν η΄δη ορισµε΄να στοιχει΄α που
µπορου΄ν να ει΄ναι χρη΄σιµα το΄σο για την τελειοποι΄ηση και την
επανατοποθε΄τηση της σηµερινη΄ς δρα΄σεως του 5ου προγρα΄µµατος
πλαι΄σιο ο΄σο και για την πιο στοχοθετηµε΄νη κατευ΄θυνση του 6ου
προγρα΄µµατος πλαι΄σιο στην οπτικη΄ ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου
΄ερευνας και εφαρµογη΄ς ο΄λων των µε΄σων πολιτικη΄ς της ΕΤΑ της
Συνθη΄κης και κυρι΄ως για τον εξορθολογισµο΄, την απλοποι΄ηση και
την στοχοθε΄τηση µε βα΄ση τον ανταγωνισµο΄ της κοινοτικη΄ς
παρε΄µβασης ενο΄ψει της διευ΄ρυνσης της ΕΕ.

7.4.
Καταδει΄χθηκαν η΄δη πολλα΄ απλα΄ προβλη΄µατα στο επι΄πεδο
των διαδικασιω΄ν, της αξιολο΄γησης, των κριτηρι΄ων που ΄εχουν
υιοθετηθει΄, της συνε΄χειας που δι΄δεται στις δια΄φορες προτα΄σεις µε
διασπορα΄ και συντελεστε΄ς εκπτω΄σεως που πολλε΄ς φορε΄ς φαι΄νονται
υπερβολικοι΄, ενω΄ επιβεβαιω΄νεται η συστηµατικη΄ µει΄ωση του
προϋπολογισµου΄ των προτεινο΄µενων σχεδι΄ων µε τη συνακο΄λουθη
δια΄σπαση των πο΄ρων σε υπερβολικο΄ αριθµο΄ µικροσχεδι΄ων.

7.5.
Επι΄ 16 000 προτα΄σεων που υποβλη΄θηκαν το 1999,
επιλε΄χθηκαν 3 500 µε το υπερβολικο΄ και αποθαρρυντικο΄ ποσοστο΄
αποτυχι΄ας του ενο΄ς στα 6/7, ΄εστω κι αν το ποσοστο΄ συµµετοχη΄ς
µεταξυ΄ ΜΜΕ, βιοµηχανι΄ας και ακαδηµαϊκω΄ν κε΄ντρων αποδει΄χθηκε
θετικο΄ µε 20 και 30% για τις ΜΜΕ και το υπο΄λοιπο εξι΄σου
κατανεµηµε΄νο µεταξυ΄ βιοµηχανι΄ας και πανεπιστηµι΄ων. Ο αριθµο΄ς
συµµετοχη΄ς για κα΄θε σχε΄διο αυξη΄θηκε κατα΄ µε΄σον ο΄ρο κατα΄ 8
εται΄ρους καθω΄ς και το συνολικο΄ µε΄γεθος των ΄διων
ι
των σχεδι΄ων σε
3,5 εκατ. ευρω΄ περι΄που, µε θετικο΄ ποσοστο΄ για το προ΄γραµµα
βιω΄σιµης ανα΄πτυξης κατα΄ 4,5 εκατ. ευρω΄ περι΄που, ενω΄ αντιθε΄τως
το προ΄γραµµα ποιο΄τητα της ζωη΄ς σηµει΄ωσε ποσοστο΄ επιτυχι΄ας
κατω΄τερο απο΄ το 1/10.

7.6.
Μια πρω΄τη θετικη΄ διαπι΄στωση αποτελει΄, κατα΄ τη γνω΄µη
της ΟΚΕ, η α΄νω του διπλα΄σιου αυ΄ξηση των σχεδι΄ων σε συ΄γκριση
µε το ΙV Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο µε τη διατη΄ρηση η΄ µα΄λλον την
αυ΄ξηση της παρουσι΄ας των ΜΜΕ.
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C 367/69

7.7.
Η ολοκληρωµε΄νη κατα΄ οµα΄δες προσε΄γγιση προϋποθε΄τει
µι΄α προωθητικη΄ δυ΄ναµη που να ει΄ναι ικανη΄ να συνδυα΄ζει τα
θεµατικα΄ στοιχει΄α µε τους οριζο΄ντιους παρα΄γοντες καινοτοµι΄ας,
τεχνολογικη΄ς εφαρµογη΄ς, κατα΄ρτισης και ανθρω΄πινων πο΄ρων
καθω΄ς και διεθνου΄ς συνεργασι΄ας. Στο επι΄πεδο αυτο΄ το΄σο τα
κυ΄τταρα καινοτοµι΄ας ο΄σο και τα επι΄πεδα τεχνολογικη΄ς εφαρµογη΄ς
δεν φαι΄νεται να ευνοου΄ν την υπευθυνο΄τητα που απαιτει΄ται για τον
δηµιουργικο΄ αυτο΄ν κυ΄κλο.

µε την κατα΄ρτιση και την ενηµε΄ρωση, την διαφα΄νεια και την
απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν, τη συγκρα΄τηση των τιµω΄ν και την
αποτελεσµατικο΄τητα της διαχει΄ρισης, τη σαφη΄νεια και το ενιαι΄ο
των κριτηρι΄ων και των κατευθυ΄νσεων και την ενεργοποι΄ηση των
µηχανισµω΄ν προκειµε΄νου να καταστει΄ ταχυ΄τερος ο µετασχηµατισµο΄ς των αποτελεσµα΄των σε καινοτοµι΄ες της αγορα΄ς, απαιτου΄ν
ακο΄µη µεγα΄λες προσπα΄θειες.

7.8.
Οι εκτιµητε΄ς, διαχειριστε΄ς και λοιποι΄ φορει΄ς θα ΄επρεπε να
µπορου΄ν να ωφελου΄νται απο΄ τα κοινοτικα΄ µε΄σα που τους
παρε΄χονται ου΄τως ω΄στε να τους εξασφαλι΄ζεται µι΄α πιο κατα΄λληλη
προ΄σβαση στη νε΄α τεχνικη΄ και πολιτισµικη΄ προσε΄γγιση του 5ου
προγρα΄µµατος πλαι΄σιο.

7.11. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄µως ο΄τι για να διαφυλαχθει΄ η νε΄α
προσε΄γγιση πρε΄πει αµε΄σως να πραγµατοποιηθου΄ν συγκεκριµε΄να
βη΄µατα για την πλη΄ρη υλοποι΄ηση της ρυ΄θµισης του προγρα΄µµατος
πλαι΄σιο µε την εξασφα΄λιση µεγαλυ΄τερης συγκε΄ντρωσης, ελαστικο΄τητας, διαφα΄νειας, σαφη΄νειας και ενιαι΄ου πνευ΄µατος.

7.9.
Μεταξυ΄ των κριτικω΄ν στοιχει΄ων που επισηµαι΄νονται ει΄ναι
τα εξη΄ς:
—

—

—

—

η ΄ελλειψη λειτουργικου΄ και κοινω΄ς αποδεκτου΄ ορισµου΄ της
ευρωπαϊκη΄ς προστιθε΄µενης αξι΄ας·

—

µι΄α ενι΄σχυση και αξιοποι΄ηση του µηχανισµου΄ των βασικω΄ν
δρα΄σεων που πρε΄πει να αιτιολογου΄νται απο΄ µηχανισµου΄ς
αξιολο΄γησης, παρακολου΄θησης, εκτι΄µησης και διερευ΄νησης·

η διαφορετικη΄ αξιολο΄γηση των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν
κριτηρι΄ων και των µεθοδολογιω΄ν τους που εφαρµο΄ζονται για
ο΄λους τους φορει΄ς της ΄ερευνας·

—

µι΄α ρυ΄θµιση που να ευνοει΄ λι΄γες οµα΄δες σχεδι΄ων µε διαστα΄σεις κατα΄λληλης κριτικη΄ς µα΄ζας στις οποι΄ες θα συµµετε΄χουν
οι φορει΄ς και συγκεκριµε΄να οι τελικοι΄ χρη΄στες και οι ΜΜΕ·

—

η τελειοποι΄ηση των εσωτερικω΄ν µηχανισµω΄ν διασυ΄νδεσης
µεταξυ΄ θεµατικω΄ν και καθε΄των δρα΄σεων ο΄σον αφορα΄ τον
συντονισµο΄, τα κυ΄τταρα καινοτοµι΄ας και µεσοπρο΄θεσµου
ελε΄γχου των προγραµµα΄των τεχνολογικη΄ς εφαρµογη΄ς·

—

η ενεργοποι΄ηση του εσωτερικου΄ και εξωτερικου΄ συντονισµου΄
των προγραµµα΄των, των και΄ριων δρα΄σεων καθω΄ς και των
κυττα΄ρων καινοτοµι΄ας που στερου΄νται προς το παρο΄ν αρµοδιοτη΄των, οικονοµικω΄ν πο΄ρων και παρεχο΄µενων υπηρεσιω΄ν.
Εξα΄λλου, απαιτει΄ται η αναθεω΄ρηση του µηχανισµου΄ των
σχεδι΄ων τεχνολογικη΄ς υλοποι΄ησης µε ενι΄σχυση των µεσοπρο΄θεσµων ελε΄γχων των σχεδι΄ων αυτω΄ν·

—

η απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν και τη µει΄ωση του κο΄στους
αυτω΄ν·

—

να γι΄νουν σαφε΄στερα και ενιαι΄α τα κριτη΄ρια επιλογη΄ς και
αξιολο΄γησης σε ο΄,τι αφορα΄ ειδικο΄τερα τον κοινωνικοοικονοµικο΄ τοµε΄α και την ευρωπαϊκη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α·

—

η δηµιουργι΄α κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας στα
πλαι΄σια µιας πολιτικη΄ς πνευµατικω΄ν και βιοµηχανικω΄ν δικαιωµα΄των που να εξυπηρετει΄ τις ανα΄γκες της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας
και της αξιοποι΄ηση΄ς της.

η υπα΄ρχουσα ακο΄µη αβεβαιο΄τητα ο΄σον αφορα΄ την πνευµατικη΄ ιδιοκτησι΄α για ο΄σους συµµετε΄χουν·
οι υπερβολικε΄ς διοικητικε΄ς επιβαρυ΄νσεις για την προετοιµασι΄α των προτα΄σεων που πολλε΄ς φορε΄ς συνεπα΄γονται αποθαρρυντικε΄ς δαπα΄νες και ο υπερβολικο΄ς αριθµο΄ς πληροφοριω΄ν
και στοιχει΄ων που ζητου΄νται σε ο΄σους συµµετε΄χουν στα
σχε΄δια Ε&ΤΑΕ·

—

ο πολυ΄πλοκος χαρακτη΄ρας και η ασα΄φεια των προγραµµα΄των
εργασι΄ας και των προκηρυ΄ξεων διαγωνισµω΄ν χωρι΄ς να ΄εχουν
πα΄ντα σαφει΄ς και κατανοητε΄ς προτεραιο΄τητες, µε τις γνωστε΄ς
συνε΄πειες ο΄σον αφορα΄ τα ποσοστα΄ επιτυχι΄ας-αποτυχι΄ας·

—

η µειοψηφικη΄, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, συµµετοχη΄ της
βιοµηχανι΄ας σε συ΄γκριση µε τα πανεπιστη΄µια και τα ερευνητικα΄ κε΄ντρα·

—

7.12. Προς του΄το, θεωρει΄ σκο΄πιµο απο΄ τω΄ρα η΄δη να πραγµατοποιηθου΄ν τα εξη΄ς:

η ακαταλληλο΄τητα, µερικε΄ς φορε΄ς, των προσο΄ντων των
εκτιµητω΄ν προπα΄ντων σε ο΄,τι αφορα΄ την πολυκλαδικη΄ και
πολυτοµεακη΄ ρυ΄θµιση και ο υπερβολικο΄ς αριθµο΄ς τους εν
σχε΄σει προς τα επιλεγο΄µενα σχε΄δια.

7.10. 'Οσον αφορα΄ τους δηλωµε΄νους στο΄χους, η ΟΚΕ θεωρει΄
ο΄τι η νε΄α ρυ΄θµιση αποτελει΄ εντου΄τοις ΄ενα βη΄µα προς την ορθη΄
κατευ΄θυνση ΄εστω κι αν τα ο΄σα επισηµα΄νθηκαν ΄εως εδω΄ αναφορικα΄
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Τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα και οι βασικε΄ς δρα΄σεις του
5ου προγρα΄µµατος πλαι΄σιο

8.1.
Η ΟΚΕ εξακολουθει΄ να αντιµετωπι΄ζει θετικα΄ τη συγκε΄ντρωση σε ΄ενα µειωµε΄νο αριθµο΄ των θεµατικω΄ν προγραµµα΄των και
οριζο΄ντιων προγραµµα΄των στα οποι΄α προστι΄θενται τα προγρα΄µµατα για το κοινο΄ κε΄ντρο ΄ερευνας και τα προγρα΄µµατα Εuratom.
Μι΄α παρο΄µοια προσπα΄θεια συγκε΄ντρωσης θα πρε΄πει να καταβληθει΄
και για τον εντοπισµο΄ των επιστηµονικω΄ν και τεχνολογικω΄ν
προτεραιοτη΄των που αριθµου΄ν εκατοντα΄δες ενω΄ η διαι΄ρεση σε
βασικε΄ς δρα΄σεις, γενικε΄ς τεχνολογι΄ες και µε΄τρα συνοδευτικα΄ ει΄ναι
σαφε΄στερη και βελτιω΄νει τα ενηµερωτικα΄ πακε΄τα, τα προγρα΄µµατα
εργασι΄ας και τις προκηρυ΄ξεις διαγωνισµω΄ν.

8.2.
Κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ ει΄ναι θετικη΄ η µει΄ωση και ο
εξορθολογισµο΄ς των επιτροπω΄ν προγρα΄µµατος ο΄πως ει΄ναι θετικη΄
και η συ΄σταση της οµα΄δας διευθυντω΄ν που θα πρε΄πει να διαδραµατι΄σει πιο δραστη΄ριο ρο΄λο για την ενσωµα΄τωση των κα΄θετων
θεµατικω΄ν προγραµµα΄των µε τα οριζο΄ντια προγρα΄µµατα καθω΄ς
και η ΄ενδειξη των κυττα΄ρων καινοτοµι΄ας σε κα΄θε θεµατικο΄
προ΄γραµµα καινοτοµι΄ας και η δηµιουργι΄α των εξωτερικω΄ν συµβουλευτικω΄ν οµα΄δων που θα πρε΄πει να συνοδευ΄ουν τις βασικε΄ς
δρα΄σεις, να κατευθυ΄νουν την ανα΄πτυξη προς την επι΄λυση των
προβληµα΄των, τη χρησιµοποι΄ηση τεχνικω΄ν και τις πιθανε΄ς επενδυ΄σεις στην αγορα΄.

8.3.
Το µε΄σο των βασικω΄ν δρα΄σεων, σκοπο΄ς του οποι΄ου ει΄ναι
η υποστη΄ριξη της συ΄γκλισης σε µι΄α ευρωπαϊκη΄ προοπτικη΄ των
πολιτικω΄ν ΄ερευνας των κρατω΄ν µελω΄ν εφαρµο΄ζεται, συ΄µφωνα µε
την ΟΚΕ, µε υπερβολικα΄ αργου΄ς ρυθµου΄ς και ΄εχει περιορισµε΄νη
ορατο΄τητα το΄σο στο εσωτερικο΄ των ειδικω΄ν προγραµµα΄των και
των α΄λλων προγραµµα΄των και κοινοτικω΄ν πολιτικω΄ν ο΄σο και ο΄σον
αφορα΄ τα εθνικα΄ προγρα΄µµατα και τις πολιτικε΄ς αυτω΄ν. Συ΄µφωνα
µε την ΟΚΕ µι΄α δρα΄ση συγκριτικη΄ς απο΄δοσης µεταξυ΄ κοινοτικω΄ν
εξελι΄ξεων και εθνικω΄ν καταστα΄σεων για τις θεµατικε΄ς η΄ τις
προβληµατικε΄ς που τι΄θενται απο΄ τις βασικε΄ς δρα΄σεις δεν θα
η΄ταν µο΄νο χρη΄σιµη αλλα΄ και αναγκαι΄α για να εξασφαλισθου΄ν
συναντη΄σεις και µελλοντικε΄ς εξελι΄ξεις.

8.4.
Η ενεργοποι΄ηση των µε΄σων επιτα΄χυνσης της επι΄πτωσης
της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας στο εσωτερικο΄ των προγραµµα΄των των
βασικω΄ν δρα΄σεων και των µεµονωµε΄νων σχεδι΄ων φαι΄νεται ο΄τι κατα΄
µεγα΄λο µε΄ρος ΄εχει µει΄νει στα χαρτια΄. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει ΄εντονη
ανησυχι΄α για τις δυσχε΄ρειες ενεργοποι΄ησης των µηχανισµω΄ν
αλληλεπι΄δρασης, δια΄δοσης και αξιολο΄γησης που προβλε΄πονται
ο΄πως τα κυ΄τταρα καινοτοµι΄ας, ο συντονισµο΄ς των διευθυντω΄ν του
προγρα΄µµατος και τα µε΄σα που προβλε΄πονται απο΄ το προ΄γραµµα
καινοτοµι΄ας και τις ΜΜΕ. Απαραι΄τητη ει΄ναι η επανεξε΄ταση των
µηχανισµω΄ν που εµποδι΄ζουν ο΄σον αφορα΄ τα θεµατικα΄ σχε΄δια
την εφαρµογη΄ των οριζο΄ντιων δρα΄σεων Ιnco, Inno-MME και
Ανθρω΄πινου Κεφαλαι΄ου.
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8.5.
Η χρη΄ση των προγραµµα΄των τεχνολογικη΄ς εφαρµογη΄ς θα
΄επρεπε να διευκρινι΄ζεται καλυ΄τερα, να συστηµατοποιει΄ται και να
προωθει΄ται προς ο΄λους τους αρµο΄διους φορει΄ς της Επιτροπη΄ς ενω΄
η δραστηριο΄τητα καινοτοµι΄ας ΜΜΕ θα ΄επρεπε να τεθει΄ σε α΄µεση
συνε΄ργια µε τα θεµατικα΄ προγρα΄µµατα και τις βασικε΄ς δρα΄σεις
αλλα΄ επι΄σης και µε τον νε΄ο προγραµµατισµο΄ 2000-2006 των
διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων και των ταµει΄ων συνοχη΄ς για να δοθει΄
µι΄α πιο ισχυρη΄ περιφερειακη΄ δια΄σταση στις δρα΄σεις ΕΤΑ και
καινοτοµι΄ας.

8.6.
Πρε΄πει να ενισχυθει΄η δρα΄ση οµαδοποι΄ησης µε την εξε΄ταση
των σχε΄σεων µεταξυ΄ της ΄διας
ι
της οµαδοποι΄ησης, της ανα΄γκης
µεγαλυ΄τερης ορατο΄τητας της ευρωπαϊκη΄ς προστιθε΄µενης αξι΄ας και
των κινη΄τρων για σχε΄δια µεγαλυ΄τερων διαστα΄σεων.

8.7.
Ο συντονισµο΄ς µεταξυ΄ των σχεδι΄ων και των ειδικω΄ν
προγραµµα΄των και των βασικω΄ν δρα΄σεων απο΄ τη µι΄α πλευρα΄ και
απο΄ την α΄λλη των πλαισι΄ων δρα΄σεως ΕΤΑ σε ευρωπαϊκο΄ και διεθνε΄ς
επι΄πεδο ο΄πως τα προγρα΄µµατα Εureka, Embo, Esa, Cern … δεν
τονι΄ζονται αλλα΄ ου΄τε και ιδιαι΄τερα αξιοποιου΄νται ενω΄ κατα΄ τη
γνω΄µη της ΟΚΕ αυτο΄ αποτελει΄ µι΄α πτυχη΄ ιδιαιτε΄ρως σηµαντικη΄ της
κοινοτικη΄ς δρα΄σης του 5ου προγρα΄µµατος πλαι΄σιο αλλα΄ επι΄σης
και στην οπτικη΄ του ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου της ΄ερευνας.

8.8.
Ο διεθνη΄ς ρο΄λος της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας φαι΄νεται να
ανταποκρι΄νεται σε περισσο΄τερο τυπικε΄ς παρα΄ ουσιαστικε΄ς απαιτη΄σεις και φαι΄νεται να υπο΄κειται σε τε΄τοια διοικητικα΄ βα΄ρη ω΄στε
να χα΄νεται η σαφη΄νεια των περιεχοµε΄νων του ενω΄ κατα΄ τη γνω΄µη
της ΟΚΕ ο τοµε΄ας ΕΤΑ ει΄ναι ουσιαστικο΄ς για την εξωτερικη΄
δια΄σταση της ΕΕ ειδικο΄τερα σε συνε΄ργια µε τις δρα΄σεις για την
προε΄νταξη, τα προγρα΄µµατα Phare, Tacis, Meda και τη συνεργασι΄α
µε τις χω΄ρες της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και της Ασι΄ας.

8.8.1. Η διεθνη΄ς δια΄σταση της κοινοτικη΄ς ΄ερευνας στους τοµει΄ς
προτεραιο΄τητας, θα πρε΄πει να φθα΄σει στο υψηλο΄τερο επι΄πεδο
αριστει΄ας σε σχε΄ση προς ο΄λες τις περιφε΄ρειες και χω΄ρες. Η
τελικη΄ αξιολο΄γηση των αποτελεσµα΄των του στρατηγικου΄ πλαισι΄ου
κοινοτικη΄ς ΄ερευνας θα πρε΄πει συνεπω΄ς να λα΄βει υπο΄ψη το επι΄πεδο
αριστει΄ας που επιτευ΄χθηκε, το οποι΄ο να καταµετρα΄ται σε σφαιρικα΄
πλαι΄σια.

8.8.2. 'Αλλη σηµαντικη΄ διεθνη΄ς λειτουργι΄α ει΄ναι η στη΄ριξη των
ρυθµι΄σεων συνεργασι΄ας µε τις α΄λλες χω΄ρες, το΄σο εκει΄νες που
βρι΄σκονται κοντα΄ στην Κοινο΄τητα ο΄σο και τις λοιπε΄ς χω΄ρες
και περιφε΄ρειες. Επι΄σης, ΄εχει σηµασι΄α η δηµιουργι΄α ελκυστικου΄
κλι΄µατος και περιβα΄λλοντος για τους ερευνητε΄ς και τις βιοµηχανι΄ες
α΄λλων περιφερειω΄ν και χωρω΄ν.
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8.9.
Στο επι΄πεδο της βελτι΄ωσης του ανθρω΄πινου δυναµικου΄
΄ερευνας, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι δρα΄σεις αυτε΄ς απαιτου΄ν τη µε΄γιστη
προτεραιο΄τητα προκειµε΄νου να καταστη΄σουν αρκου΄ντως θελκτικο΄
τον ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο ΄ερευνας και ο΄τι το ειδικο΄ προ΄γραµµα
διαδραµατι΄ζει σηµαντικο΄ ρο΄λο για τη δηµιουργι΄α µι΄ας ισχυρη΄ς
πανευρωπαϊκη΄ς Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας µε ισχυρη΄ ευρωπαϊκη΄
ταυτο΄τητα για την προσε΄λκυση των καλυ΄τερων ερευνητω΄ν απο΄ τον
υπο΄λοιπο κο΄σµο. Θα ΄επρεπε επι΄σης να διασυνδεθει΄ κατα΄ κυ΄ριο
λο΄γο µε τις στρατηγικε΄ς προτεραιο΄τητες της κοινοτικη΄ς ΕΤΑ και
τις µελλοντικε΄ς ανα΄γκες της κοινωνι΄ας, της βιοµηχανι΄ας, των
κε΄ντρων αριστει΄ας και να αποκτη΄σει µεγαλυ΄τερη ορατο΄τητα σε ο΄,τι
αφορα΄ την αποκτηθει΄σα νε΄α ευρωπαϊκη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α.

9.

Προς το VI Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο και την εφαρµογη΄ των
α΄ρθρων 168 ΄εως 171 της Συνθη΄κης ΕΕ: προς µι΄α ενεργο΄
κοινη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α της ευρωπαϊκη΄ς ΄ερευνας και
καινοτοµι΄ας

9.1.
Συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ, η ισχυρη΄ δυναµικη΄ που απε΄ρρευσε
απο΄ την παγκοσµιοποι΄ηση, απο΄ την οικονοµι΄α που βασι΄ζεται στην
γνω΄ση και απο΄ τις συνεχω΄ς αυξανο΄µενες τεχνολογικε΄ς καινοτοµι΄ες
΄εναντι των εται΄ρων µας σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο, απαιτει΄ την
κατα΄ρτιση ενο΄ς επιθετικου΄ πλαισι΄ου για τις τεχνολογικε΄ς
προκλη΄σεις που να ει΄ναι σε θε΄ση να ενεργοποιει΄ ο΄λες τις δυνα΄µεις
που ει΄ναι παρου΄σες στο ευρωπαϊκο΄ συ΄στηµα. Επιβα΄λλεται να
ασκηθει΄ πι΄εση: α) στον κο΄σµο των επιχειρη΄σεων για να αναλα΄βουν
Ε&ΤΑ, ιδι΄ως δε στις µικρε΄ς και τις βιοτεχνικε΄ς επιχειρη΄σεις,
συ΄µφωνα µε τις προτεραιο΄τητες του Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη των
µικρω΄ν επιχειρη΄σεων, ω΄στε να αναπτυ΄ξουν το καινοτο΄µο δυναµικο΄
τους και να προωθη΄σουν τη δια΄δοση νε΄ων τεχνολογιω΄ν β) στα
πανεπιστη΄µια και στα ερευνητικα΄ κε΄ντρα για να συµβα΄λουν µε τη
δηµιουργι΄α εφαρµοζο΄µενων γνω΄σεων στην µεγιστοποι΄ηση της
επιστηµονικη΄ς τεχνολογικη΄ς υπεροχη΄ς· γ) στον οικονοµικο΄ κο΄σµο
για να ενεργοποιηθου΄ν κεφα΄λαια ο΄σον αφορα΄ τη συνε΄χεια των
σχεδι΄ων το΄σο βραχυπρο΄θεσµα ο΄σο και µακροπρο΄θεσµα, κα΄νοντας
επωφελη΄ χρη΄ση και του «αποτελε΄σµατος ευρω΄» που θα ασκηθει΄
απο΄ το 2002· δ) στις κοινοτικε΄ς εθνικε΄ς και περιφερειακε΄ς αρχε΄ς
διο΄τι παρε΄χουν ΄ενα ευνοϊκο΄ πλαι΄σιο ενθα΄ρρυνσης και διαδικτυ΄ωσης
µεταξυ΄ των διαφο΄ρων φορε΄ων της ΄ερευνας. Μα προπα΄ντων
χρεια΄ζεται ο΄λοι αυτοι΄οι δηµο΄σιοι και ιδιωτικοι΄φορει΄ς να κατανοη΄σουν πλη΄ρως ο΄τι υφι΄σταται ανα΄γκη ενο΄ς κοινου΄ χω΄ρου δρα΄σης και
να µα΄θουν να συνεργα΄ζονται σε κοινε΄ς στρατηγικε΄ς προτεραιο΄τητες.

9.2.
Το σηµερινο΄ κοινοτικο΄ συ΄στηµα Ε&ΤΑΕ, συ΄µφωνα µε
την α΄ποψη της ΟΚΕ, πρε΄πει να αποφυ΄γει τις διασπορε΄ς, τις
δυσλειτουργι΄ες, τη γραφειοκρατικη΄ διαχει΄ριση και τον πολλαπλασιασµο΄ των στο΄χων που ει΄ναι δυσανα΄λογοι συχνα΄ προς τους
οικονοµικου΄ς και ανθρω΄πινους πο΄ρους που διατι΄θενται.

9.3.
Η επικουρικο΄τητα ΄εχει καταστει΄ ΄ενα σηµαντικο΄ στοιχει΄ο
του συστη΄µατος ως προς την αναγνω΄ριση των αρµοδιοτη΄των των
ευθυνω΄ν και των ικανοτη΄των στα δια΄φορα επι΄πεδα. ∆εν ει΄ναι πλε΄ον
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δυνατο΄ν να συνεχιστει΄ η αξιολο΄γηση απο΄ τις Βρυξε΄λλες δεκα΄δων
χιλια΄δων προτα΄σεων για σχε΄δια εκ των οποι΄ων θα επιλεγου΄ν γυ΄ρω
στα 5 000 προγρα΄µµατα ΕΤΑ, µε 40 και πλε΄ον σχε΄δια για
κα΄θε επιστηµονικο΄ υπα΄λληλο, πρα΄γµα που εµποδι΄ζει την ακριβη΄
παρακολου΄θηση των αποτελεσµα΄των τους.

9.4.
Η τρε΄χουσα διαδικασι΄α αξιολο΄γησης ο΄λων των τυ΄πων
προγραµµα΄των συνεπα΄γεται µια δυσαναλογι΄α µεταξυ΄ αυτω΄ν που
προτει΄νουν και αξιολογου΄ν και των στο΄χων επιστηµονικη΄ς υπεροχη΄ς και τεχνολογικη΄ς ανταγωνιστικο΄τητας που προτει΄νει το προ΄γραµµα πλαι΄σιο.

9.5.
Ο κι΄νδυνος ει΄ναι η εµφα΄νιση µιας θα΄λασσας τεχνικω΄ν
λεπτοµερειω΄ν, διαδικασιω΄ν γραφειοκρατι΄ας και επι΄σηµων ελε΄γχων
ενω΄ στο΄χος της υπεροχη΄ς και της ανταγωνιστικο΄τητας ει΄ναι η
επι΄λυση των προβληµα΄των. Αυτο΄ βεβαι΄ως δε σηµαι΄νει ο΄τι θα
αποκλειστου΄ν απο΄ τη συµµετοχη΄ στο ευρωπαϊκο΄ συ΄στηµα ΄ερευνας
µεγα΄λοι και µικροι΄ φορει΄ς, δηµο΄σιοι και ιδιωτικοι΄.

9.6.
Αντιθε΄τως σηµαι΄νει ο΄τι εξασφαλι΄ζονται τα πιο κατα΄λληλα
επι΄πεδα τα οποι΄α βρι΄σκονται και πλησιε΄στερα προς τις απαιτη΄σεις
ο΄σων συµµετε΄χουν και ο΄τι ενεργοποιου΄νται οι καλυ΄τερες ενε΄ργειες
στο επι΄πεδο των παγκο΄σµιων προβληµα΄των, των µεγα΄λων τεχνολογικω΄ν προκλη΄σεων καινοτοµι΄ας, της διασυ΄νδεσης µεταξυ΄ εθνικω΄ν
συστηµα΄των ΄ερευνας και καινοτοµι΄ας. Επιβα΄λλεται να ενεργοποιηθου΄ν ο΄λα τα µε΄σα σε εδαφικη΄ κλι΄µακα, να δοθει΄ η αντι΄ληψη και
ο΄σον αφορα΄ την εγγυ΄τητα της συµβολη΄ς της επιστη΄µης, της
τεχνολογι΄ας και της καινοτοµι΄ας στην επι΄λυση των προβληµα΄των
του πολι΄τη και της κοινωνι΄ας και προς εξοµοι΄ωση και αποδοχη΄
των επιστηµονικω΄ν και τεχνολογικω΄ν προο΄δων εκ µε΄ρους του
πολι΄τη και της κοινωνι΄ας.

9.7.
Το ΄εκτο Προ΄γραµµα Πλαι΄σιο, κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ,
πρε΄πει να ΄εχει ως στο΄χο την ανατοποθε΄τηση των µε΄σων που
΄εως τω΄ρα αναπτυ΄χθηκαν θετικω΄ς στα πιο κατα΄λληλα επι΄πεδα
προκειµε΄νου να καταπολεµηθου΄ν ο΄λα τα δεινα΄ της γραφειοκρατι΄ας
και των βεβαρηµε΄νων διαδικασιω΄ν που αναφε΄ρθηκαν ως τω΄ρα.

9.8.
Στην οπτικη΄ αυτη΄, συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ, χρεια΄ζεται
κατα΄ προτεραιο΄τητα να προσδιοριστει΄ µια κοινη΄ στρατηγικη΄ των
µεγα΄λων προτεραιοτη΄των εντο΄ς των οποι΄ων θα τεθου΄ν τα δια΄φορα
επι΄πεδα και τα δια΄φορα µε΄σα που απαιτου΄νται. Η στρατηγικη΄
αυτη΄ πρε΄πει να βασισθει΄ στην κυκλικη΄ διαδικασι΄α συγκριτικη΄
αξιολο΄γηση — αξιολο΄γηση — επο΄πτευση — ου΄τως ω΄στε να
εξασφαλιστει΄ ποιο΄τητα και ευελιξι΄α. Στον τοµε΄α αυτο΄ το ΚΚΕρ και
ιδιαι΄τερα το Κε΄ντρο Ερευνω΄ν της Σεβι΄λλης πρε΄πει να καλυ΄ψουν
΄ενα σηµαντικο΄ διαθεσµικο΄ ρο΄λο.
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Συγκεκριµε΄να:

9.9.1. Σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο πρε΄πει να καταβληθου΄ν ερευνητικε΄ς προσπα΄θειες σε ΄εναν περιορισµε΄νο αριθµο΄ προτεραιοτη΄των
ου΄τως ω΄στε να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄ λι΄γα µεγα΄λα σχε΄δια µεσοπρο΄θεσµα µε σκοπο΄ την επι΄λυση προβληµα΄των, µε υψηλη΄ κριτικη΄ µα΄ζα,
ενισχυµε΄νη ικανο΄τητα διαχει΄ρισης εκ µε΄ρους του διευθυ΄νοντος το
σχε΄διο, αλλα΄ διατηρω΄ντας τη διαχει΄ριση και τον ΄ελεγχο της
αριστει΄ας εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς.
9.9.2. Σε αποκεντρωµε΄νο επι΄πεδο, σχε΄δια µικρο΄τερων διαστα΄σεων, µε απλοποιηµε΄νες διαδικασι΄ες και µε τη διαχει΄ριση ενδια΄µεσων εγκεκριµε΄νων χρηµατοδοτη΄σεων αλλα΄ µε στοιχει΄α υπερεθνικα΄
απλοποιηµε΄να και συνδεδεµε΄να µε τοπικου΄ς µηχανισµου΄ς αλλα΄ και
µε την βοη΄θεια των µεγα΄λων κοινοτικω΄ν κεκτηµε΄νων προκειµε΄νου
να δηµιουργηθει΄ «ε΄να συ΄στηµα». Στο ΄διο
ι
αυτο΄ επι΄πεδο της
αποκε΄ντρωσης θα πρε΄πει να υπα΄ρχει και το συ΄στηµα των
υποτροφιω΄ν κατα΄ρτισης και κινητικο΄τητας, µε τη διαφυ΄λαξη των
κριτηρι΄ων της διεθνικο΄τητας και της διασυ΄νδεσης µε τις κοινοτικε΄ς
στρατηγικε΄ς προτεραιο΄τητες.
9.9.3. Σε εθνικο΄ επι΄πεδο, κοινοτικη΄ συµµετοχη΄ στα εθνικα΄
σχε΄δια που ανοι΄γονται και για τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη µε εναρµονισµε΄νες διαδικασι΄ες, και µε την «παροχη΄ κοινοτικω΄ν παρεµβα΄σεων» της
τα΄ξεως 5/10 % του συνολικου΄ κο΄στους, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι τα σχε΄δια
αυτα΄ συνδε΄ονται µε τις µεγα΄λες κοινοτικε΄ς προτεραιο΄τητες. Στο
επι΄πεδο αυτο΄ πρε΄πει να εξακολουθη΄σει να διαδραµατι΄ζει ρο΄λο η
«εφαρµοσµε΄νη» βασικη΄ ΄ερευνα το΄σο σε βραχυπρο΄θεσµη ο΄σο και σε
µε΄σο και µακροπρο΄θεσµη προοπτικη΄.
9.9.4. Σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο θα πρε΄πει να αναπτυχθει΄ µι΄α
νε΄α ανεξα΄ρτητη πρωτοβουλι΄α του προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο αλλα΄
που θα συνδε΄εται µε την κοινοτικη΄ πρωτοβουλι΄α των διαρθρωτικω΄ν
ταµει΄ων για την ενι΄σχυση της τεχνολογικη΄ς καινοτοµι΄ας και
των ΄εργων υποδοµη΄ς ΄ερευνας για τις ΜΜΕ, µε µηχανισµου΄ς
διαδικτυ΄ωσης µεταξυ΄ των κοινοτικω΄ν περιφερειω΄ν και µε κατα΄λληλα µε΄τρα για την εξασφα΄λιση λειτουργικω΄ν διασυνδε΄σεων για
την παροχη΄ στη΄ριξης και συµβουλω΄ν στις επιχειρη΄σεις αυτε΄ς,
προκειµε΄νου να κατανεµηθει΄ η τεχνολογικη΄ υπεροχη΄ στις επιχειρη΄σεις, στα ερευνητικα΄ κε΄ντρα και τα πανεπιστη΄µια.
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9.9.5. Σε επι΄πεδο µε΄σων, θα πρε΄πει να εφαρµοστου΄ν πλη΄ρως
τα µε΄σα που προβλε΄πονται απο΄ τη Συνθη΄κη και συγκεκριµε΄να η
µεταβλητη΄ γεωµετρι΄α, η κοινοτικη΄ συµµετοχη΄ και οι δηµοτικε΄ς
επιχειρη΄σεις, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ τη Συνθη΄κη. Συγκεκριµε΄να το
µε΄σον της µεταβλητη΄ς γεωµετρι΄ας θα πρε΄πει να εφαρµοστει΄ σε ο΄,τι
αφορα΄ τα δι΄κτυα των κε΄ντρων επιστηµονικη΄ς υπεροχη΄ς.
9.9.6. Σε επι΄πεδο διαδικασιω΄ν, πρε΄πει να υπα΄ρξει ΄ενας ορθολογισµο΄ς και απλοποι΄ηση του συνο΄λου τους αλλα΄ και εφαρµογη΄
διαφοροποιηµε΄νων διαδικασιω΄ν για τα µεγα΄λα σχε΄δια προτεραιο΄τητας ενω΄ για τα σχε΄δια περιορισµε΄νης δια΄στασης οι διαδικασι΄ες
πρε΄πει να ει΄ναι φιλικε΄ς προς τον χρη΄στη απλε΄ς, ταχει΄ες και
αποκεντρωµε΄νες.
9.9.7. Στο επι΄πεδο του συντονισµου΄, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να
εξασφαλι΄σει εκτο΄ς απο΄ την αποτελεσµατικη΄ και µη δαπανηρη΄
λειτουργι΄α του κυ΄κλου στρατηγικη΄ς, ΄εναν ΄ελεγχο ποιο΄τητας,
υπεροχη΄ς και διαφα΄νειας καθω΄ς και την πραγµατικη΄ εφαρµογη΄ των
διαπρογραµµατικω΄ν οδω΄ν και τη συνα΄φεια και λειτουργικο΄τητα µε
α΄λλα προγρα΄µµατα και πρωτοβουλι΄ες της Κοινο΄τητας. Συγκεκριµε΄να οι συνε΄ργιες αυτε΄ς ει΄ναι απαραι΄τητες για την περιφερειακη΄
πολιτικη΄, την επιχει΄ρηση και την κοινωνι΄α της πληροφο΄ρησης
αφενο΄ς, και την πολιτικη΄ της Μεσογει΄ου και της Κεντρικη΄ς και
Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης και για την συνεργασι΄α µε τη Λατινικη΄
Αµερικη΄, την Ασι΄α καθω΄ς και µε τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες,
αφετε΄ρου.
9.9.8. Σε ευρωπαϊκο΄ και εξωκοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ πρε΄πει να ενισχυ΄σει τη συνεργασι΄α µε τα προγρα΄µµατα
Cost, Eureka, ESA, EMBO, κ.λπ. (που αποτελου΄ν το 13 % της
συνολικη΄ς προσπα΄θειας στον τοµε΄α της ευρωπαϊκη΄ς ΄ερευνας)
µελετω΄ντας τι δυνατο΄τητες υπα΄ρχουν για την ανα΄ληψη κοινω΄ν
δρα΄σεων ο΄σον αφορα΄ τα στρατηγικα΄ προβλη΄µατα.
9.9.9. Συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ, ο καθορισµο΄ς του νε΄ου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο θα πρε΄πει να επιφε΄ρει απλοποι΄ηση και διαφα΄νεια
και να θε΄σει σε εφαρµογη΄ τα νε΄α µε΄σα που προβλε΄πονται απο΄ τη
Συνθη΄κη αλλα΄ και να εξασφαλι΄σει ΄ενα επαρκε΄ς επι΄πεδο συνε΄χειας
σε ο΄,τι αφορα΄ ο΄λες τις θετικε΄ς εξελι΄ξεις που προε΄κυψαν απο΄ τα
προηγου΄µενα προγρα΄µµατα-πλαι΄σια και συγκεκριµε΄να απο΄ το
τρε΄χον.

Βρυξε΄λλες, 21 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

