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του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τους υγειονοµικου΄ς ο΄ρους
που εφαρµο΄ζονται στις µη εµπορικου΄ χαρακτη΄ρα µετακινη΄σεις ζω΄ων συντροφια΄ς» . . . . . . . .

54

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση
κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για παρα΄ταση µε΄χρι ενο΄ς ΄ετους της χρηµατοδο΄τησης
ορισµε΄νων σχεδι΄ων βελτι΄ωσης της ποιο΄τητας και της εµπορι΄ας που ΄εχουν εγκριθει΄ βα΄σει
του τι΄τλου ΙΙ α του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς «Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄
'Ενωση, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Συνοχη΄» για
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

C 116/1

II
(Προπαρασκευαστικε΄ς πρα΄ξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Prism-Περιφερειακε΄ς πρωτοβουλι΄ες» (Παρατηρητη΄ριο Ενιαι΄ας Αγορα΄ς)
(2001/C 116/01)
Στις 28 Ιανουαρι΄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 καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το «Prism-Περιφερειακε΄ς
πρωτοβουλι΄ες» (Παρατηρητη΄ριο Ενιαι΄ας Αγορα΄ς).
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 27 Σεπτεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Pezzini.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 97 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 1 αποχη΄, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Απο΄ το 1999, το Παρατηρητη΄ριο Ενιαι΄ας Αγορα΄ς της
Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς διεξα΄γει µι΄α ΄ερευνα σε
ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα µε τι΄τλο «Prism» ('Εκθεση προο΄δου «Πρωτοβουλι΄ες στην Ενιαι΄α Αγορα΄») σχετικα΄ µε τις πρωτοβουλι΄ες που
αναλαµβα΄νονται στα επιµε΄ρους κρα΄τη µε΄λη, το΄σο απο΄ τις εθνικε΄ς
και τοπικε΄ς αρχε΄ς, ο΄σο και απο΄ τους οικονοµικου΄ς και κοινωνικου΄ς
παρα΄γοντες, µε στο΄χο την προσαρµογη΄ στους νε΄ους κινδυ΄νους
΄ , εντατικοπου συνεπα΄γεται η ενιαι΄α αγορα΄ (εισαγωγη΄ του ευρω
ποι΄ηση του ανταγωνισµου΄, νε΄οι τοµει΄ς συνεργασι΄ας, εµπο΄δια στην
ενηµε΄ρωση και τη συνεργασι΄α, κ.λπ.).

1.2.
Οι στο΄χοι που το Παρατηρητη΄ριο ΄εθεσε για το Prism
µπορου΄ν να συνοψισθου΄ν ως εξη΄ς:
—

—

Να αναπτυχθει΄ µι΄α καινοτο΄µος προσε΄γγιση για την ενιαι΄α
αγορα΄, απο΄ τα κα΄τω προς τα πα΄νω, για να συµπληρω΄σει την
παραδοσιακη΄ προσε΄γγιση, απο΄ τα πα΄νω προς τα κα΄τω, που
΄εχουν υιοθετη΄σει οι Βρυξε΄λλες.
Να αξιοποιηθου΄ν και διαδοθου΄ν οι βε΄λτιστες «επιτο΄πιες»
πρακτικε΄ς.

—

Να καταρτισθει΄, µε βα΄ση τα πιο πα΄νω, ΄ενας κατα΄λογος µε τις
πολιτικε΄ς και κανονιστικε΄ς πρωτοβουλι΄ες που θα η΄ταν σκο΄πιµο να αναλα΄βει η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση προκειµε΄νου να
διευκολυνθου΄ν, να συνοδευτου΄ν και να αναπτυχθου΄ν τε΄τοιου
ει΄δους πρωτοβουλι΄ες.

—

Να διασφαλισθει΄ ο΄τι η ΟΚΕ θα συµβα΄λει µε πρωτο΄τυπο και
αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο στη συζη΄τηση για την ενιαι΄α αγορα΄
και το διαδι΄κτυο: απο΄ ο΄λες τις πρωτοβουλι΄ες, αυτη΄ θα ει΄ναι
η πρωτοβουλι΄α της ΟΚΕ.

—

Να επιβεβαιωθει΄ η αποστολη΄ της ΟΚΕ ως συνδε΄σµου µεταξυ΄
των κοινωνικοοικονοµικω΄ν παραγο΄ντων και των οργα΄νων της
ΕΕ.

1.3.
Συ΄µφωνα µε το Παρατηρητη΄ριο της ΟΚΕ, οι πρωτοβουλι΄ες
που θα αναληφθου΄ν και οι οποι΄ες σχετι΄ζονται α΄µεσα µε την
προσαρµογη΄ της ευρωπαϊκη΄ς εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, θα µπορου΄σαν
να αποτελου΄ν µε΄ρος των πιο κα΄τω τεσσα΄ρων κατηγοριω΄ν:

A.

Ενηµε΄ρωση και υποστη΄ριξη

—

Αποτελεσµατικη΄ ενηµε΄ρωση των χρηστω΄ν (δηµοσιευ΄σεις,
συνε΄δρια, διαδι΄κτυο, κατα΄ρτιση, µε΄σα ενηµε΄ρωσης).
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—

Στοχοθετηµε΄νη εκτι΄µηση της κατα΄στασης της ενιαι΄ας αγορα΄ς
(ε΄ρευνες, σφυγµοµετρη΄σεις, µε΄σα ενηµε΄ρωσης).

B.

Παρε΄µβαση

—

Παρε΄µβαση σχετικη΄ µε τα εµπο΄δια και τα προβλη΄µατα
που παρουσια΄ζονται (παρε΄µβαση σε εθνικο΄, διεθνικο΄ και
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, α΄µεση διαπραγµα΄τευση µι΄ας λυ΄σης του
προβλη΄µατος).

Γ.

Εταιρικε΄ς σχε΄σεις

—

Ανα΄πτυξη εταιρικω΄ν σχε΄σεων προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄
το α΄νοιγµα (αδελφοποιη΄σεις, ανταλλαγε΄ς, συνεργασι΄ες, συµφωνι΄ες, συγχωνευ΄σεις).

—

Απο΄ κοινου΄ χρη΄ση των πο΄ρων µε στο΄χο την ενι΄σχυση
της ανταγωνιστικο΄τητας (πο΄λοι, χορηγι΄ες, λε΄σχη των ΜΜΕ,
γλωσσικη΄ υποστη΄ριξη).

∆.

Συµφωνι΄ες και κω
΄ δικες συµπεριφορα΄ς

—

Απλοποι΄ηση των διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν (ενιαι΄α θυρι΄δα,
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση, κω΄δικες συµπεριφορα΄ς).

—

2.

Αξιοποι΄ηση της εικο΄νας στο πλαι΄σιο του ανταγωνισµου΄
(χαρακτηρισµο΄ς, πιστοποι΄ηση, ονοµασι΄α προε΄λευσης, ετικε΄τα, δι΄πλωµα, χα΄ρτης).

'Εκθεση του προγρα΄µµατος εργασι΄ας

2.1.
Η ΄εννοια της «Ευρω΄πης των περιφερειω΄ν» εξαι΄ρει το΄σο την
οικολογικη΄, ο΄σο και την πολιτισµικη΄ ποικιλι΄α και πολυµορφι΄α του
εδαφικου΄ µωσαϊκου΄ που συνιστα΄ την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, καθω΄ς
και την απαι΄τηση µι΄ας ολοε΄να εντατικο΄τερης συνεργασι΄ας.

2.2.
Η πληθω΄ρα των παραδο΄σεων και των κοινωνικω΄ν οργανω΄σεων αποτελει΄ ΄εναν ανεκτι΄µητο πλου΄το, αυτο΄ ο΄µως δεν σηµαι΄νει
ο΄τι διευκολυ΄νεται αυτο΄µατα η δηµιουργι΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς η΄ η
υπερεθνικη΄ ευρωπαϊκη΄ ενοποι΄ηση.
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2.5.
∆εδοµε΄νου ο΄τι, στο πλαι΄σιο του γενικου΄ προγρα΄µµατος
του Παρατηρητηρι΄ου Ενιαι΄ας Αγορα΄ς, το προ΄γραµµα Prism θα
εξετα΄σει, µε΄σα στο 2001, τουλα΄χιστον µι΄α περιφε΄ρεια ανα΄ κρα΄τος
µε΄λος (15-18), θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ ΄ενα επι΄πεδο εργασι΄ας
το οποι΄ο να βασιστει΄ σε ΄εναν περιορισµε΄νο αριθµο΄ θεµα΄των
προτεραιο΄τητας ΄ετσι ω΄στε να καταστει΄ δυνατο΄ να συγκεντρωθου΄ν
οµοιογενη΄ στοιχει΄α τα οποι΄α θα ει΄ναι ευ΄κολο να συγκριθου΄ν.

2.6.
'Ενας πρω΄τος τρο΄πος να γι΄νει δια΄κριση ει΄ναι να διαχωριστου΄ν τα θε΄µατα που σχετι΄ζονται µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας ΄ετσι ω΄στε να µην εξετασθου΄ν θε΄µατα που θα µπορου΄σαν να
εξετασθου΄ν και επιλυθου΄ν σε υπερπεριφερειακο΄ επι΄πεδο. Θα
µπορου΄σε σχετικα΄ να προβλεφθει΄ µι΄α συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄
των Περιφερειω΄ν.

2.7.
Κατα΄ την επιλογη΄ των περιφερειω΄ν που θα εξετασθου΄ν θα
πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη ο΄χι το΄σο οι διαφορε΄ς, ο΄σο οι ενδεχο΄µενες οµοιο΄τητες σε οικονοµικου΄ς ο΄ρους ΄ετσι ω΄στε να ει΄ναι δυνατο΄ν
να συγκριθου΄ν οι λυ΄σεις που θα αφορου΄ν παρο΄µοια προβλη΄µατα.

2.8.
Με στο΄χο, πα΄ντοτε, την απλοποι΄ηση της αντιπαραβολη΄ς
των στοιχει΄ων, οι τε΄σσερις κατηγορι΄ες για τις οποι΄ες γι΄νεται λο΄γος
στο σηµει΄ο 1.3. θα πρε΄πει να εφαρµοσθου΄ν σε τε΄σσερις τοµει΄ς
προτεραιο΄τητας:
—

τη γεωργι΄α,

—

τη βιοµηχανι΄α,

—

το περιβα΄λλον,

—

τη χρη΄ση των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων.

2.9.
Θα πρε΄πει να ει΄ναι δυνατο΄ν να τεθου΄ν ερωτη΄µατα σε ο΄,τι
αφορα΄ τα ακο΄λουθα θε΄µατα:
—

τα προγρα΄µµατα ενηµε΄ρωσης για το ενιαι΄ο νο΄µισµα,

—

τα προγρα΄µµατα ανα΄πτυξης της απασχο΄λησης,

—

τον ανταγωνισµο΄.

2.10. Αφου΄ ελη΄φθησαν υπο΄ψη οι πιο πα΄νω σκε΄ψεις, χρησιµοποιη΄θηκε το ερωτηµατολο΄γιο που επισυνα΄πτεται και µε βα΄ση
τις ακροα΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν και τις απαντη΄σεις που
ελη΄φθησαν, διατυπω΄νονται οι ακο΄λουθες παρατηρη΄σεις.

2.3.
Ορισµε΄νες περιφε΄ρειες ΄εχουν η΄δη αρχι΄σει να αναζητου΄ν
λυ΄σεις, ενω΄ α΄λλες αφη΄νουν τα προβλη΄µατα να επιλυθου΄ν σε εθνικο΄
η΄ ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο.
3.
2.4.
Στο΄χος της γνωµοδο΄τησης ει΄ναι ο προσδιορισµο΄ς των
βε΄λτιστων πρακτικω΄ν και η αξιοποι΄ηση των δυνατοτη΄των δια΄δοση΄ς
τους σε α΄λλες περιφε΄ρειες.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Οι απαντη΄σεις ΄εχουν µα΄λλον κριτικο΄ χαρακτη΄ρα, ο΄πως
η΄ταν αναµενο΄µενο, παρα΄ θετικο΄.
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3.2.
Αξι΄ζει ωστο΄σο να σηµειωθει΄ ο΄τι ο΄λοι ξεκινου΄ν απο΄ το
συλλογισµο΄ ο΄τι οι περιφερειακε΄ς πρωτοβουλι΄ες, πε΄ρα απο΄ τις
ανακολουθι΄ες και τις αντιφα΄σεις τους, εφαρµο΄ζουν δυ΄ο βασικε΄ς
αρχε΄ς: οι κοινοτικε΄ς ενισχυ΄σεις παρε΄χουν ΄ενα ερε΄θισµα για την
ανα΄ληψη δρα΄σης και τα αποτελε΄σµατα των προγραµµα΄των
οδηγου΄ν στη σηµαντικη΄ προσε΄γγιση των περιφερειω΄ν.

3.8.
Παρα΄ τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται, το΄σο οι οικονοµικοι΄ παρα΄γοντες ο΄σο και οι Ευρωπαι΄οι πολι΄τες παραπονου΄νται
για την ελλιπη΄ και ανακριβη΄ ενηµε΄ρωση, πρα΄γµα που οφει΄λεται
στα γλωσσικα΄ και πολιτισµικα΄ εµπο΄δια, στην απουσι΄α µε΄σων
δια΄δοσης και στις δυσκολι΄ες που οφει΄λονται στην «ξυ΄λινη γλω΄σσα»
της γραφειοκρατι΄ας.

3.3.
Μπορει΄ συνεπω΄ς να υποστηριχθει΄ ο΄τι τα µε΄τρα που
αποσκοπου΄ν στην ενι΄σχυση της συνοχη΄ς οδη΄γησαν στη µει΄ωση των
περιφερειακω΄ν ανισοτη΄των.

3.9.
Σε ο΄,τι αφορα΄ την εταιρικη΄ σχε΄ση και την αντι΄στοιχη
συνεννο΄ηση, η πλειοψηφι΄α των ερωτηθε΄ντων ει΄ναι πεπεισµε΄νοι ο΄τι
τα µε΄σα αυτα΄ ει΄ναι ορθα΄, αλλα΄ αναφε΄ρουν ο΄τι υφι΄στανται
δυσκολι΄ες εφαρµογη΄ς οι οποι΄ες οφει΄λονται στην υ΄παρξη αλληλοσυγκρουο΄µενων συµφερο΄ντων — που ενι΄οτε ΄εχουν ιδια΄ζοντα
χαρακτη΄ρα — η΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι ΄εχουν εκδηλωθει΄ ριζικε΄ς
αντιθε΄σεις σε ο΄,τι αφορα΄ τους στο΄χους των µεµονωµε΄νων προγραµµα΄των.

3.4.

Η κριτικη΄ επικεντρω΄θηκε κυρι΄ως στα ακο΄λουθα θε΄µατα:

—

τον ανταγωνισµο΄,

—

την διευ΄ρυνση της ΕΕ,

—

την πληροφο΄ρηση,

—

την διαβου΄λευση και τις εταιρικε΄ς σχε΄σεις,

—

την αποκε΄ντρωση απο΄ πλευρα΄ς διαχει΄ρισης,

—

την διαφα΄νεια των ελε΄γχων και επαληθευ΄σεων,

—

την προστιθε΄µενη αξι΄α των προγραµµα΄των.

3.5.
Ση΄µερα εξακολουθου΄ν να παραµε΄νουν προβλη΄µατα στον
τοµε΄α του ανταγωνισµου΄ τα οποι΄α οφει΄λονται κατα΄ µεγα΄λο
µε΄ρος στις υφιστα΄µενες διαφορε΄ς και στην ατελη΄ µεταφορα΄ των
κοινοτικω΄ν κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων στις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες, ενω΄
ει΄ναι απαραι΄τητο οι οικονοµικοι΄ παρα΄γοντες να υπο΄κεινται σε
δι΄καιους ο΄ρους ανταγωνισµου΄, ανεξα΄ρτητα απο΄ τον το΄πο στον
οποι΄ο ασκου΄ν τη δραστηριο΄τητα΄ τους.
3.6.
Εα΄ν οι σοβαρε΄ς ανισο΄τητες παρε΄µεναν, αυτο΄ θα ει΄χε
αρνητικε΄ς συνε΄πειες, για το λο΄γο ο΄τι θα τονι΄ζονταν οι διαφορε΄ς
απο΄ πλευρα΄ς ανα΄πτυξης µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, γεγονο΄ς που
θα ζηµι΄ωνε την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄ της ΕΕ.
3.7.
'Εχει συνεπω΄ς ουσιαστικη΄ σηµασι΄α να υιοθετηθου΄ν κανο΄νες
ολοε΄να πιο σαφει΄ς οι οποι΄οι να ει΄ναι σε θε΄ση να συµβιβα΄σουν το
δυναµικο΄ ανα΄πτυξης µε την διασφα΄λιση της συνοχη΄ς, ενο΄ψει
κυρι΄ως της µελλοντικη΄ς διευ΄ρυνσης της ΕΕ.
3.7.1. Η διευ΄ρυνση, την πολιτικη΄ και κοινωνικη΄ σηµασι΄α της
΄ τη επι΄πτωση
οποι΄ας δεν αρνει΄ται κανει΄ς, θα ΄εχει καταρχα΄ς ως πρω
την αυ΄ξηση των ανισοτη΄των, απο΄ πλευρα΄ς ανα΄πτυξης, µεταξυ΄ των
περιφερειω΄ν, ενω΄ το α΄νοιγµα ανα΄µεσα στους φτωχο΄τερους και
τους πλουσιο΄τερους θα µεγαλω΄σει, µολονο΄τι αυτο΄ ενδε΄χεται να
µην ει΄ναι δυνατο΄ να υπολογισθει΄ ποσοτικα΄.
3.7.2. Προκειµε΄νου τα αποτελε΄σµατα αυτα΄ να µετριαστου΄ν και
να επιτευχθου΄ν σταδιακα΄, θα χρειασθει΄ να ενισχυθου΄ν τα µε΄τρα
που προβλε΄πει η Ατζε΄ντα 2000 για την προενταξιακη΄ στρατηγικη΄.

3.10. Μι΄α θετικη΄ παρατη΄ρηση αφορα΄ την αποκε΄ντρωση απο΄
πλευρα΄ς διαχει΄ρισης δεδοµε΄νου ο΄τι ο΄λοι ο΄σοι µπο΄ρεσαν να την
εφαρµο΄σουν — αποτελου΄ν ακο΄µη, βε΄βαια, µι΄α µειοψηφι΄α —
διαπι΄στωσαν και εξετι΄µησαν τα πλεονεκτη΄µατα της γραφειοκρατικη΄ς ευκινησι΄ας, της απλου΄στευσης των διαδικασιω΄ν, της επιτα΄χυνσης των χρηµατοδοτη΄σεων και της ακρι΄βειας των ελε΄γχων.
3.10.1. ∆ιαφορετικη΄ ει΄ναι η γνω΄µη της πλειοψηφι΄ας των
παραγο΄ντων που εξακολουθου΄ν να υπο΄κεινται σε ελε΄γχους και
διαδικασι΄ες ΄εντονα συγκεντρωτικε΄ς, οι οποι΄ες επιβραδυ΄νουν —
και ενι΄οτε εµποδι΄ζουν επ' αο΄ριστον — την εφαρµογη΄ των προγραµµα΄των. Κυρι΄ως ωστο΄σο γι΄νεται λο΄γος για την περιορισµε΄νη
διαφα΄νεια των αποτελεσµα΄των των ελε΄γχων και επαληθευ΄σεων.

3.11. Τε΄λος, ΄ενα ακανθω΄δες και δυσεπι΄λυτο θε΄µα — διο΄τι θα
απαιτου΄σε συγκριτικε΄ς αντιπαραβολε΄ς και εκθε΄σεις αξιολο΄γησης
— ει΄ναι η προστιθε΄µενη αξι΄α που θα προκυ΄ψει απο΄ την εφαρµογη΄
των προγραµµα΄των.
3.11.1. ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι του σχεδι΄ου Prism αποσαφηνι΄στηκαν, µπορου΄µε να αναφε΄ρουµε µε ποιο΄ν τρο΄πο δεν πρε΄πει να
καταρτι΄ζονται τα προγρα΄µµατα:
—

µε µεµονωµε΄νες η΄ ασυντο΄νιστες πρωτοβουλι΄ες,

—

µε τη σχε΄ση κο΄στους-οφε΄λους ΄εξω απο΄ την αγορα΄,

—

µε µη επιλεκτικη΄ κατανοµη΄ των χρηµατοδοτη΄σεων,

—

µε κανε΄να η΄ ελα΄χιστο βαθµο΄ καινοτοµι΄ας.

4.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.
Οι παρατηρη΄σεις αναφε΄ρονται συγκεκριµε΄να στις επιµε΄ρους απαντη΄σεις του ερωτηµατολογι΄ου.
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΄ σεις της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς
4.2. Επιπτω
Η πλειοψηφι΄α των ερωτηθε΄ντων απα΄ντησε ο΄τι τα καλυ΄τερα
αποτελε΄σµατα σηµειω΄θηκαν στον οικονοµικο΄ τοµε΄α και φρονει΄
ο΄τι τα αποτελε΄σµατα κοινωνικου΄, διοικητικου΄ και πολιτιστικου΄
χαρακτη΄ρα θα µπορου΄σαν µακροπρο΄θεσµα να αναπτυχθου΄ν,
ση΄µερα ο΄µως δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να αποτιµηθου΄ν.

4.3. Ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α
Υφι΄στανται δυσκολι΄ες κατα΄ πρω΄το λο΄γο σε ο΄,τι αφορα΄ την
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων και κατα΄ δευ΄τερο την
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των κεφαλαι΄ων. Σε ο΄,τι αφορα΄ τα εµπορευ΄µατα και τις υπηρεσι΄ες δεν φαι΄νεται να υπα΄ρχουν ιδιαι΄τερα
προβλη΄µατα.

4.4. ∆ικαι΄ωµα εγκατα΄στασης
Οι περιπτω΄σεις που αναφε΄ρθηκαν ει΄ναι σποραδικε΄ς και συνεπω΄ς οι
µο΄νες δυσκολι΄ες που διαπιστω΄θηκαν ει΄ναι διοικητικου΄ χαρακτη΄ρα.

΄ ριση των τι΄τλων
4.5. Αναγνω
Η συντριπτικη΄ πλειοψηφι΄α καταγγε΄λλει ο΄τι αντιµετω΄πισε µεγα΄λες
δυσκολι΄ες σε ο΄,τι αφορα΄ την αναγνω΄ριση τι΄τλων µε΄σης τεχνικη΄ς
εκπαι΄δευσης και µε΄σων και κατω΄τερων επαγγελµατικω΄ν σπουδω΄ν.

4.6. ∆ιαρθρωτικα΄ ταµει΄α
∆ιαπιστω΄νεται αντι΄φαση επι΄ της ουσι΄ας δεδοµε΄νου ο΄τι τα προγρα΄µµατα που παρε΄χουν χρηµατοδοτικη΄ βοη΄θεια ει΄ναι πιο επιθυµητα΄,
ιδιαι΄τερα εα΄ν αφορου΄ν ΄εργα διαρθρωτικου΄ χαρακτη΄ρα, ενω΄ σχεδο΄ν
δεν εφαρµο΄ζονται εκει΄να που παρε΄χουν στη΄ριξη στην κατα΄ρτιση,
τον συντονισµο΄ και τις βασικε΄ς υπηρεσι΄ες τα οποι΄α, συ΄µφωνα µε
τις προθε΄σεις της Κοινο΄τητας, θα ΄επρεπε να ωφελη΄σουν κυρι΄ως τις
ΜΜΕ.

4.7. Με΄σα και δι΄αυλοι πληροφο΄ρησης
Εκτο΄ς απο΄ το θε΄µα που εξετα΄στηκε πιο πα΄νω σχετικα΄ µε την
προ΄σβαση στην ενηµε΄ρωση, το συνολικο΄ πλαι΄σιο που προβλε΄πεται
για τη δια΄δοση των πληροφοριω΄ν φαι΄νεται απογοητευτικο΄.
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4.7.1. Ορισµε΄να µεγα΄λα σχε΄δια ΄εχουν ευ΄κολη προ΄σβαση στον
Τυ΄πο και την τηλεο΄ραση λο΄γω του ΄εκδηλου γενικου΄ ενδιαφε΄ροντο΄ς
τους και ορισµε΄νες φορε΄ς διαθε΄τουν δικου΄ς τους διαυ΄λους και
µε΄σα. Για τα υπο΄λοιπα ωστο΄σο δεν µπορει΄ να λεχθει΄ το ΄διο
ι
και
αυτο΄ ζηµιω΄νει τους οικονοµικου΄ς παρα΄γοντες, οι οποι΄οι δεν
µπορου΄ν να αντλη΄σουν το µεγαλυ΄τερο δυνατο΄ ο΄φελος απο΄ τις
ευκαιρι΄ες της αγορα΄ς· τους χρη΄στες, εξαιτι΄ας της ΄ελλειψης
πληροφοριω΄ν πρακτικου΄ χαρακτη΄ρα και την εικο΄να, διο΄τι δεν
αξιοποιει΄ται στο πλαι΄σιο του ανταγωνισµου΄.
4.7.2. Εξα΄λλου, πρε΄πει να αναφερθει΄ ΄ενα ανησυχητικο΄ φαινο΄µενο το οποι΄ο ΄εχει ουσιαστικα΄ καταγγελθει΄ απο΄ ο΄λους: η δια΄χυτη
΄ελλειψη πληροφοριω΄ν σε ο΄,τι αφορα΄ το Εuro, λι΄γο περισσο΄τερο
απο΄ ΄ενα χρο΄νο µετα΄ την καθιε΄ρωση΄ του.
5.

Συµπερα΄σµατα

5.1.
Πρε΄πει να ληφθει΄υπο΄ψη ο΄τι το Prism ει΄ναι ΄ενα προ΄γραµµα
σε εξε΄λιξη, το οποι΄ο προβλε΄πει την διεξαγωγη΄ περιοδικω΄ν ερευνω΄ν
και αντι΄στοιχων ακροα΄σεων, και ο΄τι οι σκε΄ψεις που περιλαµβα΄νονται στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση απορρε΄ουν απο΄ τα αποτελε΄σµατα δυ΄ο ακροα΄σεων: µι΄ας γενικου΄ χαρακτη΄ρα που πραγµατοποιη΄θηκε στις Βρυξε΄λλες στις 13 Ιουλι΄ου 1999 και µι΄ας ειδικου΄
που πραγµατοποιη΄θηκε στη Λισσαβο΄να στις 24 Φεβρουαρι΄ου
2000.
5.2.
Εα΄ν κρι΄νουµε απο΄ το ΄εργο που επιτελε΄στηκε, δεν φαι΄νεται
να ει΄ναι η κατα΄λληλη στιγµη΄ να αντληθου΄ν οριστικα΄ συµπερα΄σµατα. Μπορει΄ µο΄νον να συσταθει΄ ΄ενας κατα΄λογος µε θε΄µατα τα
οποι΄α θα πρε΄πει να εµβαθυ΄νει το Παρατηρητη΄ριο Ενιαι΄ας Αγορα΄ς
προκειµε΄νου να υποβα΄λει συγκεκριµε΄νες συστα΄σεις και προτα΄σεις
στα ευρωπαϊκα΄, εθνικα΄ και περιφερειακα΄ ο΄ργανα.
5.3.
Ο κατα΄λογος που ακολουθει΄ δεν ει΄ναι πλη΄ρης και µπορει΄
να διευρυνθει΄ ο΄ποτε η ΟΚΕ το κρι΄νει απαραι΄τητο:
—

προ΄σβαση και δια΄δοση των πληροφοριω΄ν

—

προσαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄ στα συ΄γχρονα
δεδοµε΄να

—

αποκε΄ντρωση απο΄ πλευρα΄ς διαχει΄ρισης

—

προ΄τυπα κριτη΄ρια για τον προσδιορισµο΄ των βε΄λτιστων
πρακτικω΄ν.

5.4.
Αφου΄ ληφθου΄ν υπο΄ψη τα πρω΄τα σηµαντικα΄ αποτελε΄σµατα,
θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ η επιτα΄χυνση του προγρα΄µµατος Prism
προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατη΄ η ακριβε΄στερη παρακολου΄θηση
των εξελι΄ξεων της ενιαι΄ας αγορα΄ς.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς

1.

1.1.

Ερωτηµατολο΄γιο

Τι΄ αντι΄κτυπο ει΄χε η υλοποι΄ηση της ευρωπαϊκη΄ς εσωτερικη΄ς αγορα΄ς στην ανα΄πτυξη της περιφε΄ρεια΄ς σας

—

απο΄ οικονοµικη΄ς πλευρα΄ς;

—

απο΄ κοινωνικη΄ς πλευρα΄ς;

—

απο΄ διοικητικη΄ς πλευρα΄ς;

—

απο΄ πολιτιστικη΄ς πλευρα΄ς;

1.2.

Αντιµετωπι΄ζουν οι κοινωνικοοικονοµικοι΄ παρα΄γοντες της περιφε΄ρεια΄ς σας δυσκολι΄ες σε ο΄,τι αφορα΄ τις αρχε΄ς

—

της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των προσω΄πων;

—

της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των εµπορευµα΄των;

—

της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των υπηρεσιω΄ν;

—

της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των κεφαλαι΄ων;

1.3.

Υφι΄στανται εµπο΄δια σε ο΄,τι αφορα΄ την αρχη΄ του ελευ΄θερου ανταγωνισµου΄;

1.4.

Το δικαι΄ωµα της εγκατα΄στασης γι΄νεται σεβαστο΄;

1.5.

Η αρχη΄ της αναγνω΄ρισης των τι΄τλων εφαρµο΄ζεται;

1.6. Οι πο΄ροι που ει΄ναι διαθε΄σιµοι µε΄σω των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων ΄εχουν συµβα΄λει, στην περιφε΄ρεια΄ σας, στην
υλοποι΄ηση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς;

1.7. Μπορει΄τε να αναφε΄ρετε µι΄α η΄ περισσο΄τερες πρωτοβουλι΄ες που αναπτυ΄χθηκαν στην περιφε΄ρεια΄ σας µε στο΄χο να
αντληθου΄ν τα µεγαλυ΄τερα δυνατα΄ οφε΄λη απο΄ τις ευκαιρι΄ες της ενιαι΄ας αγορα΄ς, ο΄πως π.χ.:
—

αποτελεσµατικη΄ ενηµε΄ρωση των χρηστω΄ν (δηµοσιευ΄σεις, συµπο΄σια, κατα΄ρτιση)·

—

στοχοθετηµε΄νη αξιολο΄γηση της κατα΄στασης της ενιαι΄ας αγορα΄ς (ε΄ρευνες, σφυγµοµετρη΄σεις)·

—

ευρωπαϊκε΄ς εταιρικε΄ς σχε΄σεις µε στο΄χο την διευκο΄λυνση των ανταλλαγω΄ν (αδελφοποιη΄σεις πο΄λεων, συνεργασι΄ες,
συµφωνι΄ες, συγχωνευ΄σεις)·

—

αξιοποι΄ηση της εικο΄νας στο πλαι΄σιο του ανταγωνισµου΄ (χαρακτηρισµο΄ς, πιστοποι΄ηση, ονοµασι΄α προε΄λευσης, ετικε΄τα,
δι΄πλωµα, κα΄ρτα)·
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—

απο΄ κοινου΄ χρη΄ση των πο΄ρων µε στο΄χο την ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας (πο΄λοι, χορηγι΄ες, λε΄σχη των ΜΜΕ,
γλωσσικη΄ υποστη΄ριξη, ερευνητικα΄ σχε΄δια, σχε΄σεις µε κε΄ντρα που προωθου΄ν το επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα)·

—

υποδοµε΄ς στους τοµει΄ς της συνεργασι΄ας και των συναλλαγω΄ν·

—

ειδικα΄ προγρα΄µµατα δρα΄σης µε θεσµικη΄, τεχνικη΄ και οικονοµικη΄ στη΄ριξη µε στο΄χο της διευκο΄λυνση του ανοι΄γµατος
της εκα΄στοτε περιφε΄ρειας προς την Ευρω΄πη.

1.8. Μπορει΄τε να αναφε΄ρετε πρωτοβουλι΄ες που αναπτυ΄χθηκαν µε στο΄χο την α΄ρση των εµποδι΄ων που τι΄θενται στην
ελευθερι΄α των συναλλαγω΄ν, ιδιαι΄τερα σε ο΄,τι αφορα΄ τις ΜΜΕ, ο΄πως π.χ.:
—

απλοποι΄ηση των διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν (ενιαι΄α θυρι΄δα, αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση, κω΄δικες συµπεριφορα΄ς)·

—

πιστωτικε΄ς διευκολυ΄νσεις·

—

φορολογικα΄ µε΄τρα·

—

παρε΄µβαση σχετικη΄ µε τα εµπο΄δια και τα προβλη΄µατα που παρουσια΄ζονται (παρε΄µβαση σε εθνικο΄, διεθνικο΄ και
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, α΄µεση διαπραγµα΄τευση).

1.9. Ποιε΄ς συστα΄σεις θα επιθυµου΄σατε να κα΄νετε µε βα΄ση τις εµπειρι΄ες σας σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο, οι οποι΄ες θα η΄ταν
σκο΄πιµο να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο πρωτοβουλιω΄ν σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα, ο΄πως, π.χ.:
—

προαγωγη΄ της απασχο΄λησης και της κινητικο΄τητας (κατα΄ρτιση, εξειδι΄κευση, προσε΄γγιση των κοινωνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν)·

—

πληροφο΄ρηση για το ενιαι΄ο ευρωπαϊκο΄ νο΄µισµα·

—

α΄ρση των διοικητικω΄ν και φορολογικω΄ν εµποδι΄ων·

—

«ανταγωνιστικο΄ς ανταγωνισµο΄ς» µεταξυ΄ των περιφερειω΄ν στον κοινωνικο΄ και φορολογικο΄ τοµε΄α και στον τοµε΄α των
δηµοσι΄ων ενισχυ΄σεων υπε΄ρ των επενδυ΄σεων.

1.10.

Θα επιθυµου΄σατε να µεταδω΄σετε την εµπειρι΄α και τις πρωτοβουλι΄ες σας σε α΄λλες ευρωπαϊκε΄ς περιφε΄ρειες;
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε το «Prism — ∆ιασυνοριακε΄ς
πρωτοβουλι΄ες» (Παρατηρητη΄ριο της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς)
(2001/C 116/02)
Στις 28 Ιανουαρι΄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 για το «Prism — ∆ιασυνοριακε΄ς
πρωτοβουλι΄ες» (Παρατηρητη΄ριο της ενιαι΄ας αγορα΄ς)
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 27 Σεπτεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Malosse.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας, της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000
(συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου), υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Το σχε΄διο «Prism» του Παρατηρητηρι΄ου της ενιαι΄ας
αγορα΄ς της ΟΚΕ

1.1.
Το Παρατηρητη΄ριο της ενιαι΄ας αγορα΄ς (ΠΕΑ) της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς α΄ρχισε το 1999 µια ευρωπαϊκη΄
΄ερευνα αποκαλου΄µενη Prism (Progress Report «Initiatives in the
Single Market», 'Εκθεση για την προ΄οδο των πρωτοβουλιω΄ν
στην ενιαι΄α αγορα΄), σχετικα΄ µε τις επιτο΄πιες πρωτοβουλι΄ες που
λαµβα΄νουν το΄σο οι εθνικε΄ς και τοπικε΄ς αρχε΄ς ο΄σο και οι οικονοµικοι΄ και κοινωνικοι΄ εται΄ροι, προκειµε΄νου να προσαρµοσθου΄ν στις
νε΄ες προκλη΄σεις της ενιαι΄ας αγορα΄ς (µετα΄βαση στο ευρω΄, ΄εντονος
ανταγωνισµο΄ς, νε΄α πεδι΄α συνεργασι΄ας, φραγµοι΄ στην ενηµε΄ρωση
και την επικοινωνι΄α, ...).

1.2.
Οι στο΄χοι του Prism καθορι΄σθηκαν απο΄ το Παρατηρητη΄ριο και συνοψι΄ζονται ως εξη΄ς:
—

ανα΄πτυξη µιας καινοτο΄µου προσε΄γγισης «απο΄ τη βα΄ση στην
κορυφη΄» στον τοµε΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς που να συµπληρω΄νει
την κοινοτικη΄ προσε΄γγιση «απο΄ την κορυφη΄ στη βα΄ση»·

—

αξιοποι΄ηση και δηµοσιοποι΄ηση των καλυ΄τερων επιτο΄πιων
πρακτικω΄ν·

—

—

—

παρα΄θεση σε αυτα΄ τα πλαι΄σια των πολιτικω΄ν και κανονιστικω΄ν
ενεργειω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης που συµβα΄λλουν στην
προω΄θηση, την διευκο΄λυνση και την ανα΄πτυξη των πρωτοβουλιω΄ν αυτω΄ν·
διασφα΄λιση µιας πρωτο΄τυπης και λειτουργικη΄ς συµβολη΄ς της
ΟΚΕ στον προβληµατισµο΄ για την ενιαι΄α αγορα΄ και το
∆ιαδι΄κτυο: αυτη΄ θα ει΄ναι η πρωτοβουλι΄α της ΟΚΕ·
επιβεβαι΄ωση της αποστολη΄ς της ΟΚΕ ως µεσολαβητη΄ µεταξυ΄
των κοινωνικω΄ν και οικονοµικω΄ν εται΄ρων και των θεσµικω΄ν
οργα΄νων της ΕΚ.

1.3.
Το Παρατηρητη΄ριο της ΟΚΕ θωρει΄ ο΄τι οι επιθυµητε΄ς
πρωτοβουλι΄ες που συνδε΄ονται α΄µεσα µε την προσαρµογη΄ στην
ενιαι΄α ευρωπαϊκη΄ αγορα΄, θα µπορου΄σαν να αφορου΄ν τις κα΄τωθι
επτα΄ κατηγορι΄ες:

Α.

Ενηµε΄ρωση και υποστη΄ριξη

—

λειτουργικη΄ ενηµε΄ρωση των χρηστω΄ν (δηµοσιευ΄σεις,
συνε΄δρια, ∆ιαδι΄κτυο, κατα΄ρτιση, µε΄σα ενηµε΄ρωσης),

—

στοχοθετηµε΄νη αξιολο΄γηση της κατα΄στασης στην ενιαι΄α
αγορα΄ (ε΄ρευνες, δηµοσκοπη΄σεις, µε΄σα ενηµε΄ρωσης).

Β.

∆ιαδικασι΄α επι΄λυσης των προβληµα΄των

—

µεσολα΄βηση σε περιπτω΄σεις φραγµω΄ν και προβληµα΄των
(διαµεσολα΄βηση σε εθνικο΄, διακρατικο΄, ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο,
α΄µεση διαπραγµα΄τευση για την επι΄λυση ενο΄ς προβλη΄µατος).

Γ.

Εταιρικη΄ σχε΄ση

—

ευρωπαϊκε΄ς εταιρικε΄ς σχε΄σεις για την διευκο΄λυνση του
ανοι΄γµατος (αδελφοποιη΄σεις, ανταλλαγε΄ς, συνεργασι΄ες, συµφωνι΄ες, συγχωνευ΄σεις)·

—

δια΄θεση απο΄ κοινου΄ πο΄ρων για την ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας (πο΄λοι, χορηγι΄ες, συ΄λλογοι ΜΜΕ, γλωσσικη΄ υποστη΄ριξη).

∆.

Συµφωνι΄ες, κω
΄ δικες συµπεριφορα΄ς

—

απλου΄στευση των διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν (ενοποιηµε΄να
σηµει΄α εξυπηρε΄τησης, αµοιβαι΄ες αναγνωρι΄σεις, κω΄δικες
συµπεριφορα΄ς)·
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—

αξιοποι΄ηση της εικο΄νας για αντιµετω΄πιση του ανταγωνισµου΄
(δεξιο΄τητες, πιστοποι΄ηση, ονοµασι΄α προε΄λευσης, ση΄µα,
δι΄πλωµα, χα΄ρτης).

2.

Προ΄γραµµα εργασι΄ας της οµα΄δας µελε΄της «Prism-∆ιασυνοριακε΄ς πρωτοβουλι΄ες»

2.1.
Ως συµβολη΄ στο σχε΄διο Prism, αναλαµβα΄νεται µια πρωτοβουλι΄α για τον εντοπισµο΄ των συστατικω΄ν στοιχει΄ων των βε΄λτιστων
πρακτικω΄ν στις µεθοριακε΄ς ζω΄νες. Παρα΄λληλα, αναλη΄φθηκαν
δρα΄σεις για τον εντοπισµο΄ των βε΄λτιστων πρακτικω΄ν σε εθνικο΄ και
περιφερειακο΄ επι΄πεδο. Χρεια΄ζεται λοιπο΄ν να προσδιορισθει΄ ποιου
τυ΄που ειδικε΄ς πρωτοβουλι΄ες πρε΄πει να αναληφθου΄ν στις µεθοριακε΄ς περιοχε΄ς. Για το σκοπο΄ αυτο΄, πρε΄πει να αναλυθει΄ η νε΄α
προβληµατικη΄ των µεθοριακω΄ν ζωνω΄ν.

2.1.1. Στο πνευ΄µα αυτο΄, µετα΄ την γενικη΄ ακρο΄αση της 21ης
Απριλι΄ου 1999 στις Βρυξε΄λλες, πραγµατοποιη΄θηκε νε΄α ακρο΄αση
στην Τεργε΄στη στις 15 Νοεµβρι΄ου 1999. Κατα΄ την εν λο΄γω
ακρο΄αση, ΄εγιναν σαφη΄ το΄σο τα ο΄ρια της προσπα΄θειας (δυσκολι΄ες
επιλογη΄ς των καλυ΄τερων πρωτοβουλιω΄ν, αντικρουο΄µενες απο΄ψεις
΄ ν) ο΄σο και η υ΄παρξη πολλω΄ν
για την ποιο΄τητα των πρωτοβουλιω
εµποδι΄ων στις περιοχε΄ς που συνορευ΄ουν µε τρι΄τες χω΄ρες. Ως
συνε΄πεια της ακρο΄ασης, αποφασι΄στηκε η κατα΄ρτιση «δε΄σµης
κριτηρι΄ων» που να επιτρε΄πουν την καλυ΄τερη µε΄τρηση του αντι΄κτυπου των µεθοριακω΄ν πρωτοβουλιω΄ν και την κατα΄ρτιση συστα΄σεων
ενο΄ψει της δια΄δοσης των βε΄λτιστων πρακτικω΄ν. Για το σκοπο΄ αυτο΄,
πραγµατοποιη΄θηκε ακρο΄αση στο Λουξεµβου΄ργο που ει΄χε ως
αντικει΄µενο την επιτο΄που επικυ΄ρωση της νε΄ας προσε΄γγισης µε
βα΄ση σαφη΄ κριτη΄ρια.

2.1.2. Η ακρο΄αση του Λουξεµβου΄ργου πραγµατοποιη΄θηκε στις
21 Ιουλι΄ου 2000 υπο΄ την αιγι΄δα του «Οικονοµικου΄ και Κοινωνικου΄
Συµβουλι΄ου της Μεγα΄λης Περιφε΄ρειας» και σηµει΄ωσε απο΄λυτη
επιτυχι΄α. 'Εδωσε τη δυνατο΄τητα να αξιολογηθου΄ν ορισµε΄νες
πρωτοβουλι΄ες, ει΄τε ολοκληρωµε΄νες, ει΄τε εν εξελι΄ξει, ει΄τε σε
σχεδιασµο΄, µε βα΄ση τη δε΄σµη κριτηρι΄ων που ει΄χε καθορισθει΄. Κατα΄
τη δια΄ρκεια της ακρο΄ασης παρουσια΄στηκαν πρωτοβουλι΄ες που
αξι΄ζουν να περιλαµβα΄νονται στις «ορθε΄ς πρακτικε΄ς», και µπορου΄ν
να µεταφερθου΄ν και να αξιοποιηθου΄ν στο πλαι΄σιο των εργασιω΄ν
του Παρατηρητηρι΄ου της ενιαι΄ας αγορα΄ς. Ορισµε΄νες πρωτοβουλι΄ες
οδη΄γησαν στην υποβολη΄ προτα΄σεων που περιλαµβα΄νονται στην
παρου΄σα γνωµοδο΄τηση. Ακο΄µη, η ακρο΄αση ΄εδωσε τη δυνατο΄τητα
να επικυρωθει΄ µια µε΄θοδος καταγραφη΄ς των στοιχει΄ων που
αποτελου΄ν προϋπο΄θεση για την επιτυχι΄α των καλυ΄τερων πρωτοβουλιω΄ν, να υπογραµµισθου΄ν οι πιθανε΄ς αιτι΄ες αποτυχι΄ας και να
υποβληθου΄ν προτα΄σεις για τις µεθο΄δους δια΄δοσης. Στα πλαι΄σια
αυτα΄, δι΄νεται επι΄σης η δυνατο΄τητα στην οµα΄δα µελε΄της να
διατυπω΄σει ΄ενα συ΄νολο υποδει΄ξεων σχετικα΄ µε τα ευρωπαϊκα΄
προγρα΄µµατα που µπορου΄ν να συµβα΄λουν το΄σο στην διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α, και συγκεκριµε΄να στο προ΄γραµµα Ιnterreg, το
οποι΄ο αποτελει΄ το τεχνικο΄ και χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο αναφορα΄ς,
ο΄σο και στην εξε΄λιξη του εθνικου΄ και ευρωπαϊκου΄ νοµοθετικου΄
πλαισι΄ου.
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2.2.
Πρε΄πει να υπογραµµισθει΄ ο΄τι το ζη΄τηµα αυτο΄ συνδε΄εται
µε τις προτα΄σεις που ΄εχει η΄δη διατυπω΄σει η ΟΚΕ στη γνωµοδο΄τηση΄
της για τη συγκριτικη΄ αξιολο΄γηση (benchmarking) (1) ο΄που
συνιστου΄σε µια περιφερειακη΄ προσε΄γγιση, η οποι΄α κρι΄νεται προτιµο΄τερη απο΄ µια εθνικη΄ προσε΄γγιση. Η εθνικη΄ προσε΄γγιση που
ακολουθει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄ ει΄χε µε΄χρι ση΄µερα περιορισµε΄να
αποτελε΄σµατα. Ωστο΄σο, η µε΄θοδος αυτη΄ τε΄θηκε εκ νε΄ου σε
εφαρµογη΄ µε εντυπωσιακο΄ τρο΄πο απο΄ το ΄εκτακτο Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο της Λισαβω΄νας το Μα΄ρτιο 2000, κατα΄ το οποι΄ο η
«συγκριτικη΄ αξιολο΄γηση» ανακηρυ΄χθηκε νε΄α πρωταρχικη΄ µε΄θοδος
εργασι΄ας για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Στο νε΄ο αυτο΄ περιβα΄λλον
εντα΄σσεται η πρωτοβουλι΄α «Prism» του Παρατηρητηρι΄ου της
ενιαι΄ας αγορα΄ς: καθορισµο΄ς µιας νε΄ας προσε΄γγισης της συγκριτικη΄ς αξιολο΄γησης στον τοµε΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς. Η προσε΄γγιση
θα βασι΄ζεται στον εντοπισµο΄ των µεθο΄δων (και ο΄χι παραδειγµα΄των)
που οδη΄γησαν σε σηµαντικε΄ς και βιω΄σιµες επιτυχι΄ες.

3.

΄ ν ζωνω
΄ν
Ανα΄λυση της προβληµατικη΄ς των µεθοριακω

3.1. Ιστορικη΄ προβληµατικη΄ των διασυνοριακω
΄ ν περιοχω
΄ν

3.1.1. Τα σηµερινα΄ συ΄νορα ει΄ναι αποτε΄λεσµα της διαµο΄ρφωσης
των εθνω΄ν απο΄ το 19ο αιω΄να και µετα΄. Νωρι΄τερα, και παρα΄ τις
δυσχε΄ρειες στις µεταφορε΄ς, οι µεθοριακε΄ς ζω΄νες αποτελου΄σαν
χω΄ρους κινητικο΄τητας και πολιτιστικω΄ν, ανθρω΄πινων και οικονοµικω΄ν ανταλλαγω΄ν. Ο ξε΄νος επισκε΄πτης στην Ευρω΄πη εντυπωσια΄ζεται
απο΄ τις αρχιτεκτονικε΄ς και πολιτιστικε΄ς οµοιο΄τητες στις µεσογειακε΄ς περιοχε΄ς, τις περιοχε΄ς γυ΄ρω απο΄ το Ρη΄νο και το ∆ου΄ναβη, τη
Φλα΄νδρα, τα Βαλκα΄νια, κ.λπ. Η θε΄σπιση διοικητικω΄ν συνο΄ρων και,
κυρι΄ως, η οργα΄νωση «αυτοκεντρικω΄ν» κρατω΄ν µε βα΄ση την ΄εννοια
του ΄εθνους εξα΄λειψε την γεωγραφικη΄ και πολιτιστικη΄ ενο΄τητα
των χω΄ρων αυτω΄ν και δηµιου΄ργησε, µε ελα΄χιστες εξαιρε΄σεις,
αποκοµµε΄νες επικρα΄τειες, συχνα΄ εχθρικε΄ς η΄ που στην καλυ΄τερη
περι΄πτωση αγνοου΄σαν η µι΄α για την α΄λλη.

3.1.2. Μεταξυ΄ των φαινοµε΄νων που χαρακτηρι΄ζουν το τε΄λος
του 19ου αιω΄να, τι΄θεται µε αντικρουο΄µενο τρο΄πο, το προ΄βληµα
των συνο΄ρων και της υ΄παρξη΄ς τους: αφενο΄ς, ο ΄ελεγχος των
οικονοµικω΄ν και εµπορικω΄ν ροω΄ν αποτελει΄ παντου΄ αντικει΄µενο
αυξηµε΄νης επαγρυ΄πνισης· αφετε΄ρου, η συ΄σταση µιας τερα΄στιας
΄ νης καταργει΄ χιλια΄δες χιλιο΄µετρα
οικονοµικη΄ς και πολιτικη΄ς ζω
συνο΄ρων. Συνεπω΄ς, τι΄θεται το ζη΄τηµα της ταυτο΄τητας και της
µελλοντικη΄ς κατα΄στασης των µεθοριακω΄ν περιοχω΄ν.

(1) Γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα την Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς: Η συγκριτικη΄
αξιολο΄γηση των ανταγωνιστικω΄ν επιδο΄σεων — Η θε΄σπιση ενο΄ς µε΄σου
στη δια΄θεση των επιχειρη΄σεων και των δηµο΄σιων αρχω΄ν (COM(97)
153 τελικο΄) (ΕΕ C 296/8 της 29.9.1997).
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3.1.3. Πενη΄ντα ΄ετη ευρωπαϊκη΄ς οικοδο΄µησης δεν ΄εχουν ακο΄µη
εξαλει΄ψει στην πρα΄ξη τα χα΄σµατα που προκλη΄θηκαν απο΄ τη
διαµο΄ρφωση των εθνω΄ν και τη θε΄σπιση των συνο΄ρων. Παρα΄ την
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των ατο΄µων, των αγαθω΄ν και των κεφαλαι΄ων
(η οποι΄α ακο΄µη παρουσια΄ζει ατε΄λειες …), πρε΄πει να αναγνωρισθει΄
ο΄τι η εθνικη΄ πτυχη΄ ΄εχει ακο΄µη µεγαλυ΄τερη σηµασι΄α απο΄ την ΄εννοια
του µεθοριακου΄ χω΄ρου. Ακο΄µη και εα΄ν δεν υφι΄στανται πλε΄ον
µε τη µορφη΄ φυσικω΄ν εµποδι΄ων, τα συ΄νορα παραµε΄νουν στην
«νοοτροπι΄α» των ανθρω΄πων και εκφρα΄ζονται µε΄σω των συµπεριφορω΄ν και των συνηθειω
΄ ν. Συνεπω΄ς, η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση πρε΄πει
να αναρωτηθει΄ για την ορθο΄τητα των µε΄σων που αναπτυ΄σσονται
µε σκοπο΄ την προω΄θηση της ανασυ΄νθεσης ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου
συνεργασι΄ας.

την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη λο΄γω του τρο΄που λειτουργι΄ας και της
αυ΄ξησης του κο΄στους των επενδυ΄σεων.

3.1.4. Τα συ΄νορα η΄ταν και ει΄ναι αποτε΄λεσµα της κατανοµη΄ς
των εδαφω΄ν µεταξυ΄ των διαφο΄ρων κρατω΄ν. 'Οµως οι µεθοριακε΄ς
περιοχε΄ς προσδιορι΄ζονται απο΄ την γεωγραφικη΄ εγγυ΄τητα. Εξα΄λλου,
ποια ει΄ναι η σηµασι΄α της εγγυ΄τητας; Ση΄µερα, ο΄λο και πιο συχνα΄
το ουσιαστικο΄ πλεονε΄κτηµα καθορι΄ζεται απο΄ την εγγυ΄τητα της
προθεσµι΄ας, και εξαρτα΄ται απο΄ την ευελιξι΄α του µηχανισµου΄
παραγωγη΄ς. Παρα΄ τη γεωγραφικη΄ εγγυ΄τητα, η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των εθνικω΄ν δοµω΄ν και διαδικασιω΄ν αποτελει΄ τε΄τοιο φραγµο΄
που χρεια΄ζεται η βοη΄θεια των ειδικω΄ν για να εξαλειφθει΄.

3.2.3. 'Ενα απο΄ τα σηµαντικα΄ συµπερα΄σµατα που προε΄κυψαν
απο΄ την ακρο΄αση που οργανω΄θηκε στην Τεργε΄στη ει΄ναι η διαπι΄στωση ο΄τι η ΕΕ, µε τα προγρα΄µµατα και τις χρηµατοδοτη΄σεις
της, αποτελει΄ το µοναδικο΄ πραγµατικο΄ αντι΄βαρο στον κατακερµατισµο΄ και τη δια΄σπαση. ∆υστυχω΄ς ο΄µως, ΄εχουµε την εντυ΄πωση
ο΄τι τα προγρα΄µµατα αυτα΄ δηµιου΄ργησαν «κι΄νητρα» συνεργασι΄ας
κυρι΄ως λο΄γω της χρηµατοδο΄τησης και ο΄χι λο΄γω της πραγµατικη΄ς
βου΄λησης των τοπικω΄ν εται΄ρων. Ακο΄µη, η δρα΄ση της Ευρω΄πης
στον τοµε΄α ει΄ναι εξαιρετικα΄ µικρη΄ σε συ΄γκριση µε τα πραγµατικα΄
συ΄νορα και τους «αο΄ρατους» φραγµου΄ς.

3.1.4.1. Στο πλαι΄σιο της ενιαι΄ας αγορα΄ς τι΄θεται το θε΄µα του
προσδιορισµου΄ των περιοχω΄ν σε σχε΄ση µε τα συ΄νορα. Τα παλαια΄
΄ ν περιοσυ΄νορα α΄φησαν σηµα΄δια στις οικονοµι΄ες των µεθοριακω
χω΄ν. Οι καθηµερινε΄ς µετακινη΄σεις εργαζοµε΄νων αποτελου΄ν για
παρα΄δειγµα ΄ενα αναγνωρι΄σιµο στοιχει΄ο των διασυνοριακω΄ν οικονοµιω΄ν. Στα πλαι΄σια αυτα΄, κρι΄νεται ο΄τι οι διασυνοριακε΄ς ανταλλαγε΄ς
καθιστου΄ν δυνατη΄ την αυ΄ξηση των επιδο΄σεων και της ανταγωνιστικο΄τητας των περιοχω΄ν.

3.1.5. Οι πολιτικε΄ς αποµο΄νωσης ει΄ναι πλε΄ον αναχρονιστικε΄ς. Οι
φραγµοι΄ εξαλει΄φονται και πρε΄πει να εξευρεθου΄ν νε΄οι συσχετισµοι΄.
Προ΄κειται για µια προ΄κληση που αντιµετωπι΄ζουν οι διασυνοριακε΄ς
περιοχε΄ς στο πλαι΄σιο της ενιαι΄ας αγορα΄ς. Εξα΄λλου, τι νο΄ηµα ΄εχει
η εξευ΄ρεση µεθο΄δων και δοµω΄ν προσε΄γγισης εα΄ν τα εθνικα΄ κρα΄τη
µε τις δοµε΄ς και τη λειτουργι΄α τους στην καθηµερινη΄ πρα΄ξη
διατηρου΄ν και διευρυ΄νουν τα χα΄σµατα;

3.2.2. Απο΄ καθαρα΄ οικονοµικη΄ α΄ποψη, η διατη΄ρηση φυσικω΄ν
η΄ «αο΄ρατων» συνο΄ρων αποτελει΄ τροχοπε΄δη στην οικονοµικη΄
ανα΄πτυξη. Πρα΄γµατι, πρε΄πει να επιµει΄νουµε στους «αο΄ρατους»
φραγµου΄ς: γλω΄σσες, συµπεριφορε΄ς, στα΄ση των διοικητικω΄ν αρχω΄ν,
πολιτιστικα΄ προβλη΄µατα, κ.λπ. Οι «αο΄ρατοι φραγµοι΄» αναφε΄ρονται
ολοε΄να και συχνο΄τερα για να εξηγηθει΄το γεγονο΄ς ο΄τι οι µεθοριακε΄ς
περιοχε΄ς, στο εσωτερικο΄ µιας Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης χωρι΄ς συ΄νορα,
συνεχι΄ζουν να συνυπα΄ρχουν.

3.2.4. Σε ΄ενα πολυ΄ διαφορετικο΄ πλαι΄σιο, η ακρο΄αση του
Λουξεµβου΄ργου υπογρα΄µµισε το δυναµισµο΄ των τοπικω΄ν παραγο΄ντων που συχνα΄ προηγη΄θηκαν των ευρωπαϊκω΄ν προγραµµα΄των
αναλαµβα΄νοντας παραδειγµατικε΄ς πρωτοβουλι΄ες συνεργασι΄ας
στον οικονοµικο΄, κοινωνικο΄ και πολιτιστικο΄ τοµε΄α. Τα ευρωπαϊκα΄
προγρα΄µµατα, τα οποι΄α ει΄ναι απαραι΄τητα, προσε΄δωσαν ευρυ΄τερο
χαρακτη΄ρα στις εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες. Ωστο΄σο, η λειτουργι΄α
τους, συχνα΄ δυ΄σκαµπτη και γραφειοκρατικη΄, µπορει΄ να αποτελε΄σει
φραγµο΄ στη συνεργασι΄α. ∆ιαπιστω΄νεται ο΄τι µο΄νο στα τε΄λη της
δεκαετι΄ας του '80 µε την θε΄ση σε λειτουργι΄α των προγραµµα΄των
Ιnterreg, ασχολη΄θηκε η Επιτροπη΄ µε το φαινο΄µενο των µεθοριακω΄ν
ζωνω΄ν. Η ακρο΄αση του Λουξεµβου΄ργου υπογρα΄µµισε επι΄σης τη
σηµασι΄α των δοµω΄ν που µπορου΄ν να ευνοη΄σουν την συνεργασι΄α:
πολιτικη΄ δια΄σκεψη κορυφη΄ς της Μεγα΄λης Περιφε΄ρειας, Οικονοµικο΄ και Κοινωνικο΄ Συµβου΄λιο, προξενικε΄ς διασκε΄ψεις, συνδικαλιστικε΄ς ανασυγκροτη΄σεις κ.λπ. Προ΄κειται για τρο΄πους εξα΄λειψης
των «αο΄ρατων» φραγµω΄ν και για αντι΄βαρο στις εθνικε΄ς προσεγγι΄σεις, οι οποι΄ες βε΄βαια ει΄ναι φυσιολογικε΄ς αλλα΄ τει΄νουν να
καθυστερου΄ν την ανα΄δειξη πραγµατικω΄ν διασυνοριακω΄ν οικονοµικω΄ν χω΄ρων στο εσωτερικο΄ της ενιαι΄ας αγορα΄ς.

3.2. Συνη΄θεις υποθε΄σεις σχετικα΄ µε τη µειονεκτικη΄ θε΄ση των
΄ ν περιοχω
΄ν
διασυνοριακω

4.

3.2.1. Στην οικονοµι΄α, τα συ΄νορα συχνα΄ θεωρου΄νται τεχνητο΄ς
παρα΄γων στρε΄βλωσης των χω΄ρων των αγορω΄ν, ο οποι΄ος περιορι΄ζει

4.1.
Μια διασυνοριακη΄ ζω΄νη, αν και τµη΄µα της εθνικη΄ς επικρα΄τειας, αποτελει΄ εκ των πραγµα΄των ζω΄νη διαχωρισµου΄ και επαφω΄ν.

'Ενα νε΄ο πλαι΄σιο αναφορα΄ς για την ανα΄λυση των συνο΄ ν ζωνω
΄ν
ριακω
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Μπορει΄ να αποτελε΄σει ζω΄νη εντα΄σεων αλλα΄, παρα΄λληλα, ει΄ναι
προθα΄λαµος της γειτονικη΄ς χω΄ρας και για το λο΄γο αυτο΄ καθι΄σταται
πολυ΄ ενδιαφε΄ρουσα.

4.2.
Στις παρου΄σες προοπτικε΄ς της ευρωπαϊκη΄ς οικοδο΄µησης,
γι΄νεται λο΄γος για «Ευρω΄πη χωρι΄ς συ΄νορα» και για «Ευρω΄πη των
περιφερειω΄ν». Ο πρω΄τος στο΄χος δει΄χνει σαφω΄ς τη βου΄ληση
εξα΄λειψης των συνο΄ρων. Στη δευ΄τερη προσε΄γγιση, περιλαµβα΄νεται
η εξα΄λειψη των συνο΄ρων, ο΄µως κυρι΄αρχο ρο΄λο κατε΄χουν τα
γεωγραφικα΄, κοινωνικοπολιτιστικα΄, γλωσσικα΄ και διαρθρωτικα΄
ο΄ρια.
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Πρα΄γµατι, το ζη΄τηµα δεν ει΄ναι να απορριφθει΄ η εθνικη΄ πτυχη΄, αλλα΄
να επανεξισορροπηθει΄. 'Οσο περισσο΄τερο ο µεθοριακο΄ς χω΄ρος
συνειδητοποιει΄ αυτου΄ς τους φραγµου΄ς και επιδιω΄κει να τους
εξαλει΄ψει, το΄σο η µεθοριακη΄ ζω΄νη θα µετατρε΄πεται σε ζω΄νη
επαφω΄ν. Αντι΄θετα, στις περιοχε΄ς ο΄που το πολιτικο΄ περιβα΄λλον δεν
ει΄ναι ευνοϊκο΄ και οι φορει΄ς δεν δραστηριοποιου΄νται επαρκω΄ς η΄
υφι΄στανται πολυ΄ σηµαντικε΄ς οικονοµικε΄ς διαφορε΄ς, τα συ΄νορα θα
συνεχι΄σουν να αποτελου΄ν φραγµου΄ς.

4.5.
Προκειµε΄νου να εντοπισθου΄ν οι επιτυχι΄ες και οι αποτυχι΄ες
της µεθοριακη΄ς προσε΄γγισης, κρι΄νουµε σκο΄πιµο να τις προσδιορι΄σουµε µε τη µορφη΄ δοµω΄ν, µεθο΄δων και προϊο΄ντων.

Απο΄ µια κατα΄σταση συνο΄ρων που διαχωρι΄ζουν µεταβαι΄νουµε σε
µια κατα΄σταση συνο΄ρων που εκλαµβα΄νονται ως ζω΄νη επαφω΄ν.

4.3.
Στα πλαι΄σια της αντι΄ληψης αυτη΄ς, η οµα΄δα µελε΄της
«∆ιασυνοριακε΄ς πρωτοβουλι΄ες» οφει΄λει να βασισθει΄ στις υποθε΄σεις
που υπογραµµι΄ζουν ο΄χι τις επιπτω΄σεις απο΄ την υ΄παρξη των
φραγµω΄ν αλλα΄, αντι΄θετα, την υπε΄ρβαση των φραγµω
΄ ν και τη
θε΄σπιση ζωνω΄ν επαφη΄ς που επιτρε΄πουν την διαπεριφερειακη΄
συνεργασι΄α και τη σταδιακη΄ µεταµο΄ρφωση των µεθοριακω΄ν χω΄ρων
σε διασυνοριακου΄ς χω΄ρους.

4.3.1. Απο΄ µια προοπτικη΄ διαµο΄ρφωσης, η µακροπρο΄θεσµη
προ΄κληση ει΄ναι η ανα΄δειξη διασυνοριακω΄ν επικρατειω΄ν που να
δηµιουργου΄ν κοινε΄ς πρωτοβουλι΄ες και σχε΄δια, και να αποτελου΄ν
χω΄ρους διαβι΄ωσης και αλληλεγγυ΄ης που να διαθε΄τουν δοµε΄ς
ανταλλαγω΄ν στους τοµει΄ς του συντονισµου΄ και της εµψυ΄χωσης
(κλι΄µακα σχεδι΄ου που χρεια΄ζεται να διασαφηνισθει΄ και να οικοδοµηθει΄ µε επι΄κεντρο την αλληλεγγυ΄η και τις κοινε΄ς στρατηγικε΄ς).

4.3.2. Οι πραγµατοποιηθει΄σες ακροα΄σεις ενισχυ΄ουν την α΄ποψη
ο΄τι η νε΄α αντι΄ληψη πρε΄πει να αντιστοιχει΄ σε µια λειτουργικη΄
κλι΄µακα που ει΄ναι εκει΄νη των δηµο΄σιων αρχω΄ν µε αρµοδιο΄τητες
στους καθορισµε΄νους τοµει΄ς συνεργασι΄ας και η οποι΄α οικοδοµει΄ται
απο΄ την δικτυ΄ωση των διαφο΄ρων φορε΄ων και την κοινη΄ εργασι΄α. Η
συµµετοχη΄ των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν φορε΄ων στην εν λο΄γω
δυναµικη΄ αποτελει΄ ΄εναν απο΄ τους καθοριστικου΄ς παρα΄γοντες και
πρε΄πει να λαµβα΄νει ει΄τε συµβουλευτικη΄ µορφη΄ (µε παρα΄δειγµα το
Οικονοµικο΄ και Κοινωνικου΄ Συµβου΄λιο της Μεγα΄λης Περιφε΄ρειας),
ει΄τε λειτουργικη΄ µορφη΄ (µε παρα΄δειγµα τις προξενικε΄ς συνεργασι΄ες).

4.4.
Με τη διαπι΄στωση ο΄τι οι αο΄ρατοι φραγµοι΄εξαλει΄φονται πιο
δυ΄σκολα και ο΄τι η υ΄παρξη «αυτοκεντρικω΄ν» κρατω΄ν η΄ περιφερειω΄ν
συνεχι΄ζει να αποτελει΄ αρνητικη΄ επιρροη΄, το νε΄ο πλαι΄σιο ανα΄λυσης
υπογραµµι΄ζει την εξε΄λιξη της ζω΄νης συνο΄ρων σε ζω΄νη επαφω΄ν.

4.5.1. Με τον ο΄ρο δοµε΄ς εννοου΄µε τους επι΄σηµους µηχανισµου΄ς που συγκεκριµενοποιου΄ν µια συµφωνι΄α συνεργασι΄ας
οποιασδη΄ποτε φυ΄σης: βιοµηχανικη΄ς, κοινωνικη΄ς, νοµικη΄ς, θεσµικη΄ς
κ.λπ. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, οι καλε΄ς και κακε΄ς πρακτικε΄ς θα αφορου΄ν
τα δια΄φορα προβλη΄µατα και τον τρο΄πο επι΄λυση΄ς τους.

4.5.2. Με τον ο΄ρο µε΄θοδοι εννοου΄µε τις συνθη΄κες διεξαγωγη΄ς
των πρωτοβουλιω΄ν: υ΄παρξη ευρωπαϊκω΄ν ενισχυ΄σεων, στη΄ριξη των
τοπικω΄ν και περιφερειακω΄ν αρχω΄ν και των κρατω΄ν, συνιστω΄σα
εταιρικη΄ς σχε΄σης στα σχε΄δια και, ειδικο΄τερα, συ΄νδεση µε τους
τοπικου΄ς οικονοµικου΄ς και κοινωνικου΄ς φορει΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των γυναικω΄ν, των νε΄ων και των ευαι΄σθητων κοινωνικω΄ν
κατηγοριω΄ν, κ.λπ., καλη΄ προετοιµασι΄α των σχεδι΄ων µε την εκ των
προτε΄ρων διεξαγωγη΄ µελετω΄ν επι΄ του εφικτου΄, µηχανισµοι΄ µο΄νιµης
παρακολου΄θησης και αξιολο΄γησης, δια΄δοση των αποτελεσµα΄των
κ.λπ.

4.5.3. Με τον ο΄ρο προϊο΄ντα εννοου΄µε κυρι΄ως την ευρωπαϊκη΄
προστιθε΄µενη αξι΄α των πραγµατοποιου΄µενων δρα΄σεων, την κοινωνικη΄ δια΄σταση του σχεδι΄ου, την πραγµατικη΄ καταλληλο΄τητα σε
σχε΄ση µε τις ανα΄γκες, την ουσιαστικη΄ αξιοποι΄ηση των αποτελεσµα΄των ΄ετσι ω΄στε οι πρωτοβουλι΄ες να ΄εχουν πραγµατικη΄ µαζικη΄
επι΄δραση και να µην παραµε΄νουν στο πειραµατικο΄ στα΄διο.

4.6.
Με τον ο΄ρο ανα΄λυση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς
αποτελεσµατικο΄τητας εννοου΄µε την αξιολο΄γηση των δοµικω΄ν
πτυχω΄ν της µεθοριακη΄ς συνεργασι΄ας ως προς τη χωροταξι΄α
(συνεκτικο΄τητα µε τις περιφερειακε΄ς, τοπικε΄ς και εθνικε΄ς πολιτικε΄ς,
πολιτιστικε΄ς µεταβολε΄ς κ.λπ.) καθω΄ς και συµπληρωµατικο΄τητα΄
τους µε α΄λλα ευρωπαϊκα΄ προγρα΄µµατα.
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4.7.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η υ΄παρξη η΄ προοπτικη΄ ενο΄ς ανοιχτου΄
χω΄ρου (ανοιχτω΄ν συνο΄ρων) µπορει΄, εα΄ν αποτελε΄σει αντικει΄µενο
θεληµατικη΄ς στρατηγικη΄ς, να δω΄σει την ευκαιρι΄α ανασυ΄στασης των
δικτυ΄ων συνεργασι΄ας, δηµιουργι΄ας νε΄ων δοµω΄ν αλληλεγγυ΄ης και
νε΄ων αντιλη΄ψεων ο΄σον αφορα΄ τις υπηρεσι΄ες προς τους πολι΄τες.
΄ νες ανταλλαγω΄ν και
'Ετσι, οι ζω΄νες επαφω΄ν θα µεταβληθου΄ν σε ζω
΄σως
ι
και σε θετικο΄ παρα΄γοντα αντικατα΄στασης των συνο΄ρων χωρι΄ς
την εξα΄λειψη της ποικιλοµορφι΄ας και του πλου΄του της εθνικη΄ς
πτυχη΄ς.

5.

Προτα΄σεις δρα΄σης

5.1. Ταξινο΄µηση και καταγραφη΄ των ορθω
΄ ν πρακτικω
΄ν

Πρε΄πει να οργανωθου΄ν συ΄µφωνα µε ΄ενα απλο΄ σχε΄διο, µε βα΄ση το
µηχανισµο΄ που περιλαµβα΄νει τις µεθο΄δους, τα προϊο΄ντα και τα
δοµικα΄ στοιχει΄α:

5.1.1. Η µελε΄τη του υφιστα΄µενου µηχανισµου΄ συνεργασι΄ας
(δοµη΄, συµφωνι΄α) θα αφορα΄ κυρι΄ως τις δυσκολι΄ες που απαντω΄νται
και τον τρο΄πο που µπο΄ρεσαν η΄ δεν µπο΄ρεσαν να ξεπεραστου΄ν
καθω΄ς και τον επιλεγε΄ντα τρο΄πο διαχει΄ρισης (διοικητικο΄, οικονοµικο΄ κ.λπ.).

5.1.2. Η ανα΄λυση της µεθο΄δου θα εντοπι΄σει την εταιρικη΄
σχε΄ση (οικονοµικη΄, λειτουργικη΄, συµβουλευτικη΄) καθω΄ς και τις
συνιστω΄σες του προγρα΄µµατος εργασι΄ας (µελε΄τες σκοπιµο΄τητας,
παρακολου΄θηση, κριτη΄ρια και µε΄θοδοι αξιολο΄γησης και ανα΄λυσης
των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν επιδρα΄σεων).

5.1.3. Η µελε΄τη των προϊο΄ντων θα αξιολογη΄σει την ευρωπαϊκη΄
προστιθε΄µενη αξι΄α του σχεδι΄ου ως προς την ολοκλη΄ρωση και την
υλοποι΄ηση της ενιαι΄ας αγορα΄ς, την κοινωνικη΄ δια΄σταση του
σχεδι΄ου, την πραγµατικη΄ καταλληλο΄τητα΄ του ως προς τις υφιστα΄µενες ανα΄γκες και, τε΄λος, την πραγµατικη΄ κλι΄µακα της επι΄πτωση΄ς
του (εµπιστευτικη΄ η΄ µαζικη΄ επι΄πτωση).

5.1.4. Οι ενδεχο΄µενες δοµικε΄ς επιπτω΄σεις των σχεδι΄ων (εξα΄λειψη της πολιτιστικη΄ς αποµο΄νωσης, µεταβολη΄ στη νοοτροπι΄α,
οργα΄νωση του χω΄ρου, πραγµατοποι΄ηση κοινω΄ν σχεδι΄ων, κοινη΄
στρατηγικη΄ για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη, κατα΄ρτιση
και κοινε΄ς πρωτοβουλι΄ες για την ανα΄πτυξη δεξιοτη΄των, κ.λπ.) θα
αξιοποιηθου΄ν.

5.1.5. Ακο΄µη, ει΄ναι ενδιαφε΄ρον να επισηµανθει΄ η συµπληρωµατικο΄τητα µε α΄λλες ευρωπαϊκε΄ς πολιτικε΄ς: περιβα΄λλον, διευ΄ρυνση,
πολιτικη΄ συνοχη΄ς, κοινωνικη΄ πολιτικη΄ κ.λπ.
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΄ ν πρακτικω
΄ν
5.2. Αξιοποι΄ηση της δια΄δοσης ορθω

Μετα΄ την πραγµατοποι΄ηση των ακροα΄σεων, διαπιστω΄θηκε µεγα΄λη
ποικιλοµορφι΄α ο΄σον αφορα΄ τους διασυνοριακου΄ς φορει΄ς. Ο
τρο΄πος λειτουργι΄ας, η ΄ενταση των συνεργασιω΄ν, η δοµη΄ των
σχεδι΄ων και το περιεχο΄µενο΄ τους διαφε΄ρουν σε σηµαντικο΄ βαθµο΄
συ΄µφωνα µε ορισµε΄νες παραµε΄τρους µεταξυ΄ των οποι΄ων κυ΄ριο
ρο΄λο διαδραµατι΄ζει ο βαθµο΄ς ωριµο΄τητας της συνεργασι΄ας. Οι
µεταβλητε΄ς που καθορι΄ζουν αυτη΄ την ωριµο΄τητα (πε΄ρα απο΄ τα
σχετικα΄ δεδοµε΄να ο΄σον αφορα΄ το ιστορικο΄ πλαι΄σιο των σχε΄σεων)
αφορου΄ν την πολιτικη΄ βου΄ληση καθω΄ς και την υ΄παρξη διαθε΄σιµων
νοµικω΄ν και λειτουργικω΄ν δοµω΄ν.

Στις συνη΄θεις ανα΄γκες λειτουργι΄ας, οι διασυνοριακε΄ς περιοχε΄ς
οφει΄λουν να προσαρµο΄σουν τρο΄πους λειτουργι΄ας που να συνδυα΄ζουν συνολικε΄ς στρατηγικε΄ς, επιχειρησιακη΄ αποτελεσµατικο΄τητα
και διασυνοριακη΄ ολοκλη΄ρωση.

Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ αποτελεσµατικα΄ η αξιοποι΄ηση και η
δια΄δοση των ορθω΄ν πρακτικω΄ν, η ΟΚΕ συνιστα΄ να χρησιµοποιηθει΄
ως βα΄ση µια µε΄θοδος πλαισι΄ωσης που να δοµει΄ται ως εξη΄ς:

5.2.1. Αξιοποι΄ηση της βα΄σης δεδοµε΄νων «Prism» µε βα΄ση
4 κριτη΄ρια για τη µελε΄τη των µεθοριακω΄ν πρωτοβουλιω΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι η επιλεγει΄σα πρωτοβουλι΄α θα ΄εχει υποβληθει΄ µε΄σω µιας
επιλεγει΄σας µεθο΄δου και θα ΄εχει να επιδει΄ξει αποτελε΄σµατα.

5.2.2. ∆ιοργα΄νωση φο΄ρουµ συζη΄τησης µεταξυ΄ διαχειριστω΄ν
πρωτοβουλιω΄ν µε βα΄ση τους κα΄τωθι 4 α΄ξονες: δοµε΄ς, µε΄θοδοι,
προϊο΄ντα και δοµικε΄ς επιπτω΄σεις.

5.2.3. Πιο αναλυτικη΄ µελε΄τη των αποτυχιω΄ν και των δυσχερειω΄ν
που συναντω΄νται µε τη µορφη΄ καταλο΄γου ελε΄γχου (check list) των
κακω΄ν εµπειριω΄ν, που µπορει΄ να αποδειχθει΄ πολυ΄ πιο διδακτικο΄ς
απο΄ µια απαρι΄θµηση επιτυχιω΄ν.

5.3. Εξε΄λιξη του λειτουργικου΄ και του νοµοθετικου΄ πλαισι΄ου

Με βα΄ση την απαρι΄θµηση των ορθω΄ν πρακτικω΄ν και τον κατα΄λογο
ελε΄γχου των κακω΄ν εµπειριω΄ν, το Παρατηρητη΄ριο της ενιαι΄ας
αγορα΄ς θα πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να προτει΄νει καινοτοµι΄ες και
λειτουργικε΄ς συστα΄σεις στους περιφερειακου΄ς φορει΄ς, στα κρα΄τη
µε΄λη και στα θεσµικα΄ ο΄ργανα της 'Ενωσης ο΄σον αφορα΄ τα εξη΄ς
θε΄µατα:
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τεχνικη΄ διαχει΄ριση των σχεδι΄ων και τις σχε΄σεις µε τους
οργανισµου΄ς διοι΄κησης: προ΄τυπα συµβα΄σεων, εξη΄γηση των
εθνικω΄ν κανονιστικω΄ν και νοµικω΄ν απαιτη΄σεων.

5.3.1. ∆ιευκο΄λυνση της λειτουργι΄ας των µηχανισµω΄ν µεθοριακη΄ς συνεργασι΄ας (καθεστω΄ς, λογιστικη΄, φορολογι΄α κ.λπ.).

5.3.2. Ενι΄σχυση των δοµω΄ν συνεργασι΄ας σε τρι΄α επι΄πεδα —
πολιτικο΄, συµβουλευτικο΄ και λειτουργικο΄ — πρα΄γµα που θα
διασφαλι΄σει την ουσιαστικη΄ συµµετοχη΄ των οικονοµικω΄ν και
κοινωνικω΄ν τοπικω΄ν φορε΄ων.

5.3.3. ∆ηµιουργι΄α «διευκολυντω΄ν» συνεργασι΄ας που µπορει΄ να
ει΄ναι µεσολαβητε΄ς (π.χ. το σχε΄διο που αφορα΄ τη Μεγα΄λη Περιφε΄ρεια) η΄ γραφει΄α προσανατολισµου΄ και συνοδει΄ας: οι «θυρι΄δες» για
ο΄σους αναζητου΄ν εργασι΄α (δι΄κτυο ΕURES), για τις επιχειρη΄σεις
(EIC) για τους τεχνι΄τες (BDTE — Γραφει΄α διασυνοριακη΄ς ανα΄πτυξης των επιχειρη΄σεων).

5.3.4. 'Υπαρξη µε΄σων ανα΄λυσης και παρατηρη΄σεων, κυρι΄ως
στον τοµε΄α της απασχο΄λησης, προκειµε΄νου να προσανατολι΄ζεται
η πολιτικη΄ δρα΄ση και η επιτο΄που προσπα΄θεια.

5.3.5. Προω΄θηση πολυ΄ συγκεκριµε΄νων σχεδι΄ων που µο΄νο αυτα΄
λειτουργου΄ν ως κινητη΄ριος δυ΄ναµη και διαθε΄τουν πραγµατικη΄
δοµικη΄ επι΄δραση.

5.3.6. Η στη΄ριξη στις επιτο΄πιες οµα΄δες. Πρα΄γµατι, η ανα΄λυση
΄εδειξε ο΄τι οι συνεργασι΄ες που παρα΄γουν σηµαντικα΄ σχε΄δια ει΄ναι
δηµιου΄ργηµα φορε΄ων µε τεχνογνωσι΄α και ιδιαι΄τερα προσο΄ντα:
γνωρι΄ζουν πολυ΄ καλα΄ τη γλω΄σσα της γειτονικη΄ς περιοχη΄ς, γνωρι΄ζουν καλα΄ το θεσµικο΄ και διοικητικο΄ πλαι΄σιο της γει΄τονος χω΄ρας,
διαθε΄τουν ικανο΄τητα κινητοποι΄ησης των τεχνικω΄ν και οικονοµικω΄ν
πο΄ρων και γνωρι΄ζουν πω΄ς να διαχειρι΄ζονται πολυ΄πλοκα σχε΄δια.

5.4.
σεις:

—

—

Οι παρατηρη΄σεις αυτε΄ς οδηγου΄ν στις ακο΄λουθες προτα΄-

αφενο΄ς, ανα΄γκη στη΄ριξης της συνολικη΄ς δυναµικη΄ς ανα΄πτυξης µε την παροχη΄ βοη΄θειας για τον προσδιορισµο΄ του
νοµικου΄ καθεστω΄τος, την υ΄παρξη απλοποιηµε΄νου και διαφανου΄ς φορολογικου΄ πλαισι΄ου, µε την κινητοποι΄ηση κονδυλι΄ων
για τη χρηµατοδο΄τηση οµα΄δων και δικτυ΄ων·

αφετε΄ρου, δια΄θεση ενηµερωτικω΄ν µε΄σων (οδηγοι΄, βα΄σεις
δεδοµε΄νων) και διεξαγωγη΄ διαλο΄γου (φο΄ρουµ συζη΄τησης
κ.λπ.) σχετικα΄ µε τις βε΄λτιστες µεθο΄δους και µηχανισµου΄ς
παρε΄µβασης σε διασυνοριακο΄ επι΄πεδο προκειµε΄νου να µπορε΄σει να δοθει΄ απα΄ντηση στα ερωτη΄µατα σχετικα΄ µε την
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5.5.
Ειδικο΄τερα, το προ΄γραµµα Ιnterreg, καθω΄ς και α΄λλοι
µηχανισµοι΄ τεχνικη΄ς και χρηµατοοικονοµικη΄ς πλαισι΄ωσης που
προτει΄νονται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ΄εχουν ως αντικει΄µενο
και συµβα΄λουν ουσιαστικα΄ στην διασυνοριακη΄ δυναµικη΄ δι΄δοντας
ω΄θηση στην υλοποι΄ηση σχεδι΄ων χα΄ρη στην χρηµατοδο΄τηση.

5.5.1. Απο΄ τις ακροα΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν επιτο΄που σε
δυ΄ο πολυ΄ διαφορετικε΄ς περιπτω΄σεις συνεργασι΄ας, φαι΄νεται ο΄τι
η κατανα΄λωση των πιστω΄σεων των ευρωπαϊκω΄ν προγραµµα΄των
εξαρτα΄ται απο΄ ποικι΄λους παρα΄γοντες, ο κυριο΄τερος απο΄ τους
οποι΄ους ει΄ναι η παλαιο΄τητα των διασυνοριακω΄ν σχε΄σεων, η
οικονοµικη΄ συµπληρωµατικο΄τητα και συνεκτικο΄τητα καθω΄ς και η
πυκνο΄τητα των υφιστα΄µενων σχε΄σεων. Οι µηχανισµοι΄ φαι΄νεται ο΄τι
ει΄ναι πιο αποτελεσµατικοι΄ στις περιοχε΄ς που ει΄ναι η΄δη προετοιµασµε΄νες για τη συνεργασι΄α· εκφρα΄ζουµε λοιπο΄ν τη λυ΄πη µας για
το γεγονο΄ς ο΄τι η δρα΄ση της Επιτροπη΄ς ευθυγραµµι΄ζεται µε
υφιστα΄µενα πλεονεκτη΄µατα και δεν ει΄ναι περισσο΄τερο θεληµατικη΄
και αποτελεσµατικη΄ σε περιπτω΄σεις µε εντονο΄τερη ανα΄γκη συνεργασι΄ας.

5.5.2. Με βα΄ση τα σχε΄δια που υποβλη΄θηκαν, ει΄ναι δυνατο΄ν να
διατυπωθου΄ν πολλε΄ς προτα΄σεις δρα΄σης για τη βελτι΄ωση της εν
λο΄γω πρωτοβουλι΄ας:

—

εκ νε΄ου αξιολο΄γηση της κλι΄µακας παρε΄µβασης του προγρα΄µµατος: η κλι΄µακα προγραµµατισµου΄ του Ιnterreg για παρα΄δειγµα ει΄ναι διοικητικη΄ ενω΄ η πραγµατικη΄ κατα΄σταση των
σχεδι΄ων απαιτει΄ λειτουργικη΄ πλαισι΄ωση η οποι΄α να βασι΄ζεται
σε συγχρονισµο΄ του προγραµµατισµου΄ και σε συνεκτικο΄τητα
και στις δυ΄ο πλευρε΄ς των συνο΄ρων. Μια διοικητικη΄ οργα΄νωση
που επιτυγχα΄νει ενιαι΄ο προγραµµατισµο΄ θα ΄εδινε τη δυνατο΄τητα για την επι΄τευξη µεγα΄λης προο΄δου στη συνεργασι΄α·

—

πολυετη΄ς προγραµµατισµο΄ς, πρα΄γµα που δεν ισχυ΄ει για το
Ιnτerreg, ω΄στε να ακολουθηθει΄ το παρα΄δειγµα σχεδι΄ων που
πραγµατοποιου΄νται στον τοµε΄α της συνεργασι΄ας·

—

εφαρµογη΄ υ΄στερα απο΄ συνεννο΄ηση των διαχειριστικω΄ν αρχω΄ν
των διαφο΄ρων χωρω΄ν, µε βα΄ση κοινα΄ διασυνοριακα΄ µε΄σα και
συνεκτικε΄ς διαδικασι΄ες: ενιαι΄α σχε΄δια υποψηφιο΄τητας και
καθοδη΄γηση, κοινο΄ χρονοδια΄γραµµα υλοποι΄ησης·

—

΄ πινες συνεργασι΄ες, ενω΄ πα΄ρα πολλα΄
προτεραιο΄τητα στις ανθρω
προγρα΄µµατα, κυρι΄ως στις µεθοριακε΄ς περιοχε΄ς τρι΄των χωρω΄ν
περιορι΄ζονται στις υλικε΄ς πτυχε΄ς (δρο΄µοι, γε΄φυρες κ.λπ.), οι
οποι΄ες, παρα΄ τη γνωστη΄ σηµασι΄α τους, δεν µπο΄ρεσαν ποτε΄ να
εµποδι΄σουν τις συγκρου΄σεις·
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απο΄δοση σηµασι΄ας στις στρατηγικε΄ς συνεργασι΄ας απο΄ τους
τοπικου΄ς υπευ΄θυνους, συµπεριλαµβανοµε΄νης της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, ως απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για
κα΄θε κοινοτικη΄ παρε΄µβαση.

6.2.
∆ιασφα΄λιση της βε΄λτιστης χρη΄σης του Prism ως µε΄σου
δια΄δοσης των ορθω΄ν πρακτικω΄ν στο πλαι΄σιο φο΄ρουµ συζητη΄σεων
σχετικα΄ µε τις µεθο΄δους, τις δυσκολι΄ες που αναφυ΄ονται και τον
αντι΄κτυπο των αποτελεσµα΄των·

5.6.
Τα στοιχει΄α αυτα΄ σε συνδυασµο΄ µε τη θε΄σπιση ποιοτικω΄ν
΄ σουν την δυνατο΄τητα να
προτυ΄πων ως προς τα προϊο΄ντα, θα δω
επανεστιασθει΄ η πρωτοβουλι΄α Ιnτerreg και να αποτελε΄σει µε΄σο της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για τη δηµιουργι΄α δυναµικω΄ν µεθοριακω΄ν
χω΄ρων στο εσωτερικο΄ της ενιαι΄ας αγορα΄ς, πολυ΄ περισσο΄τερο απο΄
΄ενα κονδυ΄λι του προϋπολογισµου΄ η΄ χρηµατοδοτικη΄ παρε΄µβαση.

6.3.
Αι΄τηµα προς την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση να ασχοληθει΄περισσο΄τερο µε τις µεθοριακε΄ς περιοχε΄ς προκειµε΄νου να τις µετατρε΄ψει
σε πραγµατικου΄ς διασυνοριακου΄ς χω΄ρους, ακολουθω΄ντας το
παρα΄δειγµα των τοπικω΄ν φορε΄ων ορισµε΄νων ζωνω΄ν της ΕΕ (π.χ. η
Μεγα΄λη Περιφε΄ρεια την οποι΄α επισκεφθη΄καµε κατα΄ την ακρο΄αση
στο Λουξεµβου΄ργο). Για το σκοπο΄ αυτο΄, επιβα΄λλεται η εκ νε΄ου
εστι΄αση της πρωτοβουλι΄ας Ιnterreg µε βα΄ση τις νε΄ες πραγµατικε΄ς
στρατηγικε΄ς συνεργασι΄ας και µε την προω΄θηση της συµµετοχη΄ς
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν φορε΄ων, της επιτο΄πιας εργασι΄ας
των συγκεκριµε΄νων σχεδι΄ων που ευνοου΄ν τις ανταλλαγε΄ς, των
ανθρω΄πινων σχε΄σεων και των οµα΄δων που βρι΄σκονται σε δι΄κτυο·

—

6.

Πρωταρχικα΄ συµπερα΄σµατα

΄ θηκαν στις Βρυξε΄λλες, την
Με βα΄ση τις ακροα΄σεις που οργανω
Τεργε΄στη και το Λουξεµβου΄ργο, η οµα΄δα µελε΄της «Prism —
∆ιασυνοριακε΄ς πρωτοβουλι΄ες» συνιστα΄ τα εξη΄ς:
6.1.
∆ιατη΄ρηση δε΄σµης τεσσα΄ρων κριτηρι΄ων για τον εντοπισµο΄
των ορθω΄ν πρακτικω΄ν στις µεθοριακε΄ς περιοχε΄ς µε βα΄ση τις ΄εννοιες
του µηχανισµου΄ συνεργασι΄ας, της επιλεγει΄σας µεθο΄δου, των
αποτελεσµα΄των που επιτευ΄χθηκαν και των µακροπρο΄θεσµων
δοµικω΄ν επιπτω΄σεων·

6.4.
'Εκκληση προς την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση να προσδω΄σει
ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην κατα΄σταση των πλε΄ον αποµακρυσµε΄νων
µεθοριακω΄ν περιοχω΄ν, εκει΄νων που βρι΄σκονται στην περιφε΄ρεια της
ΕΕ και συνορευ΄ουν µε υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες, προκειµε΄νου
να προωθη΄σει ενεργα΄ στρατηγικε΄ς ανοι΄γµατος στις οποι΄ες να
συµµετε΄χουν κυρι΄ως οι τοπικοι΄ υπευ΄θυνοι και φορει΄ς. Οι εφαρµοζο΄µενες µε΄θοδοι στις πιο κεντρικε΄ς περιφε΄ρειες και οι ορθε΄ς
πρακτικε΄ς της πρωτοβουλι΄ας Prism θα µπορου΄σαν να διαδοθου΄ν
και να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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΄ ριση στην ενιαι΄α
Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Αµοιβαι΄α αναγνω
αγορα΄»
(2001/C 116/03)
Στις 2 Μαρτι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 3, του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ της, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για την «αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση στην
ενιαι΄α αγορα΄».
Το τµη΄µα Ενιαι΄ας Αγορα΄ς, Παραγωγη΄ς και Κατανα΄λωσης, στο οποι΄ο ανατε΄θηκαν οι προπαρασκευαστικε΄ς
εργασι΄ες της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση των
κ.κ. Lagerholm και Bedossa (συνεισηγητη΄).
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Τον Μα΄ρτιο του 1998, στο Συµβου΄λιο Εσωτερικη΄ς
Αγορα΄ς τα κρα΄τη µε΄λη παραδε΄χθηκαν ο΄τι η αρχη΄ της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης πρε΄πει να αποτελε΄σει τµη΄µα ενο΄ς ευρυ΄τερου διαλο΄γου για τις µελλοντικε΄ς δρα΄σεις που αφορου΄ν την ενιαι΄α αγορα΄
και ο΄τι µια αρχη΄ αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης η οποι΄α θα λειτουργει΄
σωστα΄ πρε΄πει να συγκαταλεγει΄ µεταξυ΄ των µελλοντικω΄ν προτεραιοτη΄των των Κοινοτη΄των.

ενιαι΄α αγορα΄. Ως αρχη΄ η οποι΄α ΄εχει θεσπισθει΄ προ πολλου΄,
αποτελει΄ τµη΄µα του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου. Για ΄ενα µεγα΄λο µε΄ρος
της δεκαετι΄ας του 1990, η πολιτικη΄ του Συµβουλι΄ου και της
Επιτροπη΄ς στηρι΄χθηκε σ' αυτη΄ σε µεγα΄λο βαθµο΄ για να επιλυ΄σει τα
εναποµε΄νοντα προβλη΄µατα ο΄σον αφορα΄ την ελευ΄θερη διακι΄νηση
των προϊο΄ντων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν (4). Η δυσκολι΄α αποτελεσµατικη΄ς εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης
κατε΄στη, ωστο΄σο, εµφανη΄ς και προ΄βληµα για την ΄δια
ι τη λειτουργι΄α
της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς.

΄ ρισης
2.2. Ορισµο΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω
1.2.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, και ως µε΄ρος της στρατηγικη΄ς του
σχεδι΄ου δρα΄σης για την ενιαι΄α αγορα΄, η Επιτροπη΄ παρουσι΄ασε
ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση (1) και µια πρω΄τη
διετη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης
΄ ν (2). Το Συµβου΄λιο υποστη΄στις αγορε΄ς προϊο΄ντων και υπηρεσιω
ριξε την Επιτροπη΄ υιοθετω΄ντας, στις 28 Οκτωβρι΄ου 1999,
ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση (3).

1.3.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να διατυπω΄σει τα ακο΄λουθα σχο΄λια ο΄σον
αφορα΄ την ανακοι΄νωση. Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς αφορα΄ την
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση το΄σο των προϊο΄ντων ο΄σο και των υπηρεσιω΄ν.
Το παρο΄ν ΄εγγραφο πραγµατευ΄εται κυρι΄ως την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των προϊο΄ντων. 'Οσον αφορα΄ τις υπηρεσι΄ες, το παρο΄ν
΄εγγραφο σχολια΄ζει µο΄νο την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των.

2.

Ιστορικο΄

2.1.
Η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση θεωρει΄ται ως ΄ενα απο΄ σηµαντικο΄τερα µε΄σα για την ελευ΄θερη διακι΄νηση των προϊο΄ντων στην

2.2.1. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, ΄ενας
οικονοµικο΄ς παρα΄γοντας δικαιου΄ται να διαθε΄τει τα προϊο΄ντα του
στην αγορα΄ η΄ να παρε΄χει ελευ΄θερα τις υπηρεσι΄ες του σε ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος, εφο΄σον ΄εχουν νοµι΄µως παραχθει΄/διατεθει΄ στην αγορα΄ η΄
παρε΄χονται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. 'Ενα κρα΄τος µε΄λος δεν µπορει΄
να απαγορευ΄σει την πω΄ληση παρο΄µοιων νο΄µιµων προϊο΄ντων η΄
υπηρεσιω΄ν στο ΄εδαφο΄ς του. 'Ενα κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να α΄ρει
την αρχη΄ αυτη΄ µο΄νο υπο΄ ιδιαι΄τερα περιοριστικου΄ς ο΄ρους, για
παρα΄δειγµα, ο΄ταν διακυβευ΄εται η προστασι΄α της υγει΄ας του
καταναλωτη΄ η΄ του περιβα΄λλοντος, η΄ ο΄ταν υπα΄ρχουν υψηλε΄ς
απαιτη΄σεις γενικου΄ κοινου΄ συµφε΄ροντος. Οι λο΄γοι για µια τε΄τοιου
ει΄δους εξαι΄ρεση αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 30 (πρω΄ην α΄ρθρο 36) της
συνθη΄κης για την ΕΕ.
2.2.2. Οι προϋποθε΄σεις για τη λειτουργι΄α της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης διαφε΄ρουν σηµαντικα΄ µεταξυ΄ προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν και µεταξυ΄ συγκεκριµε΄νων τοµε΄ων — π.χ., ει΄δη διατροφη΄ς,
ηλεκτρικε΄ς συσκευε΄ς, οχη΄µατα — και επαγγελµα΄των — ιατρω΄ν,
δικηγο΄ρων, οδοντια΄τρων κ.λπ.
2.2.3. Για τα προϊο΄ντα, µπορου΄µε να διακρι΄νουµε τα ακο΄λουθα
επι΄πεδα αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης:
α)

(1) COM(1999) 299 τελικο΄ της 16ης Ιουνι΄ου 1999.
(2) SEC(1999) 1106 τελικο΄ της 13ης Ιουλι΄ου 1999.
(3) 12122/99.

αναγνω΄ριση τεχνικω΄ν κανο΄νων, συµπεριλαµβανοµε΄νων προτυ΄πων και προδιαγραφω΄ν.

(4) Συµπεριλαµβανοµε΄νων των τριω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΖΕΣ που
συµµετε΄χουν στον ΕΟΧ.
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β)

αναγνω΄ριση των διαδικασιω΄ν αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης,
µε αποδοχη΄ των µεθο΄δων δοκιµη΄ς των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν,
των εκθε΄σεων των δοκιµω΄ν, και των συστηµα΄των διαπι΄στευσης
ως ισοτι΄µων.

γ)

αναγνω΄ριση των αποτελεσµα΄των των µεθο΄δων αξιολο΄γησης
της πιστο΄τητας η οποι΄α περιλαµβα΄νει αναγνω΄ριση των αποτελεσµα΄των των δοκιµω΄ν, των πιστοποιητικω΄ν συµµο΄ρφωσης,
των σηµα΄των συµµο΄ρφωσης η΄ των ελε΄γχων.

2.2.4. ∆υνα΄µει των α΄ρθρων 28 (30) και 30 (36) και µε βα΄ση
την αρχη΄ της υπο΄θεσης Cassis de Dijon, η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση
αντιµετωπι΄στηκε µο΄νο σε ρυθµιστικο΄ επι΄πεδο, δηλαδη΄ αναγνω΄ριση
των τεχνικω΄ν κανο΄νων. Προκειµε΄νου η εσωτερικη΄ αγορα΄ να
λειτουργη΄σει πλη΄ρως, ει΄ναι σηµαντικο΄ η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση να
λειτουργει΄ σε ο΄λα τα προαναφερο΄µενα στα΄δια. Η αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση ο΄σον αφορα΄ το επι΄πεδο της διαπι΄στωσης της συµµο΄ρφωσης αποτελει΄, πρα΄γµατι, σηµαντικη΄ προϋπο΄θεση, επι΄σης, της
ελευ΄θερης διακι΄νησης στον εναρµονισµε΄νο χω
΄ ρο.

2.2.5. Ει΄ναι σηµαντικο΄ να σηµειωθει΄ ο΄τι η εφαρµογη΄ της αρχη΄ς
αποτελει΄, κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο, ευθυ΄νη των κρατω΄ν µελω΄ν. Κατα΄
συνε΄πεια, η αποτελεσµατικη΄ λειτουργι΄α της αρχη΄ς εξαρτα΄ται απο΄
την αµοιβαι΄α εµπιστοσυ΄νη των κρατω΄ν µελω΄ν, των ρυθµιστικω΄ν
αρχω΄ν, και των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης.

2.2.6. Μεταξυ΄ των µε΄σων που αποσκοπου΄ν στην παρακολου΄θηση και στη διασφα΄λιση της λειτουργι΄ας της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης συµπεριλαµβα΄νεται η διαδικασι΄α για παρα΄βαση την
οποι΄α η Επιτροπη΄ µπορει΄ να χρησιµοποιη΄σει ΄εναντι ενο΄ς κρα΄τους
µε΄λους (α΄ρθρο 226) και τα συστη΄µατα κοινοποι΄ησης. Τα δυο
συστη΄µατα κοινοποι΄ησης θεσπι΄ζονται µε την οδηγι΄α 98/34/EK
(πρω΄ην 83/119/EOK) και την απο΄φαση 3052/95. Το πρω΄το
αφορα΄ την κοινοποι΄ηση των νε΄ων εθνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν ενω΄ το
δευ΄τερο αφορα΄ την εκ των υστε΄ρων κοινοποι΄ηση σε περι΄πτωση
που ΄ενα κρα΄τος µε΄λος αποσυ΄ρει ΄ενα προϊο΄ν απο΄ την αγορα΄ η΄
απαγορευ΄σει την εισαγωγη΄ η΄ την κυκλοφορι΄α ενο΄ς προϊο΄ντος
στην επικρα΄τεια΄ του. Σκοπο΄ς του συστη΄µατος, συνεπω΄ς, ει΄ναι η
παρακολου΄θηση των νε΄ων εθνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν η΄ των κυβερνητικω΄ν
ενεργειω΄ν στα µεµονωµε΄να κρα΄τη µε΄λη που ενδε΄χεται να διαταρα΄ξουν την εσωτερικη΄ αγορα΄.

τα προϊο΄ντα, το 41 % συσχε΄τισε τα εµπο΄δια αυτα΄ µε αποκλι΄νουσες
εθνικε΄ς προδιαγραφε΄ς/προ΄τυπα και το 34 % τα συσχε΄τισε µε
ασυνη΄θεις µεθο΄δους δοκιµη΄ς, πιστοποι΄ησης, και ΄εγκρισης. Μεγα΄λο
µε΄ρος των εµποδι΄ων αυτω΄ν θα µπορου΄σε να αναµε΄νεται να
συνδε΄εται µε τους τοµει΄ς στους οποι΄ους δεν υπα΄ρχουν εναρµονισµε΄νες οδηγι΄ες και ο΄που η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση αποτελει΄ την
κατευθυντη΄ρια αρχη΄ για τη διασφα΄λιση της προ΄σβασης στην
αγορα΄.

2.3.2. Η ΟΚΕ ΄εχει, επιπλε΄ον, σηµειω΄σει στην ανακοι΄νωση της
Επιτροπη΄ς, και σε α΄λλες µελε΄τες που εκπονη΄θηκαν, ο΄τι τα
σηµαντικο΄τερα προβλη΄µατα ο΄σον αφορα΄ την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση
των προϊο΄ντων συναντω΄νται σε τοµει΄ς µε ΄εντονες ανησυχι΄ες ο΄σον
αφορα΄ την ασφα΄λεια και την υγει΄α και αποκλι΄νοντες ρυθµιστικου΄ς
στο΄χους µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν. Τα εµπο΄δια στην εφαρµογη΄
της αρχη΄ς συναντω΄νται σε επι΄πεδο αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης.

2.4.
Τα ακο΄λουθα σηµει΄α µπορει΄ να συνοψισθου΄ν ο΄σον αφορα΄
τα προβλη΄µατα και τις δυσλειτουργι΄ες της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης
για τα προϊο΄ντα (1):
—

΄ελλειψη εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄
την αµοιβαι΄α αξιολο΄γηση της συµµο΄ρφωσης — δηλαδη΄
αποδοχη΄ µο΄νο των εθνικω΄ν οργανισµω΄ν δοκιµη΄ς και
πιστοποι΄ησης·

—

΄ελλειψη ρυθµιστικη΄ς συνεργασι΄ας κυβερνητικω΄ν φορε΄ων των
κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς·

—

δυσκολι΄α εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς, ο΄ταν υφι΄στανται αποκλι΄νοντες εθνικοι΄ προβληµατισµοι΄ ο΄σον αφορα΄ την υγει΄α και
την ασφα΄λεια η΄ διαφορε΄ς σχετικα΄ µε τους ρυθµιστικου΄ς
στο΄χους — π.χ., σε τοµει΄ς ο΄πως τα τρο΄φιµα και τα συµπληρω΄µατα διατροφη΄ς·

—

δυσκολι΄α εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς ο΄ταν υφι΄στανται αποκλι΄νοντες περιβαλλοντικοι΄ προβληµατισµοι΄ η΄ ρυθµιστικοι΄
στο΄χοι·

—

΄ελλειψη γνω΄σης της αρχη΄ς σε ρυθµιστικο΄ επι΄πεδο και επι΄πεδο
στο οποι΄ο προ΄κειται να εφαρµοσθει΄·

—

δυσκολι΄α για τους κυβερνητικου΄ς οργανισµου΄ς να διενεργη΄σουν τις απαιτου΄µενες αξιολογη΄σεις της αναλογικο΄τητας
και να λα΄βουν υπο΄ψη τους κανο΄νες των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν
— αυτο΄ απαιτει΄ καλη΄ ρυθµιστικη΄ γνω΄ση των α΄λλων κρατω΄ν
µελω΄ν·

—

δυσκολι΄α εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς και κατα΄λληλης εκτι΄µησης
του κινδυ΄νου σε πολυ΄πλοκους τοµει΄ς προϊο΄ντων που απαιτου΄ν εις βα΄θος τεχνικη΄ ανα΄λυση·

΄ ρισης
2.3. Προβλη΄µατα λειτουργι΄ας της αµοιβαι΄ας αναγνω

2.3.1. 'Οπως η Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει στην ανακοι΄νωση΄ της,
συ΄µφωνα µε τα αποτελε΄σµατα µιας ΄ερευνας επιχειρη΄σεων που
δηµοσιευ΄θηκε στον «Πι΄νακα Αποτελεσµα΄των της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς»
του Οκτωβρι΄ου 1998, το 80 % των εταιρειω΄ν που ρωτη΄θηκαν
αντιµετωπι΄ζουν ακο΄µα εµπο΄δια στην ελευ΄θερη διακι΄νηση εντο΄ς της
ΕΕ τα οποι΄α µειω΄νουν τη δυνατο΄τητα΄ τους να αναπτυ΄ξουν
επιχειρησιακε΄ς δραστηριο΄τητες σε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη. 'Οσον αφορα΄
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(1) 'Εγγραφο θε΄σεων της 'Ενωσης Συνοµοσπονδιω΄ν της Βιοµηχανι΄ας και
των Εργοδοτω΄ν της Ευρω΄πης (UNICE), του Ιουνι΄ου 1999.
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—

φιλοδοξι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν να προχωρη΄σουν και να δω΄σουν
το παρα΄δειγµα σε καταναλωτικου΄ς και περιβαλλοντικου΄ς
τοµει΄ς η οποι΄α οδηγει΄ σε αποκλι΄νουσες απαιτη΄σεις οι οποι΄ες
αναιρου΄ν την αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης·

—

αλληλοεπικα΄λυψη και αναποτελεσµατικο΄τητα των διαδικασιω΄ν κοινοποι΄ησης/πληροφο΄ρησης — ορισµε΄νες απ' αυτε΄ς
δεν χρησιµοποιου΄νται η΄ δεν δυ΄νανται να καλυ΄ψουν τα
εµπο΄δια στις συναλλαγε΄ς, για την εκτι΄µηση των οποι΄ων ΄εχουν
σχεδιασθει΄·

—

ανεπα΄ρκεια ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς η οποι΄α
συνεπα΄γεται διοικητικε΄ς καθυστερη΄σεις και δαπα΄νες η΄ επιβολη΄ γραφειοκρατικω΄ν διαδικασιω΄ν στις επιχειρη΄σεις· και

—

ο΄που για δια΄φορους λο΄γους δεν λειτουργου΄ν οι οδηγι΄ες για
την εναρµο΄νιση, π.χ., στον τοµε΄α του εξοπλισµου΄ δοµικω΄ν
΄εργων, η αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης πρε΄πει να δυ΄ναται
να λειτουργη΄σει ως βα΄ση για την προ΄σβαση των προϊο΄ντων
στην αγορα΄. Ση΄µερα, δεν συµβαι΄νει κα΄τι τε΄τοιο.

2.5.
Στον τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν, οι επιχειρηµατικε΄ς ΄ερευνες, της
οποι΄ες αναφε΄ρεται η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, δεν αποκαλυ΄πτουν
σηµαντικη΄ βελτι΄ωση ο΄σον αφορα΄ την εξα΄λειψη των εµποδι΄ων
της συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν. Οι δυσκολι΄ες που
σχετι΄ζονται µε την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των υπηρεσιω΄ν οφει΄λονται συχνα΄ σε διαφορετικου΄ς κανο΄νες
προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν στα κρα΄τη µε΄λη.

3.

Σχο΄λια σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς

3.1.
Η ΟΚΕ στηρι΄ζει απο΄λυτα την προσε΄γγιση και τα µε΄τρα
που προτει΄νονται απο΄ την Επιτροπη΄ στην ανακοι΄νωση΄ της σχετικα΄
µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση. Στα πλαι΄σια της προσε΄γγισης αυτη΄ς,
η ΟΚΕ επικροτει΄ τις ακο΄λουθες σηµαντικε΄ς προτα΄σεις:
1)

Ενι΄σχυση του ελε΄γχου της εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς, ου΄τως ω΄στε
να καταστει΄ πιο αξιο΄πιστη — π.χ., υποβολη΄ ΄εκθεσης ανα΄
διετι΄α, ΄εµφαση στις υποχρεω΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν, και
επιτα΄χυνση της διαδικασι΄ας για παρα΄βαση, καλυ΄τερη χρη΄ση
των διαδικασιω΄ν κοινοποι΄ησης.

2)

Με΄τρα που στοχευ΄ουν τους πολι΄τες και τους οικονοµικου΄ς
φορει΄ς — π.χ., βελτι΄ωση της πληροφο΄ρησης, οικονοµικη΄
ανα΄λυση και εκπαι΄δευση (στρογγυλε΄ς τρα΄πεζες ανα΄ τοµε΄α)
— δηµιουργι΄α µηχανισµω΄ν που συµβα΄λλουν στην εφαρµογη΄
της αρχη΄ς.

3)

∆ρα΄ση των κρατω΄ν µελω΄ν — µε τη θε΄σπιση ρητρω΄ν αµοιβαι΄ας
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αναγνω΄ρισης στην εθνικη΄ νοµοθεσι΄α και την ενι΄σχυση της
διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας.

3.2.
'Οσον αφορα΄ τα προβλη΄µατα εφαρµογη΄ς της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης των προϊο΄ντων, η Επιτροπη΄, στις µελλοντικε΄ς της
εργασι΄ες, πρε΄πει να κα΄νει περαιτε΄ρω διακρι΄σεις µεταξυ΄ των προβληµα΄των µε επιπτω΄σεις σε δια΄φορα επι΄πεδα αναγνω΄ρισης — τεχνικοι΄
κανο΄νες, αξιολο΄γηση της συµµο΄ρφωσης, διαδικασι΄ες και αποτελε΄σµατα — ο΄πως καθορι΄ζονται παραπα΄νω. Αυτο΄ ΄εχει ιδιαι΄τερη
βαρυ΄τητα, δεδοµε΄νου ο΄τι τα προβλη΄µατα και οι λυ΄σεις τους ει΄ναι
διαφορετικε΄ς για τα δια΄φορα επι΄πεδα.

3.3.
Τα υφιστα΄µενα εµπο΄δια για τα προϊο΄ντα, που διαπιστω΄νονται απο΄ τις επιχειρη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την αξιολο΄γηση της
συµµο΄ρφωσης, µπορει΄ να αποδειχθει΄ δυ΄σκολο να καταργηθου΄ν µε
την αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης. Τα εµπο΄δια αυτα΄, τα οποι΄α
η Επιτροπη΄ τει΄νει να θεωρει΄ ως απαιτη΄σεις «συνδεο΄µενες µε την
αγορα΄»/απαιτη΄σεις «φαια΄ς ζω΄νης», ΄εχουν στενου΄ς δεσµου΄ς µε τις
εθνικε΄ς προδιαγραφε΄ς και τους κανονισµου΄ς. Ενω΄ η εναρµο΄νιση θα
µπορου΄σε να αποτελε΄σει καταλυτικο΄ στοιχει΄ο για την αλλαγη΄ του
εθνικου΄ ρυθµιστικου΄ η΄θους και, συνεπω΄ς, για την εξα΄λειψη
ορισµε΄νων απο΄ τα εµπο΄δια της «φαια΄ς ζω΄νης», η αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση θα µπορου΄σε να ενισχυ΄σει περισσο΄τερο τα εµπο΄δια
αυτα΄.

3.4.
∆εδοµε΄νου ο΄τι µεγα΄λο τµη΄µα της αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας στην ΕΕ γι΄νεται απο΄ ιδιωτικου΄ς φορει΄ς, δυ΄σκολα µπορει΄ η
Επιτροπη΄ να κα΄νει οτιδη΄ποτε σχετικα΄ µε τα προβλη΄µατα της
µη λειτουργι΄ας της αρχη΄ς στο χω΄ρο αυτο΄. Ωστο΄σο, συχνα΄, η
εναρµονισµε΄νη νοµοθεσι΄α προσφε΄ρει µια καλυ΄τερη βα΄ση για τη
λειτουργι΄α της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης στον τοµε΄α της αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας.

3.5.
Επειδη΄ η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση φαι΄νεται να λειτουργει΄
ανεπαρκω΄ς σε τοµει΄ς µε ΄εντονες ανησυχι΄ες σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια
και την υγει΄α, ορισµε΄νοι θα µπορου΄σαν να συµπερα΄νουν ο΄τι η
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση πιθανο΄ν να λειτουργει΄ σωστα΄ µο΄νο ο΄που
υπα΄ρχει γενικη΄ αποδοχη΄/αναγνω΄ριση µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
για την λειτουργικη΄ ισοτιµι΄α των στο΄χων και τη ρυθµιστικη΄
προσε΄γγιση. 'Οπου υφι΄στανται µεγα΄λες διαφορε΄ς ο΄σον αφορα΄ τους
στο΄χους και τη ρυθµιστικη΄ προσε΄γγιση, πρε΄πει να δηµιουργηθου΄ν
ισχυροι΄ µηχανισµοι΄ εναρµο΄νισης ου΄τως ω΄στε να γεφυρωθει΄ το
χα΄σµα και να λειτουργη΄σει η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση. Μια συστηµατικο΄τερη προσε΄γγιση για την ενι΄σχυση της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν
και της διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας µπορει΄ να αποβει΄ χρη΄σιµη για την
αντιµετω΄πιση του προβλη΄µατος.

3.6.
Στην ανακοι΄νωση η Επιτροπη΄ υποστηρι΄ζει την αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση γεγονο΄ς που δηµιουργει΄ την εντυ΄πωση ο΄τι η Επιτροπη΄
προτιµα΄ το µε΄σο αυτο΄ σε σχε΄ση µε την εναρµο΄νιση. Σε ορισµε΄νες
περιπτω΄σεις, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι τα επιχειρη΄µατα υπε΄ρ της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης ει΄ναι υπερβολικα΄.
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3.6.1. 'Ενα απο΄ τα βασικα΄ επιχειρη΄µατα µε τα οποι΄α η Επιτροπη΄
στηρι΄ζει την προτι΄µηση΄ της για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση ΄εναντι
της εναρµο΄νισης ει΄ναι ο σεβασµο΄ς της αρχη΄ς της επικουρικο΄τητας.
Μολονο΄τι η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει τη σηµασι΄α της επικουρικο΄τητας, η
αρχη΄ αυτη΄ µπορει΄ να αποδειχθει΄ λιγο΄τερο συναφη΄ς σε τοµει΄ς που
αναφε΄ρονται στην εναρµο΄νιση των προϊο΄ντων ο΄που το΄σο οι
επιχειρη΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων των ΜΜΕ, ο΄σο και οι καταναλωτε΄ς αποκοµι΄ζουν µεγαλυ΄τερο ο΄φελος χα΄ρη σε ΄ενα προ΄τυπο και
µια δε΄σµη προδιαγραφω΄ν µιας εναρµονισµε΄νης οδηγι΄ας.

3.6.2. Η ΟΚΕ επιθυµει΄, επι΄σης, να υπογραµµι΄σει ο΄τι η εναρµο΄νιση της νοµοθεσι΄ας σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις µπορει΄ ευ΄κολα να
ευθυγραµµισθει΄ µε το στο΄χο της ΕΕ να διατηρηθει΄ η νοµοθεσι΄α
στην ΕΕ και τα κρα΄τη µε΄λη της σε ΄ενα ελα΄χιστο επι΄πεδο, ου΄τως
ω΄στε να καταστει΄ η νοµοθεσι΄α της ΕΕ αποτελεσµατικο΄τερη.
Εναρµο΄νιση στην περι΄πτωση αυτη΄ σηµαι΄νει λιγο΄τερη νοµοθεσι΄α,
αντικατα΄σταση διαφορετικω΄ν και ανοµοιογενω΄ν εθνικω΄ν κανο΄νων
απο΄ εναρµονισµε΄νους. Αυτο΄ ΄εχει βαρυ΄νουσα σηµασι΄α εα΄ν ληφθει΄
υπο΄ψη η διαδικασι΄α διευ΄ρυνσης ο΄που «ε΄να συ΄νολο κανο΄νων ει΄ναι
προτιµο΄τερο απο΄ δεκαπε΄ντε και». Σε εναρµονισµε΄νους τοµει΄ς
προϊο΄ντων, η ΕΕ µπο΄ρεσε, πρα΄γµατι, να σηµειω΄σει προ΄οδο και να
συνα΄ψει µε ορισµε΄νες υποψη΄φιες χω΄ρες προενταξειακε΄ς συµφωνι΄ες
οι οποι΄ες καλυ΄πτουν την πιστοποι΄ηση της συµµο΄ρφωσης και την
αποδοχη΄ βιοµηχανικω΄ν προϊο΄ντων (τις αποκαλου΄µενες συµφωνι΄ες
PECA — Πρωτο΄κολλο της ευρωπαϊκη΄ς συµφωνι΄ας για την
αξιολο΄γηση της πιστο΄τητας). Οι συµφωνι΄ες αυτε΄ς ευθυγραµµι΄ζουν
τη νοµοθεσι΄α των υποψηφι΄ων χωρω΄ν µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α
και επεκτει΄νουν τα οφε΄λη της ενιαι΄ας αγορα΄ς στις εν λο΄γω χω΄ρες
σε τοµεακη΄ βα΄ση.

3.6.3. Η Επιτροπη΄ τονι΄ζει στην ανακοι΄νωση ο΄τι η αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση µπορει΄, εα΄ν λειτουργει΄ σωστα΄, να προωθη΄σει την
ποικιλι΄α των προϊο΄ντων. Ωστο΄σο, ο΄ταν η αρχη΄ δεν λειτουργει΄,
µπορει΄ να ΄εχει το αντι΄θετο αποτε΄λεσµα — δηλαδη΄ η ΄ελλειψη
εναρµο΄νισης µπορει΄ να ΄εχει αρνητικη΄ επι΄δραση στην ποικιλι΄α των
προϊο΄ντων, προστατευ΄οντας τοπικε΄ς αγορε΄ς και αποκλει΄οντας
προϊο΄ντα απο΄ α΄λλα κρα΄τη µε΄λη. Οι εναρµονισµε΄νες απαιτη΄σεις
υπο΄ τη µορφη΄ οδηγι΄ας η΄/και προτυ΄πων συνη΄θως δεν ει΄ναι πλη΄ρεις
κανο΄νων αλλα΄ βασι΄ζονται στην επι΄δοση η΄ τη λειτουργικο΄τητα και
κανονικα΄ δεν πρε΄πει να επηρεα΄ζουν την ποικιλοµορφι΄α των
προϊο΄ντων.

3.6.4. Η εναρµο΄νιση σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις αποτελει΄ προϋπο΄θεση για µια πολυµερη΄ κατα΄ργηση των τεχνικω΄ν φραγµω΄ν στο
εµπο΄ριο και ευθυγρα΄µµιση των κανονισµω΄ν. Η ανακοι΄νωση αναφε΄ρεται στην υποστη΄ριξη της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης στη
συµφωνι΄α του ΠΟΕ για τα τεχνικα΄ εµπο΄δια στο εµπο΄ριο. Η ΟΚΕ
θα η΄θελε να σηµειω΄σει ο΄τι η αναφορα΄ αυτη΄ σχετι΄ζεται κυρι΄ως µε
τον τοµε΄α αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης. Ακο΄µα και στον τοµε΄α
αυτο΄ν, εα΄ν ληφθου΄ν υπο΄ψη οι συµφωνι΄ες για την αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση που συνη΄φθηκαν µεταξυ΄ ΕΕ και ΗΠΑ, µια απο΄ τις
προϋποθε΄σεις για τις συµφωνι΄ες αυτε΄ς η΄ταν η υ΄παρξη εναρµονισµε΄νης νοµοθεσι΄ας στην ΕΕ.

4.
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Συστα΄σεις

4.1.
Η ΟΚΕ ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι µια αρχη΄ αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης που λειτουργει΄ καλα΄ πρε΄πει να αποτελε΄σει µια απο΄ τις
σηµαντικο΄τερες προτεραιο΄τητες για την Επιτροπη΄ και το Κοινοβου΄λιο, ιδιαι΄τερα εα΄ν ληφθει΄ υπο΄ψη η προτι΄µηση της Επιτροπη΄ς για
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση ως µε΄σο για την ολοκλη΄ρωση της ενιαι΄ας
αγορα΄ς. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει θερµα΄ τις προτα΄σεις της ανακοι΄νωσης
΄ τη διετη΄
της Επιτροπη΄ς και ιδιαι΄τερα την προ΄ταση για την πρω
΄εκθεση.

4.2.
Η Επιτροπη΄ δηλω΄νει ο΄τι η επι΄τευξη της ισορροπι΄ας µεταξυ΄
της εναρµο΄νισης της νοµοθεσι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν και της
εφαρµογη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης αποτελει΄ δυ΄σκολο αλλα΄
σπουδαι΄ο ΄εργο. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να υπογραµµι΄σει ο΄τι το κο΄στος
που οφει΄λεται στη µη εναρµο΄νιση και στην εξα΄ρτηση απο΄ την
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση µπορει΄ να αποβει΄ πολυ΄ υψηλο΄τερο απο΄ αυτο΄
που η Επιτροπη΄ αφη΄νει να εννοηθει΄ στην ανακοι΄νωση΄ της. Μια
εναρµονισµε΄νη ευρωπαϊκη΄ αγορα΄ ει΄ναι, σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, ο
µο΄νος τρο΄πος κατα΄ργησης των εµποδι΄ων που εναποµε΄νουν. Η
Επιτροπη΄ οφει΄λει, στις µελλοντικε΄ς εργασι΄ες της, να επιτυ΄χει
µεγαλυ΄τερη ισορροπι΄α κατα΄ την επιλογη΄ µεταξυ΄ της εναρµο΄νισης
και της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.

4.3.
Μια εναρµονισµε΄νη ευρωπαϊκη΄ αγορα΄ αποτελει΄, σε πολλε΄ς
περιπτω΄σεις, προϋπο΄θεση για την πολυµερη΄ κατα΄ργηση των
τεχνικω΄ν φραγµω΄ν στις συναλλαγε΄ς και σφαιρικη΄ ευθυγρα΄µµιση
των απαιτη΄σεων για τα προϊο΄ντα. Η ανα΄πτυξη της ενιαι΄ας αγορα΄ς
επηρεα΄ζει σε µεγα΄λο βαθµο΄ τη σφαιρικη΄ ανταγωνιστικο΄τητα
της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας, ο΄που τα προϊο΄ντα καθι΄στανται
πολυπλοκο΄τερα και τα χρονικα΄ περιθω΄ρια ανα΄πτυξης και δια΄θεσης
των προϊο΄ντων στην αγορα΄ στενευ΄ουν. Το΄σο για τη βιοµηχανι΄α
ο΄σο και για τους καταναλωτε΄ς, ει΄ναι σηµαντικο΄ να λα΄βει η
Επιτροπη΄ υπο΄ψη αυτη΄ τη σφαιρικη΄ πτυχη΄ κατα΄ την επιλογη΄ του
µε΄σου που θα χρησιµοποιη΄σει, δηλαδη΄ εναρµο΄νιση η΄ αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση.

4.4.
∆εδοµε΄νου ο΄τι πολλα΄ εµπο΄δια στην ελευ΄θερη διακι΄νηση
να παραµε΄νουν στον τοµε΄α της αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης, η
ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ πρε΄πει να εστια΄σει περισσο΄τερο την
προσοχη΄ της στην αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση σε επι΄πεδο αξιολο΄γησης
της συµµο΄ρφωσης και στο ρο΄λο που διαδραµατι΄ζουν τα κε΄ντρα
δοκιµω΄ν και οι οργανισµοι΄ πιστοποι΄ησης και τυποποι΄ησης. Ιδιαι΄τερα, η ΟΚΕ προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να επικεντρωθει΄ στα
ακο΄λουθα: 1) στη δηµιουργι΄α µιας πανευρωπαϊκη΄ς υποδοµη΄ς η
οποι΄α θα συνδε΄ει τους οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης µε την αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, 2) στη διευ΄ρυνση
των τρεχουσω΄ν διαδικασιω΄ν κοινοποι΄ησης ω΄στε να υποχρεω΄νονται
οι οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης να κοινοποιου΄ν
αντι΄γραφα των δοκιµω΄ν, ο΄ταν αυτα΄ ζητου΄νται, 3) στην περαιτε΄ρω
µελε΄τη του ρο΄λου της ση΄µανσης των προϊο΄ντων στον τοµε΄α αυτο΄ν.

4.5.
Η ΟΚΕ θα επιθυµου΄σε να δω΄σει η Επιτροπη΄ µεγαλυ΄τερη
΄εµφαση στην ενι΄σχυση του δικτυ΄ου των κε΄ντρων συντονισµου΄ της
ενιαι΄ας αγορα΄ς στα κρα΄τη µε΄λη και του ρο΄λου τους ο΄σον αφορα΄
την προω΄θηση της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.
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4.6.
∆εδοµε΄νου ο΄τι η διοικητικη΄ συνεργασι΄α αποτελει΄ θεµε΄λιο
λι΄θο για τη λειτουργι΄α της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, η ΟΚΕ ζητα΄
΄εκθεση προο΄δου απο΄ την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την διοικητικη΄
συνεργασι΄α ως συνε΄χεια του ψηφι΄σµατος του Συµβουλι΄ου του
1994 για την ενι΄σχυση της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν και της
διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν.

4.7.
Συ΄µφωνα µε τη στρατηγικη΄ της Επιτροπη΄ς για την εσωτερικη΄ αγορα΄ της Ευρω΄πης και τις στοχοθετηµε΄νες δρα΄σεις για την
κατα΄ργηση των εµποδι΄ων που εναποµε΄νουν (1), τα κρα΄τη µε΄λη και
η Επιτροπη΄ οφει΄λουν να εφαρµο΄σουν, µε΄χρι τον Ιου΄νιο του 2001,
τα µε΄τρα της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς και του ψηφι΄σµατος του
Συµβουλι΄ου. Η ΟΚΕ θα ενδιαφερο΄ταν να παρακολουθη΄σει την
εφαρµογη΄ αυτη΄ ο΄σον αφορα΄ τα ακο΄λουθα:
—

τη βελτι΄ωση του συστη΄µατος κοινοποι΄ησης·

—

τη προω΄θηση της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των πιστοποιητικω΄ν
και των δοκιµω΄ν· και

—

την ενι΄σχυση της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν και της διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας.

4.8.
Η ΟΚΕ θα η΄θελε, επι΄σης, να τονι΄σει την υποστη΄ριξη΄ της
ως προς τη συνεργασι΄α του παρατηρητηρι΄ου της ενιαι΄ας αγορα΄ς
της ΟΚΕ και της Επιτροπη΄ς επι΄ του συγκεκριµε΄νου θε΄µατος και
να διαδραµατι΄σει ΄ενα ρο΄λο ο΄σον αφορα΄ την βελτι΄ωση της
αποτελεσµατικο΄τητας των µε΄τρων τα οποι΄α λαµβα΄νονται για την
προω΄θηση της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.

4.9.
Γενικα΄, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι τα παρα΄πονα του επιχειρηµατικου΄
κο΄σµου σχετικα΄ τα εµπο΄δια τα οποι΄α οφει΄λονται στην κακη΄
λειτουργι΄α της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης πρε΄πει ληφθου΄ν υπο΄ψη και
να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο επεξεργασι΄ας µε ΄ενα πιο διαρθρωµε΄νο
και διαφανη΄ τρο΄πο. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τις προτα΄σεις της
ανακοι΄νωσης για το θε΄µα.
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5.1.2. Προβλη΄µατα που απαντω΄νται στον τοµε΄α επηρεα΄ζουν
ιδιαι΄τερα τα α΄τοµα επειδη΄ οφει΄λονται στην κατα΄ περι΄πτωση
αξιολο΄γηση της ισοτιµι΄ας των προσο΄ντων που αποκτη΄θηκαν.
5.1.3. 'Οπως τονι΄σθηκε στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς, ει΄ναι
σηµαντικο΄ να βελτιωθει΄ και να αυξηθει΄ η συνειδητοποι΄ηση της
αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς των
κρατω΄ν µελω΄ν.
5.1.4. Η ΟΚΕ εγκρι΄νει τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που προτα΄θηκαν απο΄ την Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ την αναγνω΄ριση των
διπλωµα΄των:

5.1.4.1. Τοµεακε΄ς στρογγυλε΄ς τρα΄πεζες σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο
εκπροσω΄πων των εποπτικω΄ν αρχω΄ν και εκπροσω΄πων των ενεχο΄µενων επαγγελµα΄των, εθνικα΄ σεµινα΄ρια για ειδικα΄ θε΄µατα.

5.1.4.2. Εκτε΄λεση ειδικω΄ν ΄εργων που υποβα΄λλονται στην
Επιτροπη΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη µε σκοπο΄ την ανα΄πτυξη µιας
αµφι΄δροµης πολιτικη΄ς πληροφο΄ρησης.

5.1.4.3. Εξε΄ταση των µεµονωµε΄νων παραπο΄νων σε προβληµατικου΄ς τοµει΄ς και συστηµατικη΄ παρακολου΄θηση των λυ΄σεων που
προτει΄νουν τα κρα΄τη µε΄λη. Εα΄ν τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι υπευ΄θυνα για
την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς αυτη΄ς, πρε΄πει να υπα΄ρξει συ΄µπραξη και
επιτυχη΄ς συνεργασι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν µε σκοπο΄ την προβολη΄
της εν λο΄γω διαδικασι΄ας.

5.1.4.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ να
αναπτυχθει΄ ΄ενα τηλεµατικο΄ δι΄κτυο επαφω΄ν και να γι΄νει µεγαλυ΄τερη
χρη΄ση των «σηµει΄ων επαφη΄ς» — η΄ ειδικο΄τερα των συντονιστω΄ν —
που ΄εχουν συγκροτηθει΄ για τα νοµικω΄ς κατοχυρωµε΄να επαγγε΄λµατα σε ο΄λους του τοµει΄ς της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.

5.2.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ ιδιαι΄τερα τα µε΄τρα που προτει΄νονται για
τη διασφα΄λιση του αξιο΄πιστου ελε΄γχου της εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς
της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης:
5.

΄ ριση
Σχο΄λια και συστα΄σεις ως προς την αµοιβαι΄α αναγνω
των διπλωµα΄των

5.1.
Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς αναφε΄ρει σαφω΄ς τα προβλη΄µατα που βιω΄θηκαν σε ΄ενα συ΄νολο επαγγελµα΄των, ιδι΄ως σε αυτα΄
για τα οποι΄α δεν υπα΄ρχει καµι΄α ειδικη΄ οδηγι΄α που να αφορα΄ την
εφαρµογη΄ των αρχω΄ν της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των διπλωµα΄των
και της ελευ΄θερης διακι΄νησης των πτυχιου΄χων.
5.1.1. Ει΄ναι, συνεπω΄ς, απαραι΄τητο να βρεθου΄ν µε΄θοδοι βελτι΄ωσης της εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, αρχη΄ η
οποι΄α αποτελει΄, για τους επαγγελµατι΄ες αυτου΄ς, ΄ενα πρακτικο΄ και
ισχυρο΄ µε΄σο οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης.

(1) COM(2000) 257 τελικο΄.

—

εκθε΄σεις αξιολο΄γησης, και ιδιαι΄τερα οι εκθε΄σεις 89/48/EOK
και 92/51/EOK σχετικα΄ µε το γενικο΄ καθεστω΄ς, που η΄δη
υποβλη΄θηκαν στο Συµβου΄λιο και στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο µε σκοπο΄ την ευαισθητοποι΄ηση των κρατω΄ν µελω΄ν που
αντιµετωπι΄ζουν ανα΄λογα προβλη΄µατα·

—

συµµο΄ρφωση µε τις υποχρεω΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ την
ορθη΄ την εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου (σε ορισµε΄νες
περιπτω΄σεις, αυτο΄µατη) και εφαρµογη΄ της διαδικασι΄ας για
παρα΄βαση που προβλε΄πεται απο΄ τη Συνθη΄κη σε ο΄λες τις
σχετικε΄ς περιπτω΄σεις·

—

διαδικασι΄α κοινοποι΄ησης, ιδι΄ως σε µη εναρµονισµε΄νους
τοµει΄ς, µε στο΄χο την ενσωµα΄τωση της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης στο εθνικο΄ δι΄καιο· και

—

βελτι΄ωση της πληροφο΄ρησης και της οικονοµικη΄ς ανα΄λυσης.
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5.3.
Επαγγελµατικα΄ σω΄µατα και ενω΄σεις, σε εθνικο΄ και κοινοτικο΄ επι΄πεδο, ορισµε΄νες φορε΄ς προσπα΄θησαν να προτει΄νουν
τρο΄πους για γεφυ΄ρωση του χα΄σµατος µεταξυ΄ των γενικοτη΄των
της οδηγι΄ας 89/48/EOK και των ιδιαιτεροτη΄των των διαφο΄ρων
επαγγελµα΄των λο΄γω των σαφω΄ν πλεονεκτηµα΄των που αποκοµι΄στηκαν απο΄ την θε΄σπιση τοµεακω΄ν οδηγιω΄ν.

5.3.1. Η νοµοθετικη΄ προσε΄γγιση, η οποι΄α περιλαµβα΄νει την
τρε΄χουσα µεταρρυ΄θµιση της οδηγι΄ας 89/48/EOK, η οποι΄α τη
στιγµη΄ αυτη΄ βρι΄σκεται στο στα΄διο της δευ΄τερης ανα΄γνωσης στο
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, προτει΄νει µια νε΄α οδηγι΄α η οποι΄α να
συνενω΄νει τις ισχυ΄ουσες τοµεακε΄ς οδηγι΄ες που καλυ΄πτουν, επι΄σης,
τα επαγγε΄λµατα που ρυθµι΄ζονται απο΄ την οδηγι΄α 89/48/EOK
και τα οποι΄α απαιτου΄ν υψηλο΄ επι΄πεδο κατα΄ρτισης — πε΄ντε η΄
περισσο΄τερα ΄ετη. Σκοπο΄ς ει΄ναι να αποκτη΄σει η Κοινο΄τητα ΄ενα
κοινο΄ µε΄σο το οποι΄ο ει΄ναι ικανο΄ να αντιµετωπι΄ζει τις τεχνολογικε΄ς
καινοτοµι΄ες και τις απαιτη΄σεις της πολυπλοκο΄τητας της αγορα΄ς
και να εγγυα΄ται στους καταναλωτε΄ς ποιο΄τητα των υπηρεσιω΄ν.

5.3.2. ∆εδοµε΄νου ο΄τι η νοµοθετικη΄ προσε΄γγιση ει΄ναι χρονοβο΄ρα και δαπανηρη΄, ακολουθη΄θηκε µια δευ΄τερη προσε΄γγιση για
την δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ πλαισι΄ου αναφορα΄ς χωρι΄ς ισχυ΄
νο΄µου πιθανο΄ν µε τη µορφη΄ συ΄στασης.

5.3.2.1. Τα επαγγε΄λµατα τα οποι΄α δεν ει΄ναι νοµικα΄ κατοχυρωµε΄να µπορει΄ να αποδεχτου΄ν µια δε΄σµη κοινω΄ν κανο΄νων ο΄σον
αφορα΄ την κατα΄ρτιση, τα επαγγελµατικα΄ προ΄τυπα, και τους
δεοντολογικου΄ς κω΄δικες προκειµε΄νου να διακρι΄νουν τα προσο΄ντα
τους µε ΄ενα εθελου΄σιο αλλα΄ εµφανη΄ τρο΄πο.

5.3.2.2. Παρα΄δειγµα της διαδικασι΄ας αυτη΄ς ει΄ναι ο τι΄τλος
Εuro-Ιng που απονε΄µεται σε µηχανικου΄ς που πληρου΄ν ορισµε΄να
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εκπαιδευτικα΄ και επαγγελµατικα΄ κριτη΄ρια τα οποι΄α θεσπι΄ζονται
απο΄ κοινου΄ σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο απο΄ την ευρωπαϊκη΄ κοινο΄τητα
µηχανικω΄ν.
5.3.3. Και α΄λλα επαγγε΄λµατα ει΄ναι ΄ετοιµα να ακολουθη΄σουν
το παρα΄δειγµα αυτο΄, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι:
—

'Εχουν ΄ενα ει΄δος ευρωπαϊκη΄ς επαγγελµατικη΄ς οργα΄νωσης·

—

'Εχουν η΄δη καθιερω΄σει προ΄τυπα κατα΄ρτισης και, πιθανο΄ν,
κανο΄νες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης·

—

Ει΄ναι διατεθειµε΄να να επιβεβαιω΄σουν, για την προστασι΄α των
καταναλωτω΄ν, τον επαγγελµατισµο΄ τους στην αγορα΄.

5.3.3.1. Ορισµε΄να ενδιαφερο΄µενα επαγγε΄λµατα ει΄ναι οι ψυχολο΄γοι, οι φαρµακοποιοι΄, οι γεωπο΄νοι, οι γεωλο΄γοι, οι τοπογρα΄φοι
και οι χωροµε΄τρες, οι τεχνικοι΄ του γεωργοβιοµηχανικου΄ τοµε΄α
και οι τεχνικοι΄ εργαστηρι΄ων. Πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι ο΄λα τα
επαγγε΄λµατα αυτα΄ συνδε΄ονται µε την υγει΄α και την ασφα΄λεια
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 152 της συνθη΄κης του
'Αµστερνταµ.
5.3.3.2. Φυσικα΄, ο κατα΄λογος αυτο΄ς πρε΄πει να θεωρηθει΄
προσωρινο΄ς και θα απαιτη΄σει βαθµιαι΄α ενηµε΄ρωση δεδοµε΄νου ο΄τι
τα στοιχει΄α που συνε΄λεξε η οµα΄δα συντονιστω΄ν που συγκροτη΄θηκε
δυνα΄µει των οδηγιω΄ν 89/48/EOK και 92/51/EOK ει΄ναι
ετερο΄κλητα.
5.3.3.3. Εννοει΄ται, βε΄βαια, ο΄τι το δευ΄τερο αυτο΄ συ΄στηµα
εφαρµο΄ζεται αποκλειστικα΄ στα µη νοµοθετικω
΄ ς κατοχυρωµε΄να
επαγγε΄λµατα τα οποι΄α δεν ΄εχουν συγκροτηθει΄ σε επαγγελµατικο΄
συ΄λλογο η΄ εταιρει΄α.
5.4.
Ωστο΄σο, λο΄γω του επει΄γοντος της κατα΄στασης και της
σηµασι΄ας που ΄εχει η αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των, ιδιαι΄τερα των
µη νοµικω΄ς κατοχυρωµε΄νων επαγγελµα΄των, η ΟΚΕ επικροτει΄ την
δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος που θα προσφε΄ρει
αναγνω΄ριση του καθεστω΄τος, καταχωρου΄µενης σε ευρωπαϊκο΄
µητρω΄ο, σε ο΄λους τους επαγγελµατι΄ες οι οποι΄οι καλυ΄πτονται απο΄
τη ρυ΄θµιση αυτη΄ σε ο΄λη την ΄εκταση της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για:
—

την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς — Προκλη΄σεις που αντιµετωπι΄ζει η πολιτικη΄ για τις επιχειρη΄σεις
΄ σης» και
στα πλαι΄σια της οικονοµι΄ας της γνω

—

την «Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ΄ενα πολυετε΄ς προ΄γραµµα για τις επιχειρη΄σεις
και το επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα (2001 — 2005)»
(2001/C 116/04)

Στις 31 Mαι΅ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 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
ανωτε΄ρω ανακοι΄νωση.
Το τµη΄µα Ενιαι΄ας αγορα΄ς, παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης, στο οποι΄ο ανατε΄θηκαν οι σχετικε΄ς εργασι΄ες της ΟΚΕ,
υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 Νοεµβρι΄ου 2000, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Malosse
(συνεισηγητη΄ς: ο κ. Sepi).
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

To γενικο΄ πλαι΄σιο διατυ΄πωσης των προτα΄σεων

1.1.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει στο Συµβου΄λιο, το
Κοινοβου΄λιο, την Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν και την Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ µι΄α συνολικη΄ ανακοι΄νωση που συνοδευ΄ει
το σχε΄διο΄ της για την κατα΄ρτιση ενο΄ς νε΄ου πολυετου΄ς προγρα΄µµατος σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ για τις επιχειρη΄σεις (το οποι΄ο θα
αντικαταστη΄σει τα προηγου΄µενα πολυετη΄ προγρα΄µµατα για τις
ΜΜΕ).

1.2.
Η αποστολη΄ του εν λο΄γω εγγρα΄φου γι΄νεται σε µι΄α χρονικη΄
στιγµη΄ ο΄που γι΄νονται σηµαντικε΄ς εξελι΄ξεις.

1.2.1. Το ΄εκτακτο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισσαβω΄νας, που
πραγµατοποιη΄θηκε στις 23 και 24 Μαρτι΄ου 2000, ΄εθεσε ως στο΄χο
«να καταστει΄ η 'Ενωση η ανταγωνιστικο΄τερη οικονοµι΄α της γνω΄σης
στον κο΄σµο». Πρα΄γµατι στα συµπερα΄σµατα της ∆ια΄σκεψης
Κορυφη΄ς, υπα΄ρχουν πολυα΄ριθµες αναφορε΄ς στον ρο΄λο που διαδραµατι΄ζουν οι επιχειρη΄σεις, ιδιαι΄τερα οι µικρε΄ς επιχειρη΄σεις, στο
πλαι΄σιο των προσπαθειω΄ν για την επι΄τευξη του εν λο΄γω στο΄χου.

1.2.2. Εγκρι΄θηκε, κατα΄ τη δια΄ρκεια της Ευρωπαϊκη΄ς ∆ια΄σκεψης
Κορυφη΄ς που πραγµατοποιη΄θηκε στη Feira τον Ιου΄νιο του 2000,
ο Ευρωπαϊκο΄ς Χα΄ρτης για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις. Ο εν λο΄γω
Χα΄ρτης αποτελει΄ µι΄α σηµαντικη΄ δε΄σµευση εκ µε΄ρους των αρχηγω΄ν
κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων για την υιοθε΄τηση µι΄ας πολιτικη΄ς για τις
επιχειρη΄σεις στο πλαι΄σιο της οικονοµι΄ας της γνω
΄ σης. Επι΄σης ο
Χα΄ρτης περιλαµβα΄νει, ο΄πως ει΄χε ζητη΄σει η ΟΚΕ στη σχετικη΄
γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας της (1), «δει΄κτες που καθιστου΄ν
δυνατη΄ την αξιολο΄γηση της προο΄δου που σηµειω
΄ νεται ...».

1.3.
Ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ κατα΄ συνε΄πεια να εξετασθει΄ κατα΄
πο΄σο η πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς ει΄ναι συνεκτικη΄ σε σχε΄ση το΄σο
µε τα συµπερα΄σµατα της ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς της Λισσαβω΄νας
ο΄σο και µε τον Ευρωπαϊκο΄ Χα΄ρτη για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις. Η
ανα΄γκη διασφα΄λισης της εν λο΄γω συνεκτικο΄τητας αφορα΄ το΄σο την
επιλογη΄ των προτεραιοτη΄των δρα΄σης ο΄σο και της σχετικη΄ς µεθο΄δου. Πρα΄γµατι το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισσαβω΄νας προσδιο΄ρισε µι΄α νε΄α µε΄θοδο ανα΄ληψης κοινοτικη΄ς δρα΄σης που δι΄δει
προτεραιο΄τητα στον συντονισµο΄ των εθνικω΄ν δηµο΄σιων πολιτικω΄ν
΄εναντι των ευρωπαϊκω΄ν πρωτοβουλιω΄ν που συµπληρω΄νουν τις
εθνικε΄ς δρα΄σεις.

1.4.
Η πολιτικη΄ για τις επιχειρη΄σεις δεν µπορει΄ πλε΄ον να
αντιµετωπι΄ζεται αποκλειστικα΄ ως ΄ενας οικονοµικο΄ς µηχανισµο΄ς.
Το επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα και ο κοινωνικο΄ς και ενοποιητικο΄ς
ρο΄λος των επιχειρη΄σεων αναγνωρι΄ζονται ως βασικε΄ς κοινωνικε΄ς
αξι΄ες. Στο πλαι΄σιο το΄σο της αναπροσαρµογη΄ς του ρο΄λου που
διαδραµατι΄ζουν οι δηµο΄σιες αρχε΄ς και της προω΄θησης των
ατοµικω΄ν δικαιωµα΄των και ελευθεριω΄ν ο΄σο και της ανα΄δυσης της
Κοινωνι΄ας των Πολιτω
΄ ν, η επιχει΄ρηση αποτελει΄ το΄σο παρα΄γοντα
της οικονοµι΄ας ο΄σο και αναπο΄σπαστο τµη΄µα της κοινωνι΄ας, υπο΄
την ΄εννοια ο΄τι αποτελει΄ µι΄α επιµε΄ρους µορφη΄ οργα΄νωσης της
Κοινωνι΄ας των Πολιτω΄ν. Η εξε΄ταση του θε΄µατος απο΄ την ΟΚΕ
πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της εν λο΄γω, το΄σο πολιτιστικη΄ς και
κοινωνικη΄ς ο΄σο και οικονοµικη΄ς, προοπτικη΄ς.

2.

2.1.
Το συ΄νολο των εγγρα΄φων που παρουσια΄ζονται βασι΄ζεται
σε η΄δη γνωστε΄ς προτεραιο΄τητες που ΄εχουν καθορισθει΄ εδω΄ και
αρκετο΄ καιρο΄:
—

(1) ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 57.

΄ ν επιλογω
΄ν
Ανα΄λυση των στρατηγικω

προω΄θηση του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος ως πολυ΄τιµης
και παραγωγικη΄ς για το βι΄ο ικανο΄τητας, µε βα΄ση τον
προσανατολισµο΄ προς τον πελα΄τη και µια ισχυρο΄τερη παρα΄δοση παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν·
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—

ενθα΄ρρυνση της δηµιουργι΄ας ενο΄ς ευνοϊκου΄ κλι΄µατος που θα
λαµβα΄νει υπο΄ψη την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη και στο οποι΄ο θα
µπορει΄ να αναπτυχθει΄ η ΄ερευνα, η καινοτοµι΄α και το
επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα·

—

βελτι΄ωση του χρηµατοοικονοµικου΄ πλαισι΄ου των ΜΜΕ·

—

προαγωγη΄ της ανταγωνιστικο΄τητας των ΜΜΕ βα΄σει της
΄ σης·
οικονοµι΄ας της γνω

—

διασφα΄λιση της παροχη΄ς και του συντονισµου΄ δικτυ΄ων και
υπηρεσιω΄ν στη΄ριξης των επιχειρη΄σεων.

2.2.
Για τη βελτι΄ωση του πεδι΄ου στο οποι΄ο εντα΄σσονται οι εν
λο΄γω προτεραιο΄τητες δρα΄σης και µε σκοπο΄ να καταδειχθει΄ το
ενδιαφε΄ρον για την ο΄σο το δυνατο΄ν µεγαλυ΄τερη συσχε΄τιση΄ τους
µε τις επιχειρη΄σεις, θα πρε΄πει:
—

να υπα΄ρξει σαφη΄ς αναφορα΄ στον Χα΄ρτη για τις µικρε΄ς
επιχειρη΄σεις που ενε΄κρινε η ευρωπαϊκη΄ ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς
της Feira. Πρα΄γµατι, στον εν λο΄γω Χα΄ρτη οι αρχηγοι΄ κρατω΄ν
και κυβερνη΄σεων αναφε΄ρονται στο πολυετε΄ς προ΄γραµµα, ως
µε΄σο υλοποι΄ησης των στο΄χων που ΄εχουν τεθει΄. Σχετικα΄,
συ΄µφωνα και µε τη ∆η΄λωση των αρχηγω΄ν κρατω΄ν και
κυβερνη΄σεων, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να υιοθετηθει΄ µι΄α
µε΄θοδος που θα λαµβα΄νει υπο΄ψη τις διαδικασι΄ες του Κα΄ρντιφ
και του Λουξεµβου΄ργου σχετικα΄ µε την απασχο΄ληση, µε΄σω
του καθορισµου΄ ποσοτικω΄ν στο΄χων και της διασφα΄λισης της
επι΄τευξης των εν λο΄γω στο΄χων µε΄σω της ανα΄ληψης κοινω΄ν
δρα΄σεων εκ µε΄ρους της ΕΕ και των κρατω΄ν µελω
΄ ν, και ζητει΄
απο΄ την Επιτροπη΄ να προβαι΄νει στην ετη΄σια αξιολο΄γηση της
προο΄δου που ΄εχει σηµειωθει΄, στο πλαι΄σιο των Ευρωπαϊκω΄ν
∆ιασκε΄ψεων Κορυφη΄ς που πραγµατοποιου΄νται την α΄νοιξη·

—

να υπα΄ρξει παρα΄λληλη αναφορα΄ στην µο΄νιµη ανα΄γκη βελτι΄ωσης των µε΄τρων υποστη΄ριξης των εν λο΄γω προτεραιοτη΄των
µε τη παροχη΄ συµβουλω΄ν προς τις επιχειρη΄σεις καθ' ο΄λη τη
δια΄ρκεια ανα΄πτυξης τους καθω
΄ ς και µε την υποστη΄ριξη του
δυναµικου΄ τους για καινοτοµι΄α·

—

να προσδιορισθου΄ν σαφω΄ς, σε σχε΄ση µε κα΄θε προτεραιο΄τητα,
το΄σο ο ρο΄λος που διαδραµατι΄ζει η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και
ιδιαι΄τερα η Επιτροπη΄, ο΄σο και οι αρµοδιο΄τητες που διαθε΄τουν
τα κρα΄τη µε΄λη, καθω΄ς και οι αρµοδιο΄τητες που θα παραχωρηθου΄ν α΄µεσα στις επιχειρη΄σεις και στις ενδια΄µεσες οργανω΄σεις στη΄ριξης και παροχη΄ς συµβουλω΄ν που θα πρε΄πει να
ενισχυθου΄ν.

2.3.
Η παρου΄σα ανακοι΄νωση, κυρι΄ως µε΄σω του δηµοσιονοµικου΄
δελτι΄ου που περιλαµβα΄νει, αποδεικνυ΄εται ιδιαι΄τερα ευνοϊκη΄ για
τις επιχειρη΄σεις που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α των νε΄ων
τεχνολογιω΄ν της πληροφορι΄ας (τις νε΄ες επιχειρη΄σεις). Παρα΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι η σηµασι΄α του εν λο΄γω τοµε΄α, o οποι΄ος διαθε΄τει
τερα΄στιες δυνατο΄τητες ανα΄πτυξης, ει΄ναι αναµφισβη΄τητη, θα πρε΄πει
να ληφθει΄ υπο΄ψη το υψηλο΄ επι΄πεδο κεφαλαιουχικω΄ν και κοινωνικω΄ν κινδυ΄νων που εγκυµονει΄ η ανα΄πτυξη του εν λο΄γω τοµε΄α
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δραστηριο΄τητας καθω΄ς και ο στρατηγικη΄ς σηµασι΄ας κι΄νδυνος της
΄ ν σε ΄ενα συγκεκριµε΄νο
υπε΄ρµετρης επικε΄ντρωσης των προσπαθειω
τοµε΄α. Εξα΄λλου, η ΟΚΕ ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι µεγα΄λες δυνατο΄τητες
δηµιουργι΄ας εξειδικευµε΄νων και βιω΄σιµων θε΄σεων απασχο΄λησης
δεν υφι΄στανται µο΄νο στους τοµει΄ς αιχµη΄ς, ο΄πως οι τεχνολογι΄ες
των πληροφοριω΄ν, αλλα΄ και στους παραδοσιακου΄ς τοµει΄ς, υπο΄ την
προϋπο΄θεση βεβαι΄ως ο΄τι οι εν λο΄γω τοµει΄ς θα µπορε΄σουν να
΄ σης, να χρησιµοποιη΄σουν
επωφεληθου΄ν απο΄ την οικονοµι΄α της γνω
τις νε΄ες τεχνολογι΄ες και να καινοτοµη΄σουν.

3.

Ανα΄λυση των προτεραιοτη΄των

Η παρουσι΄αση των προτεραιοτη΄των κατα΄ τρο΄πο που θα συνε΄βαλε
στην καλυ΄τερη κατανο΄ηση΄ τους εκ µε΄ρους των επιχειρηµατιω΄ν θα
η΄ταν αναµφι΄βολα θετικη΄. Στο σηµει΄ο αυτο΄ θα µπορου΄σαµε να
προβου΄µε στην σαφε΄στερη παρουσι΄αση των ακο΄λουθων επιχειρησιακω΄ν στο΄χων.
3.1.
Θα πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ µι΄α ουσιαστικη΄ απλοποι΄ηση των διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν, δηλαδη΄ να θεσπισθου΄ν
διαδικασι΄ες που θα βασι΄ζονται α΄µεσα στις πραγµατικε΄ς ανα΄γκες
των επιχειρη΄σεων και δεν θα λαµβα΄νουν υπο΄ψη αποκλειστικα΄ τις
ανα΄γκες των διοικη΄σεων. Θα µπορου΄σε στο πλαι΄σιο αυτο΄ να
επιδιωχθει΄ η επι΄τευξη του στο΄χου της υ΄παρξης «µηδενικω΄ν διατυπω΄σεων» στις περιπτω΄σεις ΄δρυσης
ι
επιχειρη΄σεων, µε΄σω της προω΄θησης των ορθω΄ν πρακτικω΄ν. Προς το σκοπο΄ αυτο΄ θα πρε΄πει να
ληφθου΄ν υπο΄ψη τα αποτελε΄σµατα των εργασιω΄ν του Παρατηρητηρι΄ου της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς της ΟΚΕ στο πλαι΄σιο των οποι΄ων
επισηµαι΄νονται τα πολυα΄ριθµα εµπο΄δια που συνεχι΄ζουν να παρεµβα΄λλονται στη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τις ΜΜΕ. Η εξα΄λειψη΄ τους θα µπορου΄σε να αποτελε΄σει ΄ενα
συγκεκριµε΄νο στο΄χο η επι΄τευξη του οποι΄ου ει΄ναι δυνατη΄ στο
πλαι΄σιο των µε΄σων που διαθε΄τει η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ µε τη
συνεργασι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν. Ο στο΄χος που θα ετι΄θετο θα η΄ταν
η ουσιαστικη΄ λειτουργι΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς και η αξιοποι΄ηση των
δυνατοτη΄των που παρε΄χει στις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις, στο πλαι΄σιο
πα΄ντα των στο΄χων του Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄
οφει΄λει να αποτελε΄σει παρα΄δειγµα προς µι΄µηση στον εν λο΄γω
τοµε΄α, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση στα προγρα΄µµατα
΄ερευνας και ανα΄πτυξης, στο πλαι΄σιο των οποι΄ων προβλε΄πονται
διαδικασι΄ες προ΄σβασης που αποτελου΄ν ση΄µερα «σπαζοκεφαλια΄»
για τους υπευ΄θυνους των επιχειρη΄σεων.
3.1.1. Η απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν δεν πρε΄πει να προκαλε΄σει
τον εκφυλισµο΄ των νοµοθεσιω΄ν ιδιαι΄τερα στον κοινωνικο΄ και
περιβαλλοντικο΄ τοµε΄α.
3.2.
Θα πρε΄πει να αναµορφωθει΄ η ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ ανταγωνισµου΄ προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η ΄ση
ι µεταχει΄ριση ο΄λων των
επιχειρη΄σεων, ανεξαρτη΄τως µεγε΄θους: σχε΄σεις που συνδε΄ουν τους
υπεργολα΄βους και τους δι΄δοντες την παραγγελι΄α, εξα΄λειψη των
περιπτω΄σεων επιβολη΄ς υπερβολικω΄ν προθεσµιω΄ν πληρωµη΄ς, αποτελεσµατικο΄τερος ΄ελεγχος των συγκεντρω΄σεων και καλυ΄τερη αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεω΄ν τους στον ανταγωνισµο΄, επιτη΄ρηση των
κινδυ΄νων ανα΄πτυξης ολιγοπωλιακω΄ν η΄ µονοπωλιακω΄ν καταστα΄σεων ιδιαι΄τερα σε τοµει΄ς ο΄πως ο τουρισµο΄ς η΄ το εµπο΄ριο, ... Υπο΄
τις συνθη΄κες αυτε΄ς ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ να διασφαλισθει΄ το΄σο
η ποικιλοµορφι΄α του τρο΄που οργα΄νωσης των επιχειρη΄σεων ο΄σο
και η επιβι΄ωση της ατοµικη΄ς επιχει΄ρησης, δεδοµε΄νου ο΄τι αποτελου΄ν
µοναδικο΄ µε΄σο προω΄θησης της επιτυχου΄ς σταδιοδροµι΄ας το΄σο των
ανδρω΄ν ο΄σο και των γυναικω΄ν.
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3.3.
Θα πρε΄πει να προωθηθει΄ η διασφα΄λιση της παροχη΄ς
΄σων
ι
ευκαιριω΄ν προς ο΄λες τις ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις, µε την
υποστη΄ριξη της δηµιουργι΄ας ενο΄ς ευνοϊκο΄τερου περιβα΄λλοντος
στον τοµε΄α της φορολογι΄ας, σε ο΄λη την επικρα΄τεια της 'Ενωσης,
προκειµε΄νου να ενθαρρυνθου΄ν το΄σο η ανα΄ληψη επιχειρηµατικω΄ν
κινδυ΄νων και η πραγµατοποι΄ηση επενδυ΄σεων ο΄σο και η δηµιουργι΄α
θε΄σεων απασχο΄λησης. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ θα µπορου΄σαν, παραδει΄γµατος χα΄ρη, να πραγµατοποιηθου΄ν οι αναγκαι΄ες τροποποιη΄σεις
του δικαι΄ου των πτωχευ΄σεων ω΄στε µι΄α πρω΄τη αποτυχι΄α να µην
αποτελει΄ ανυπε΄ρβλητο εµπο΄διο για τη συνε΄χιση της επιχειρηµατικη΄ς δραστηριο΄τητας αλλα΄ να παρε΄χεται η δυνατο΄τητα υπε΄ρβασης
παρο΄µοιων δυσκολιω΄ν, ο΄πως συµβαι΄νει σε α΄λλες χω΄ρες. Η ΕΕ θα
πρε΄πει να αποτελε΄σει τον εγγυητη΄ της ουσιαστικη΄ς συ΄γκλισης
των φορολογικω΄ν και νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που ισχυ΄ουν στην
επικρα΄τεια΄ της, υιοθετω΄ντας ευνοϊκα΄ µε΄τρα για τις επενδυ΄σεις
και τη δηµιουργι΄α επιχειρη΄σεων, προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η
εµφα΄νιση σηµαντικω΄ν στρεβλω΄σεων µεταξυ΄ των διαφο΄ρων χωρω΄ν.

προε΄βει σε σαφει΄ς υποδει΄ξεις ο΄σον αφορα΄ το προ΄βληµα αυτο΄ και
ο΄χι µο΄νο το σηµαντικο΄ προ΄βληµα της βασικη΄ς ΄ερευνας για τις
µελλοντικε΄ς καινοτοµι΄ες. Επι΄σης, το΄νισε τη σηµασι΄α της µεταφορα΄ς
γνω΄σης απο΄ τα κε΄ντρα γνω΄σης στις επιχειρη΄σεις.

3.4.
Η ενι΄σχυση των προσπαθειω
΄ ν που αναλαµβα΄νονται υπε΄ρ της
ενθα΄ρρυνσης της δηµιουργι΄ας και της µεταβι΄βασης των επιχειρη΄σεων αποτελει΄ ζωτικη΄ς σηµασι΄ας µε΄σο για τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας της απασχο΄λησης και την αυ΄ξηση του αριθµου΄ των εργαζοµε΄νων στην Ευρω΄πη. Η επι΄τευξη του εν λο΄γω στο΄χου αποτελει΄µι΄α απο΄
τις α΄µεσες προτεραιο΄τητες του Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη για τις µικρε΄ς
επιχειρη΄σεις. Οι εν λο΄γω προσπα΄θειες αφορου΄ν πρα΄γµατι τις δηµο΄σιες αρχε΄ς ο΄λων των βαθµι΄δων, τις επαγγελµατικε΄ς και οικονοµικε΄ς
οργανω΄σεις, τους τραπεζι΄τες και α΄λλους κεφαλαιου΄χους, τις
ενω΄σεις, το συνεταιριστικο΄ τοµε΄α, κ.λπ. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση θα µπορου΄σε να διαδραµατι΄σει καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας
ρο΄λο: καταγρα΄φοντας και βελτιω΄νοντας τις καλυ΄τερες δηµο΄σιες
πρακτικε΄ς που ευνοου΄ν τη δηµιουργι΄α και τη µεταβι΄βαση επιχειρη΄σεων (µηδενικε΄ς διατυπω΄σεις, προσαρµογη΄ της φορολογι΄ας,
α΄σκηση του δικαιω΄µατος πτω΄χευσης που να προβλε΄πει την παροχη΄
µι΄ας δευ΄τερης ευκαιρι΄ας, µεταβι΄βαση των επιχειρη΄σεων, ...) η΄ στην
αντι΄θετη περι΄πτωση, ο΄πως προβλε΄πεται και απο΄ τον Ευρωπαϊκο΄
Χα΄ρτη, καταγγε΄λλοντας τις «κακε΄ς πρακτικε΄ς» που παρατηρου΄νται
στον εν λο΄γω τοµε΄α (δαπανηρε΄ς διαδικασι΄ες καταχω΄ρησης, µακρε΄ς
προθεσµι΄ες), οργανω΄νοντας, σε ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο, τις πρωτοβουλι΄ες για τη δηµιουργι΄α ενω΄σεων επιχειρη΄σεων για τη διευκο΄λυνση
του ΄εργου των υπευθυ΄νων για την υλοποι΄ηση των σχεδι΄ων, διευκολυ΄νοντας τους τοπικου΄ς ιδιω΄τες επενδυτε΄ς («business angels»),
υποστηρι΄ζοντας την ανα΄πτυξη του επιχειρησιακου΄ πνευ΄µατος στους
νε΄ους µε τη βοη΄θεια των ΄διων
ι
των επιχειρη΄σεων, των ενδια΄µεσων,
των κινηµα΄των νεολαι΄ας και του εκπαιδευτικου΄ συστη΄µατος, ενθαρρυ΄νοντας τη δηµιουργι΄α επιχειρη΄σεων απο΄ γυναι΄κες, νε΄ους και α΄λλες
περιθωριοποιηµε΄νες οµα΄δες... 'Ενας απο΄ τους στο΄χους της εν λο΄γω
πρωτοβουλι΄ας θα η΄ταν η διασφα΄λιση της προ΄σβασης στις εν λο΄γω
υπηρεσι΄ες για ο΄λους τους υπευ΄θυνους υλοποι΄ησης σχεδι΄ων στην
Ευρω΄πη και η διευκο΄λυνση της προ΄σβαση΄ς τους στην ευρωπαϊκη΄
αγορα΄.

3.5.3. Ιδιαι΄τερη σηµασι΄α ΄εχει η προω΄θηση της κινητικο΄τητας
µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων αφενο΄ς, και πανεπιστηµι΄ων και κε΄ντρων
γνω΄σης αφετε΄ρου.

3.5.
Θα πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄, παρα΄λληλα µε τις προσπα΄θειες
για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς «ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου ΄ερευνας», η ανα΄πτυξη
ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου καινοτοµι΄ας που θα ΄εχει ως στο΄χο την
αξιοποι΄ηση του ανεκµετα΄λλευτου καινοτοµικου΄ δυναµικου΄ των
ΜΜΕ (ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τους παραδοσιακου΄ς τοµει΄ς) και την
διασφα΄λιση της α΄µεσης δια΄δοσης των γνω΄σεων απο΄ τους χω΄ρους
παραγωγη΄ς τους (πανεπιστη΄µια, ερευνητικα΄ κε΄ντρα η΄ α΄λλες επιχειρη΄σεις, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις µεγαλυ΄τερου µεγε΄θους επιχειρη΄σεις) προς τις επιχειρη΄σεις.
3.5.1. Η ΟΚΕ στη γνωµοδο΄τηση΄ της για την Ανακοι΄νωση της
Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο «Προς ΄ενα ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο ερευνω΄ν» (1)
(1) ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 70.

3.5.2. Προς το σκοπο΄ αυτο΄ απαιτει΄ται η δηµιουργι΄α ενο΄ς
κλι΄µατος συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των πανεπιστηµιακω΄ν, των ερευνητω΄ν και του επιχειρηµατικου΄ κο΄σµου. Η δηµιουργι΄α αυτου΄ του
κλι΄µατος εµπιστοσυ΄νης εξαρτα΄ται α΄µεσα απο΄ τη δηµιουργι΄α
ευνοϊκω΄ν διαρθρωτικω΄ν συνθηκω΄ν: δηµιουργι΄α δικτυ΄ου ενδιαµε΄σων
φορε΄ων στα πανεπιστη΄µια, µε τα οποι΄α συνεργα΄ζονται επιχειρηµατι΄ες, µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ των επιχειρηµατιω΄ν στον καθορισµο΄
των ερευνητικω΄ν προτεραιοτη΄των κ.λπ.

3.5.4. Μι΄α απο΄ τις µεγαλυ΄τερες δυσκολι΄ες που αντιµετωπι΄ζει η
ευρωπαϊκη΄ ΄ερευνα αφορα΄ τη διασφα΄λιση µιας κα΄ποιας συνε΄χειας
στις διακρατικε΄ς συνεργασι΄ες που δηµιουργου΄νται µεταξυ΄ των
ευρωπαι΄ων εται΄ρων στο πλαι΄σιο των ευρωπαϊκω΄ν προγραµµα΄των.
Η ΟΚΕ προτει΄νει προς το σκοπο΄ αυτο΄ να εξετασθει΄ το ζη΄τηµα
της ανα΄ληψης µι΄ας ευρωπαϊκη΄ς πρωτοβουλι΄ας, στην οποι΄α θα
συµµετε΄χουν, δηµο΄σια και ιδιωτικα΄ κεφα΄λαια, οι περιφε΄ρειες, τα
κρα΄τη και η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, µε στο΄χο την υποστη΄ριξη των
προσπαθειω΄ν δηµιουργι΄ας επιχειρη΄σεων η΄ κοινω΄ν επιχειρη΄σεων
βα΄σει των ευρωπαϊκω΄ν ερευνητικω΄ν προγραµµα΄των. Το προ΄γραµµα
JEV (παροχη΄ βοη΄θειας για τη δηµιουργι΄α «Μικτω΄ν επιχειρη΄σεων»
εκ µε΄ρους των ευρωπαϊκω΄ν ΜΜΕ) θα µπορου΄σε να συµβα΄λει
σηµαντικα΄ προς την κατευ΄θυνση αυτη΄...

3.6.
Θα πρε΄πει να προωθηθει΄ η παροχη΄ της κατα΄λληλης
εκπαι΄δευσης και της δια βι΄ου κατα΄ρτισης. Πρα΄γµατι, διαπιστω΄νεται
ολοε΄να και πιο συχνα΄ η ΄ελλειψη εξειδικευµε΄νου εργατικου΄ δυναµικου΄ σε ολοε΄να και περισσο΄τερους τοµει΄ς. Η απα΄ντηση στις
µελλοντικε΄ς ανα΄γκες των επιχειρη΄σεων στον εν λο΄γω τοµε΄α θα
µπορου΄σε να ει΄ναι ο συντονισµο΄ς, σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, των
προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλονται στο πλαι΄σιο της ανα΄πτυξης της
κινητικο΄τητας. Οι εν λο΄γω προσπα΄θειες, που αφορου΄ν το΄σο τις
δηµο΄σιες αρχε΄ς ο΄σο και τις επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις και τις
΄διες
ι
τις επιχειρη΄σεις, θα µπορου΄σαν να λα΄βουν δια΄φορες µορφε΄ς:
καλυ΄τερη διασφα΄λιση της συγκρισιµο΄τητας του επιπε΄δου γνω
΄ σεων
και εµπειριω΄ν ω΄στε να διευκολυνθει΄ η κινητικο΄τητα, οργα΄νωση της
µαθητει΄ας σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, προσαρµογη΄ των υφιστα΄µενων
προγραµµα΄των τεχνικη΄ς και χρηµατοοικονοµικη΄ς υποστη΄ριξης της
διεθνου΄ς κινητικο΄τητας στις απαιτη΄σεις για την ΄ενταξη των
νε΄ων κα΄θε επιπε΄δου κατα΄ρτισης, καλυ΄τερος συντονισµο΄ς των
προγραµµα΄των σπουδω΄ν, ανα΄πτυξη προγραµµα΄των ανταλλαγη΄ς
ορθω΄ν πρακτικω΄ν, ενθα΄ρρυνση της εκµα΄θησης ξε΄νων γλωσσω΄ν.
Ιδιαι΄τερη ΄εµφαση θα πρε΄πει να δοθει΄ στη συνε΄χιση της κατα΄ρτισης,
ανεξαρτη΄τως ηλικι΄ας, των γυναικω
΄ ν και α΄λλων µειονοτικω΄ν κατηγοριω΄ν στον τοµε΄α της δηµιουργι΄ας επιχειρη΄σεων. 'Εχει διαπιστωθει΄
ο΄τι ΄ενα σηµαντικο΄ ποσοστο΄ της ανα΄πτυξης της αµερικανικη΄ς
οικονοµι΄ας κατα΄ τη δια΄ρκεια των τελευται΄ων ετω΄ν οφει΄λονταν στην
ανα΄πτυξη του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος των εν λο΄γω κατηγοριω΄ν.
Το πολυετε΄ς προ΄γραµµα θα πρε΄πει επι΄σης να γι΄νει σαφε΄στερο ως
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προς τους µηχανισµου΄ς που συµβα΄λλουν στην ανα΄πτυξη του
επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος και στη δηµιουργι΄α επιχειρη΄σεων,
ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τα εκπαιδευτικα΄ συστη΄µατα και τα πανεπιστηµιακα΄ ιδρυ΄µατα. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ ει΄ναι απαραι΄τητη η
δηµιουργι΄α δικτυ΄ων συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των πανεπιστηµι΄ων και
των επιχειρη΄σεων.

3.6.1. Τι΄θεται το ζη΄τηµα κατα΄ πο΄σον οι εν λο΄γω δρα΄σεις
κατα΄ρτισης και εκµα΄θησης µπορου΄ν να αναληφθου΄ν αποκλειστικα΄
σε επι΄πεδο επιχειρη΄σεων και κατα΄ πο΄σον ει΄ναι απαραι΄τητο να
ληφθου΄ν υπο΄ψη στο πλαι΄σιο του καθορισµου΄ των προτεραιοτη΄των
της ΕΕ. Οι εν λο΄γω δρα΄σεις θα πρε΄πει να υλοποιηθου΄ν απο΄ κοινου΄
µε τις δρα΄σεις που ΄εχουν αναληφθει΄ στα κρα΄τη µε΄λη υπε΄ρ της
αναδιοργα΄νωσης του τοµε΄α της εκµα΄θησης και της προω΄θησης της
κινητικο΄τητας.

3.7.
Θα πρε΄πει να αξιοποιηθου΄ν, σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα, το΄σο
η συνεργασι΄α ο΄σο και τα δι΄κτυα µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων,
δεδοµε΄νου ο΄τι αποτελου΄ν το καλυ΄τερο µε΄σο προκειµε΄νου να
µπορε΄σουν οι µικρε΄ς επιχειρη΄σεις να ανταποκριθου΄ν στις νε΄ες
προκλη΄σεις που θε΄τουν το΄σο η διεθνοποι΄ηση ο΄σο και η τεχνολογικη΄ ανα΄πτυξη. Οι προ΄τυποι µηχανισµοι΄ που υφι΄στανται η΄δη στην
'Ενωση (Interprise, για την πραγµατοποι΄ηση συναντη΄σεων µεταξυ΄
εκπροσω΄πων των επιχειρη΄σεων, JEV, για την υποστη΄ριξη της
δηµιουργι΄ας µικτω΄ν επιχειρη΄σεων) απεδει΄χθησαν κατα΄ τη δια΄ρκεια
των τελευται΄ων ετω΄ν ιδιαι΄τερα επιτυχει΄ς και συµβα΄λλουν σηµαντικα΄
στην ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των ευρωπαϊκω΄ν ΜΜΕ,
αποτελω΄ντας ΄εναν αναµφισβη΄τητο παρα΄γοντα ενοποι΄ησης και
συνοχη΄ς. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει την επιτυχι΄α και τη
σηµασι΄α των εν λο΄γω δρα΄σεων για την αντιµετω΄πιση των πραγµατικω΄ν αναγκω΄ν, για την ενι΄σχυση της σχε΄σης κο΄στους/οφε΄λους
και την αυ΄ξηση της ευρωπαϊκη΄ς προστιθε΄µενης αξι΄ας. Ωστο΄σο,
προτει΄νει την κατα΄ργηση΄ τους διο΄τι θεωρει΄ ο΄τι αφορου΄ν περιορισµε΄νο µο΄νον αριθµο΄ επιχειρη΄σεων. Η ανεπαρκη΄ς χρη΄ση τους
µπορει΄ να αποδοθει΄ σε προβλη΄µατα που συνδε΄ονται µε υπερβολικα΄
διοικητικα΄ βα΄ρη, την υ΄παρξη ανεπαρκου΄ς ενηµε΄ρωσης η΄ την
ανεπαρκη΄ εξε΄λιξη τους. Θα η΄ταν ενδεχοµε΄νως προτιµο΄τερο να
αναζητηθου΄ν, σε συνεργασι΄α µε τις επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις
και τα κρα΄τη µε΄λη, τρο΄ποι διευ΄ρυνσης του ακροατηρι΄ου τους.
Πρα΄γµατι, η 'Ενωση βρι΄σκεται στην πλεονεκτικο΄τερη θε΄ση απο΄
οποιοδη΄ποτε α΄λλο για να προβει΄ στην ανα΄ληψη πρωτοβουλιω΄ν µε
σκοπο΄ την προω΄θηση της συ΄ναψης στρατηγικω΄ν συµµαχιω΄ν, την
ανα΄πτυξη της συνεργασι΄ας και το σχηµατισµο΄ δικτυ΄ων. Επι΄σης, η
ΟΚΕ επισηµαι΄νει τη σηµασι΄α που ΄εχει η ορθη΄ διαχει΄ριση: της
διακοπη΄ς η΄ της τροποποι΄ησης ενο΄ς προγρα΄µµατος θα πρε΄πει να
΄εχει προηγηθει΄ σχετικο΄ς δια΄λογος µε τους ενδιαφερο΄µενους καθω΄ς
και σχετικη΄ ειδοποι΄ηση΄ αρκετα΄ πριν. Πρα΄γµατι η ξαφνικη΄ και
ανεξη΄γητη διακοπη΄ της εφαρµογη΄ς ορισµε΄νων διαδικασιω΄ν
(Interprise, και το ΕCIP στις τρι΄τες αγορε΄ς) δηµιουργει΄ ΄εντονες
δυσαρε΄σκειες και κλονι΄ζει την εµπιστοσυ΄νη προς την Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄.

3.7.1. Στο πλαι΄σιο της ανα΄ληψης των εν λο΄γω πρωτοβουλιω΄ν
θα πρε΄πει να επιδιω΄κεται πα΄ντα η απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν,
διο΄τι σε διαφορετικη΄ περι΄πτωση θα αποθαρρυνθου΄ν οι ενδιαφερο΄µενες επιχειρη΄σεις ανεξα΄ρτητα απο΄ το ενδιαφε΄ρον και την
καταλληλο΄τητα των προετοιµαζο΄µενων δρα΄σεων.
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3.7.2. Προς το σκοπο΄ αυτο΄ η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να
δοθει΄, στο πλαι΄σιο του πολυετου΄ς προγρα΄µµατος, µεγαλυ΄τερη
΄εµφαση στην πρωτοβουλι΄α «ανα΄πτυξη και απασχο΄ληση» που
αποφασι΄σθηκε κατα΄ τη ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς του Λουξεµβου΄ργου,
µε΄σω της ΄ενταξης σε αυτο΄ του προγρα΄µµατος JEV, µε προ΄βλεψη
των κατα΄λληλων δηµοσιονοµικω΄ν πιστω΄σεων για τις τρεις πτυχε΄ς
του, και να συνεχισθει΄ η εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος Ιnterprise,
υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι θα αναπροσαρµοσθει΄ µε στο΄χο τη
βελτι΄ωση της διαχει΄ριση΄ς του, µε΄σω παραδει΄γµατος χα΄ρη της
ενι΄σχυσης των επιπτω΄σεω΄ν του που θα µπορου΄σε να επιτευχθει΄ µε
την καθιε΄ρωση ενο΄ς ενδια΄µεσου προγρα΄µµατος που θα ΄εχει
στοιχει΄α το΄σο απο΄ το προ΄γραµµα Ιnterprise, το οποι΄ο ει΄ναι
αποτελεσµατικο΄ αλλα΄ ει΄ναι περιορισµε΄νης επιρροη΄ς, ο΄σο και
απο΄ το προ΄γραµµα Εuropartenariat, το οποι΄ο ει΄ναι λιγο΄τερο
αποτελεσµατικο΄ αλλα΄ εφαρµο΄ζεται ευρυ΄τερα. Επι΄σης, η ΟΚΕ
συνιστα΄
—

αντι΄ για την εγκατα΄λειψη ορισµε΄νων πρωτοβουλιω΄ν, την
απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν και τη χρησιµοποι΄ηση των
τοπικω΄ν επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων·

—

την ανα΄ληψη δρα΄σεων πραγµατοποι΄ησης «συγκριτικω΄ν
αναλυ΄σεων» µε στο΄χο την αξιοποι΄ηση των καλυ΄τερων µορφω΄ν
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ το΄σο των µεγα΄λων ο΄σο και των µικρω΄ν
επιχειρη΄σεων (οµαδοποιη΄σεις, µεικτε΄ς επιχειρη΄σεις, υπεργολαβι΄α, ...).

3.8.
Θα πρε΄πει να υποστηριχθει΄ η ανα΄πτυξη δικτυ΄ων παροχη΄ς
υπηρεσιω΄ν προς τις επιχειρη΄σεις και τους µελλοντικου΄ς επιχειρηµατι΄ες. Η λειτουργι΄α των εν λο΄γω δικτυ΄ων θα πρε΄πει να βασι΄ζεται
στην εφαρµογη΄ των αρχω΄ν της διαφα΄νειας, της διασφα΄λισης της
προ΄σβασης σε ο΄λους και της βελτι΄ωσης της ποιο΄τητας. Η παροχη΄
των εν λο΄γω υπηρεσιω΄ν ΄εχει αποδει΄ξει τη χρησιµο΄τητα΄ της η΄δη στο
πλαι΄σιο των κρατω΄ν µελω΄ν και θα η΄ταν σκο΄πιµο να επιδιωχθει΄ η
οργα΄νωση΄ της παροχη΄ς τους, µε΄σω της δηµιουργι΄ας δικτυ΄ων, σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη
της για τη σιγη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε το ζη΄τηµα
των προγραµµα΄των που δι΄δουν τη δυνατο΄τητα στις ευρωπαϊκε΄ς
ΜΜΕ και στους εκπροσω΄πους τους να συµµετα΄σχουν στις ευρωπαϊκε΄ς εργασι΄ες τυποποι΄ησης (δρα΄ση Νοrmapme). Εντου΄τοις, ο εν
λο΄γω µηχανισµο΄ς ει΄ναι ζωτικη΄ς σηµασι΄ας για την ενσωµα΄τωση των
µικρω΄ν επιχειρη΄σεων στην ενιαι΄α αγορα΄ ο΄πως αναφε΄ρει και ο
Ευρωπαϊκο΄ς Χα΄ρτης. Η ΟΚΕ προτει΄νει λοιπο΄ν τη συνε΄χιση της
εφαρµογη΄ς της εν λο΄γω δρα΄σης, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι απαιτει΄ται η
απλοποι΄ηση της διαχει΄ριση΄ς της.

3.9.
Θα πρε΄πει να προωθηθου΄ν σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο οι ορθε΄ς
πρακτικε΄ς που εφαρµο΄ζονται στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς και
πολιτιστικη΄ς ολοκλη΄ρωσης της επιχει΄ρησης (ε΄νταξη στο τοπικο΄
περιβα΄λλον, διευ΄ρυνση του κοινωνικου΄ διαλο΄γου, ισο΄τητα ανδρω΄ν/
γυναικω΄ν, ΄ενταξη των µειονοτη΄των, χρηµατοδο΄τηση των µικρω΄ν
επιχειρη΄σεων, κ.λπ.).

3.10. Η κοινοτικη΄ δρα΄ση θα πρε΄πει να επικεντρω΄σει τις
προσπα΄θειε΄ς της στην αξιοποι΄ηση των καινοτο΄µων µεθο΄δων ο΄πως
ει΄ναι η συνεργασι΄α µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων, τα κεφα΄λαια α΄µεσης
προ΄σβασης η΄ τα τοπικα΄ δι΄κτυα ιδιωτω΄ν επενδυτω΄ν («business
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angels») στον οικονοµικο΄ τοµε΄α. Αυτο΄ που λει΄πει ση΄µερα δεν ει΄ναι
τα κεφα΄λαια αλλα΄ η δηµιουργι΄α κλι΄µατος εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄
των επενδυτω΄ν και των υπευθυ΄νων για την υλοποι΄ηση αναπτυξιακω΄ν σχεδι΄ων η΄ σχεδι΄ων δηµιουργι΄ας επιχειρη΄σεων, και για το λο΄γο
αυτο΄ θα πρε΄πει να αναληφθου΄ν οι κατα΄λληλες προσπα΄θειες
υποστη΄ριξη΄ς τους. Θα πρε΄πει δηλαδη΄ να διευκολυνθει΄ η ανα΄ληψη
καινοτο΄µων δρα΄σεων εκ µε΄ρους των οικονοµικω΄ν και τραπεζικω
΄ν
κυ΄κλων, να αναπτυχθου΄ν οι κατα΄λληλοι χρηµατοοικονοµικοι΄
µε΄θοδοι και να ενθαρρυνθει΄ η παροχη΄ των κατα΄λληλων αµοιβαι΄ων
εγγυη΄σεων στο πλαι΄σιο της λειτουργι΄ας των ∆ιαρθρωτικω
΄ν
Ταµει΄ων. 'Ολα αυτα΄ τα µε΄τρα θα πρε΄πει να ΄εχουν ως στο΄χο τη
δηµιουργι΄α των κατα΄λληλων συνθηκω΄ν προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η εξασφα΄λιση των απαιτου΄µενων κεφαλαι΄ων εκ µε΄ρους των
ΜΜΕ και να διευκολυνθει΄ η εκ µε΄ρους τους υιοθε΄τηση µι΄ας νε΄ας
προσε΄γγισης και νε΄ων συνοδευτικω΄ν συστηµα΄των µε σκοπο΄ τη
µει΄ωση των υφιστα΄µενων επιχειρηµατικω΄ν κινδυ΄νων.

3.11. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ η ανα΄ληψη µι΄ας δρα΄σης εξευ΄ρεσης
«κεφαλαι΄ων εκκι΄νησης» για τη χρηµατοδο΄τηση των συνοδευτικω΄ν
µε΄τρων θα η΄ταν προτιµο΄τερη απο΄ την χορη΄γηση κεφαλαι΄ων απο΄
τον κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄, που δεν µπορου΄µε να καταλα΄βουµε
σε τι εξυπηρετει΄ πλε΄ον. Εξα΄λλου, γενικα΄, ορισµε΄νες απο΄ τις
προτα΄σεις της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς ει΄ναι προσανατολισµε΄νες
περισσο΄τερο προς τους τοµει΄ς «υψηλη΄ς τεχνολογι΄ας», παρα΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι η καθιε΄ρωση της οικονοµι΄ας της γνω΄σης στους
περισσο΄τερο παραδοσιακου΄ς τοµει΄ς παρε΄χει περισσο΄τερες δυνατο΄τητες για τη δηµιουργι΄α εξειδικευµε΄νων και µο΄νιµων θε΄σεων
απασχο΄λησης ...

4.

Η επιλογη΄ των µεθο΄δων δρα΄σης

Στον τοµε΄α αυτο΄ η ΟΚΕ θα επιθυµου΄σε την ουσιαστικη΄ τροποποι΄ηση του σχεδι΄ου της Επιτροπη΄ς µε στο΄χο την αποσαφη΄νιση΄ και
τη συµπλη΄ρωση΄ του. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι εντο΄ς ενο΄ς γενικο΄τερου
πλαισι΄ου µι΄ας Ευρω΄πης που υστερει΄ σε επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα και
λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ενι΄σχυσης της πολιτικη΄ς δια΄στασης που
΄εδωσαν οι αρχηγοι΄ κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων στις ∆ιασκε΄ψεις
΄ νας και της Feira, το πολυετε΄ς προ΄γραµµα
Κορυφη΄ς της Λισσαβω
θα πρε΄πει να αποτελε΄σει, βα΄σει συγκεκριµε΄νων πολιτικω΄ν στο΄χων
που καθορι΄ζονται στο Χα΄ρτη, τον κινητη΄ριο µοχλο΄ για τη
δηµιουργι΄α ενο΄ς ενιαι΄ου ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου, κυ΄ριο χαρακτηριστικο΄
του οποι΄ου θα ει΄ναι η κυριαρχι΄α του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος
και της γνω΄σης. Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ θα πρε΄πει να
λα΄βουν χω΄ρα οι ακο΄λουθες αποσαφηνι΄σεις και βελτιω΄σεις του
προγρα΄µµατος:

4.1.
Θα πρε΄πει να γι΄νει σαφη΄ς αναφορα΄ στον Ευρωπαϊκο΄ Χα΄ρτη
για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις και να καθορισθου΄ν επακριβω΄ς τα µε΄σα
εφαρµογη΄ς του. Η ΟΚΕ, βασιζο΄µενη στη σχετικη΄ δη΄λωση των
αρχηγω΄ν κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων που πραγµατοποιη΄θηκε στη
Feira, συνιστα΄ επι΄σης στην Επιτροπη΄ να προβει΄, βασιζο΄µενη στις
δρα΄σεις ανταλλαγω΄ν ορθω΄ν πρακτικω΄ν BEST, στη διατυ΄πωση
συστα΄σεων που θα καθορι΄ζουν συγκεκριµε΄νους ποσοτικου΄ς στο΄χους για ΄ενα περιορισµε΄νο αριθµο΄ προτεραιοτη΄των. Το εγχει΄ρηµα
BEST θα πρε΄πει επι΄σης να µετατραπει΄ σε µι΄α µε΄θοδο παροχη΄ς
κινη΄τρων, µε σκοπο΄ την εξα΄λειψη των χειρο΄τερων πρακτικω΄ν και
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την αξιοποι΄ηση των καλυ΄τερων πρακτικω΄ν παγκοσµι΄ως. Στο
πλαι΄σιο του εν λο΄γω εγχειρη΄µατος κα΄θε µε΄ρος θα πρε΄πει να
διαδραµατι΄ζει ΄εναν επακριβω΄ς καθορισµε΄νο ρο΄λο:
—

οι επιχειρη΄σεις και οι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οργανω΄σεις
θα πρε΄πει να συµµετε΄χουν στην κατα΄ρτιση των αναλυ΄σεων
καθορισµου΄ των στο΄χων η επι΄τευξη των οποι΄ων θα επιδιωχθει΄·

—

η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να προβαι΄νει στον προσδιορισµο΄ των
κακω΄ν και των ορθω΄ν πρακτικω΄ν και στον καθορισµο΄ των
στο΄χων σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη·

—

τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει, σε συνεργασι΄α µε τις επιχειρη΄σεις
και τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οργανω΄σεις τους, να
προβαι΄νουν στην εφαρµογη΄ προγραµµα΄των µε στο΄χο την
επι΄τευξη των εν λο΄γω στο΄χων·

—

τε΄λος, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ θα πρε΄πει, µε τη βοη΄θεια των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν οργανω΄σεων, να προβαι΄νει στην
αξιολο΄γηση των αποτελεσµα΄των που ΄εχουν επιτευχθει΄.

4.2.
Θα πρε΄πει να υπα΄ρξει καλυ΄τερος καθορισµο΄ς του ρο΄λου
της Γ.∆. «Επιχειρη΄σεις» της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς ως εγγυη΄τριας
της προω΄θησης του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος και της κοινωνι΄ας
των γνω΄σεων στο πλαι΄σιο των α΄λλων ευρωπαϊκω΄ν πολιτικω΄ν. 'Ενα
απο΄ τα κυριο΄τερα καθη΄κοντα της εν λο΄γω Γ.∆. θα πρε΄πει να ει΄ναι
η παρακολου΄θηση της ανα΄λυσης των πραγµατικω΄ν επιπτω΄σεων
ο΄λων των νε΄ων πρωτοβουλιω΄ν, νοµοθετικω΄ν και επιχειρησιακω΄ν,
της 'Ενωσης προκειµε΄νου να εκτιµηθει΄ η πραγµατικη΄ συµβολη΄
τους στη δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου στον οποι΄ο κυριαρχει΄
το επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα και προωθει΄ται η δηµιουργι΄α της
κοινωνι΄ας της γνω΄σης. Στη γνωµοδο΄τηση΄ της για τη διοικητικη΄
απλοποι΄ηση (1), η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι εφεξη΄ς «η ανα΄λυση των
επιπτω΄σεων θα πρε΄πει να γι΄νεται υπο΄ συνθη΄κες που διασφαλι΄ζουν
πλη΄ρως το΄σο την ποιο΄τητα ο΄σο και τον ανεξα΄ρτητο χαρακτη΄ρα της,
και να περιλαµβα΄νει την συστηµατικη΄ εξε΄ταση των εναλλακτικω΄ν
δυνατοτη΄των που υπα΄ρχουν σε σχε΄ση µε τη θε΄σπιση κανονισµου΄
(συµβατικε΄ς συµφωνι΄ες, αυτορρυ΄θµιση, συνρυ΄θµιση) και την διεξοδικη΄ αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεω΄ν τους. Τα αποτελε΄σµατα της
ανα΄λυσης θα πρε΄πει να δηµοσιοποιου΄νται». Ο εν λο΄γω στο΄χος
µπορει΄ να επιτευχθει΄ µο΄νον εα΄ν διασφαλισθει΄ η πλη΄ρης και
ουσιαστικη΄ συµµετοχη΄ των επιχειρη΄σεων και των οικονοµικω
΄ν
και κοινωνικω΄ν οργανω΄σεων. Στην περι΄πτωση που η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ δεν µπορε΄σει να προβει΄ στην αποτελεσµατικη΄ ανα΄θεση
των εν λο΄γω αρµοδιοτη΄των, η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει, ως εναλλακτικη΄
λυ΄ση, την προ΄ταση που ΄εχει η΄δη υποβα΄λει σχετικα΄ µε τη δηµιουργι΄α του θεσµου΄ του «διαµεσολαβητη΄ για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις»,
ο΄πως συµβαι΄νει και στις ΗΠΑ.

4.3.
Θα πρε΄πει επι΄σης να προσδιορισθου΄ν επακριβω΄ς, στο
πλαι΄σιο του σχεδι΄ου, το πεδι΄ο, τα µε΄σα και οι τρο΄ποι συντονισµου΄
που θα µπορου΄σαν να συµβα΄λουν στην ΄ενταξη των προτεραιοτη΄των

(1) EE C 14 της 16.1.2001, σ. 1.
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της πολιτικη΄ς για τις επιχειρη΄σεις και στους α΄λλους τοµει΄ς της
κοινοτικη΄ς δρα΄σης: εσωτερικη΄ αγορα΄, ΄ερευνα-ανα΄πτυξη, οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄, περιβα΄λλον, προστασι΄α των καταναλωτω΄ν. 'Οσον αφορα΄ τον «συντονισµο΄ µε α΄λλα προγρα΄µµατα» θα
η΄ταν χρη΄σιµο να προσδιορισθου΄ν περισσο΄τερο το΄σο η ΄εκταση ο΄σο
και το ει΄δος του συντονισµου΄ που θα επιλεχθου΄ν, ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τα προγρα΄µµατα Ε&Α, τις διαρθρωτικε΄ς δρα΄σεις, τη
διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α και τε΄λος τα προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης
και κινητικο΄τητας. Πρα΄γµατι, δεν υφι΄σταται κανε΄νας µηχανισµο΄ς
που να επιτρε΄πει την πραγµατοποι΄ηση ολοκληρωµε΄νων παρεµβα΄σεων στον τοµε΄α της στρατηγικη΄ς των επιχειρη΄σεων. Οι µηχανισµοι΄
ει΄ναι τοµεακοι΄ και θεµατικοι΄. Για το λο΄γο αυτο΄ το πολυετε΄ς
προ΄γραµµα, παρα΄ τον περιορισµε΄νο προϋπολογισµο΄ του, θα
µπορου΄σε να αποτελε΄σει τον κινητη΄ριο µοχλο΄ για τη διευκο΄λυνση
της προ΄σβασης, κυρι΄ως των µικρου΄ µεγε΄θους επιχειρη΄σεων, στα
δια΄φορα προγρα΄µµατα, ο΄πως στο Προ΄γραµµα πλαι΄σιο Ε&Α, στο
Ιnterreg, στο ΕTΠΑ, στο Leonardo.
4.4.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να υπα΄ρξει α΄µεση υποστη΄ριξη
της παροχη΄ς ποιοτικω΄ν υπηρεσιω΄ν εκ του συ΄νεγγυς διο΄τι οι
υπηρεσι΄ες αυτε΄ς ει΄ναι κατανεµηµε΄νες στο συ΄νολο της ευρωπαϊκη΄ς
επικρα΄τειας, καλυ΄πτουν ο΄λο το φα΄σµα των απαιτου΄µενων υπηρεσιω΄ν «στο πλαι΄σιο ο΄λων των αναπτυξιακω΄ν φα΄σεων» και µπορου΄ν
να διασφαλι΄σουν την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν ποιο΄τητας προς τις ΜΜΕ,
το κο΄στος των οποι΄ων θα ει΄ναι προσιτο΄ και η προ΄σβαση ευ΄κολη.
Για το λο΄γο αυτο΄ θα πρε΄πει να ενισχυθου΄ν τα δι΄κτυα ΕuroInfo-Centres, προκειµε΄νου να αποτελε΄σουν τον πυρη΄να για τη
δηµιουργι΄α ενο΄ς πραγµατικου΄ ευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου παροχη΄ς
υπηρεσιω΄ν προς τις επιχειρη΄σεις. Το δι΄κτυο των Εuro-Info-Centres
θα δω΄σει τη δυνατο΄τητα στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να διατηρη΄σει
την επαφη΄ µε την πραγµατικη΄ κατα΄σταση που επικρατει΄ να
ενηµερωθει΄ σχετικα΄ µε τις προσδοκι΄ες των επιχειρη΄σεων.
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υιοθε΄τηση ενο΄ς αναλυτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης που θα επανεξετα΄ζεται και θα συµπληρω΄νεται κα΄θε ΄ετος. Στο πλαι΄σιο του εν
λο΄γω προγρα΄µµατος δρα΄σης θα προσδιορι΄ζονταν οι συγκεκριµε΄νες
δρα΄σεις που θα πρε΄πει να αναληφθου΄ν, τα µε΄σα εφαρµογη΄ς τους
(εθνικα΄ και κοινοτικα΄), καθω΄ς και οι δικαιου΄χοι.
4.7.
Θα πρε΄πει να υπα΄ρξει καθορισµο΄ς δεικτω΄ν που θα παρουσια΄ζονται σε ΄εναν πι΄νακα αναφορα΄ς που θα γι΄νεται ευ΄κολα κατανοητο΄ς απο΄ τους επιχειρηµατι΄ες. Οι εν λο΄γω δει΄κτες θα αποτελου΄ν τη
βα΄ση για την πραγµατοποι΄ηση της επισκο΄πησης της κατα΄στασης
που επικρατει΄ σε σχε΄ση µε τις νοµοθετικε΄ς και επιχειρησιακε΄ς
δρα΄σεις που ΄εχουν αναληφθει΄ απο΄ κα΄θε επι΄πεδο, ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τις δρα΄σεις που αναλαµβα΄νονται σε εθνικο΄ και ευρωπαϊκο΄
επι΄πεδο. Ο εν λο΄γω πι΄νακας θα αποτελε΄σει τον κυ΄ριο µηχανισµο΄
παρακολου΄θησης της εφαρµογη΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη για τις
µικρε΄ς επιχειρη΄σεις καθω΄ς και το σηµει΄ο αναφορα΄ς για την
κατα΄ρτιση της ετη΄σιας ΄εκθεσης, ο΄πως ει΄χε ζητη΄σει η ΟΚΕ στη
γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας που υιοθε΄τησε στις 24 Μαι΅ου
2000 (1) και αποφα΄σισε το Συµβου΄λιο της Feira. Ο εν λο΄γω
πι΄νακας θα υποβα΄λλεται κα΄θε ΄ετος στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
και στην ΟΚΕ. Οι παρατηρη΄σεις και οι συστα΄σεις που θα
διατυπω΄νονται θα χρησιµοποιου΄νται για την αναθεω΄ρηση του
προγρα΄µµατος δρα΄σης.
4.8.
Το εν λο΄γω προ΄γραµµα θα πρε΄πει να προσαρµοσθει΄
καταλλη΄λως προκειµε΄νου να ληφθει΄ υπο΄ψη η πραγµατικη΄
κατα΄σταση που επικρατει΄ στις υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες. Στις
εν λο΄γω χω΄ρες η ανα΄πτυξη του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος
αντιµετωπι΄ζει σοβαρε΄ς δυσκολι΄ες λο΄γω το΄σο της επιβι΄ωσης των
κρατικιστικω΄ν αντιλη΄ψεων του παρελθο΄ντος ο΄σο και της υ΄παρξης
συµπεριφορω΄ν διαφθορα΄ς.

4.4.1. ΟΚΕ ζητα΄, εξα΄λλου, να θεσπιστου΄ν νε΄α µε΄σα στη΄ριξης
των διαρθρω΄σεων πλαισι΄ωσης και παροχη΄ς συµβουλω΄ν στις επιχειρη΄σεις.

5.

4.5.
Θα πρε΄πει να υπα΄ρξει σαφη΄ς αναφορα΄, στο πλαι΄σιο
ο΄λων των προτεινο΄µενων δρα΄σεων, στο ζη΄τηµα της κοινοτικη΄ς
προστιθε΄µενης αξι΄ας που παρα΄γεται. Φαι΄νεται λογικο΄ να βασισθει΄
η υλοποι΄ηση΄ τους στους πολιτικου΄ς στο΄χους που καθορι΄σθηκαν
κατα΄ τις ∆ιασκε΄ψεις Κορυφη΄ς της Λισσαβω΄νας και της Feira
(ενι΄σχυση του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος, διεθνοποι΄ηση, κοινωνι΄α
της γνω΄σης ...) και να προτιµηθει΄ ο καθορισµο΄ς ενο΄ς πλαισι΄ου
εργασι΄ας, σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη και τις επαγγελµατικε΄ς
οργανω΄σεις, µε στο΄χο τον προσδιορισµο΄ των προτυ΄πων σχεδι΄ων
και των δρα΄σεων σε δι΄κτυο που θα πρε΄πει να υλοποιηθου΄ν σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Επι΄σης µπορει΄ και πρε΄πει να καθορισθου΄ν οι
δρα΄σεις που θα αναληφθου΄ν σε εθνικο΄ και τοπικο΄ επι΄πεδο.
Μι΄α παρο΄µοια προσε΄γγιση θα διευκο΄λυνε την επανεξε΄ταση των
επιχειρησιακω΄ν επιλογω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς που δεν
µπορου΄ν να θεωρηθου΄ν πα΄ντα ως αιτιολογηµε΄νες. Για το λο΄γο
αυτο΄ θα πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα αφενο΄ς στις δρα΄σεις
που αποσκοπου΄ν στη δηµιουργι΄α δικτυ΄ων και αφετε΄ρου στις
διαρθρωτικε΄ς δρα΄σεις, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τον χρηµατοοικονοµικο΄ τοµε΄α, που απευθυ΄νονται στις εθνικε΄ς και τοπικε΄ς αρχε΄ς και
τους δια΄φορους επαγγελµατικου΄ς και ιδιωτικου΄ς φορει΄ς.

5.1.
Η διασφα΄λιση της α΄µεσης συµµετοχη΄ς των ενδιαφεροµε΄νων φορε΄ων στη διαδικασι΄α καθορισµου΄ των προτεραιοτη΄των,
παρακολου΄θησης των σχεδι΄ων και υλοποι΄ηση΄ς τους αποτελει΄
απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για την επιτυχη΄ εφαρµογη΄ τους. Η
αποτυχι΄α των διαδοχικω΄ν προσπαθειω΄ν της 'Ενωσης στον τοµε΄α
της διοικητικη΄ς απλοποι΄ησης αποτελει΄ αδιαµφισβη΄τητη απο΄δειξη.
Η προω΄θηση του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο
απαιτει΄ επι΄σης την ουσιαστικη΄ και συνεχη΄ συµµετοχη΄ των ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν. Οι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οργανω΄σεις στην
Ευρω΄πη, οι οποι΄ες ΄εχουν εξα΄λλου η΄δη σηµαντικε΄ς αρµοδιο΄τητες
στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς των εν λο΄γω δρα΄σεων (ενηµε΄ρωση,
κατα΄ρτιση, ...), προ΄κειται να αποκτη΄σουν ακο΄µη περισσο΄τερες
αρµοδιο΄τητες στο πλαι΄σιο της ανα΄πτυξης της αυτορρυ΄θµισης.
Ει΄ναι λυπηρο΄ να διαπιστω΄νουµε ο΄τι το σχε΄διο απο΄φασης του
Συµβουλι΄ου προβλε΄πει τη συ΄σταση µι΄ας Επιτροπη΄ς ∆ιαχει΄ρισης
που θα αποτελει΄ται αποκλειστικα΄ απο΄ εκπροσω΄πους των κρατω
΄ν
µελω΄ν, δηλαδη΄ των διοικη΄σεων. Εξα΄λλου, θεωρου΄µε ο΄τι η ΄εκθεση
αξιολο΄γησης που προβλε΄πεται θα πρε΄πει να καταρτι΄ζεται κα΄θε
΄ετος και να υποβα΄λλεται για διαβου΄λευση και στην Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄.

4.6.
Θα πρε΄πει να συµπληρωθει΄ η ανακοι΄νωση, κυ΄ριο χαρακτηριστικο΄ της οποι΄ας ει΄ναι η ασα΄φεια και η γενικο΄τητα, µε την

(1) Γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας για τον Ευρωπαϊκο΄ Χα΄ρτη των µικρω΄ν
επιχειρη΄σεων. ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 57.

΄ ν και
Η διαβου΄λευση και η συµµετοχη΄ των οικονοµικω
΄ ν φορε΄ων
κοινωνικω
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5.2.
Η διαβου΄λευση µε τους οικονοµικου΄ς και κοινωνικου΄ς
παρα΄γοντες µπορει΄, κατ' αρχη΄ν, να γι΄νει στο πλαι΄σιο της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς. Η Επιτροπη΄ θα η΄ταν σκο΄πιµο να
προβει΄ στη συ΄σταση µι΄ας «Οµα΄δας πολιτικη΄ς των επιχειρη΄σεων», η
συ΄νθεση της οποι΄ας θα µπορου΄σε να ποικι΄λει ανα΄λογα µε το
εξεταζο΄µενο θε΄µα, µε σκοπο΄ την πραγµατοποι΄ηση τακτικω΄ν και
διαρθρωµε΄νων συναντη΄σεων µε εκπροσω΄πους των κυριο΄τερων
σχετικω΄ν ευρωπαϊκω΄ν οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν οργανω΄σεων
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη σηµερινη΄ οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ θε΄ση
των µελω΄ν τους. Η συ΄νθεση της οµα΄δας θα πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζει ο΄λο το φα΄σµα των οργανω΄σεων του κο΄σµου των επιχειρη΄σεων,
συµπεριλαµβανοµε΄νων των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων, µε τη
συµµετοχη΄ α΄λλων φορε΄ων ο΄πως του επιστηµονικου΄ και εκπαιδευτικου΄ κο΄σµου.

6.

6.1.

20.4.2001

6.4.
Η ΟΚΕ ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να προβει΄ στην υιοθε΄τηση
του εν λο΄γω προγρα΄µµατος κα΄νοντας ειδικη΄ µνει΄α στον Χα΄ρτη της
Feira. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει επι΄σης την επιθυµι΄α να προβει΄ η Επιτροπη΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις διαδικασι΄ες του Λουξεµβου΄ργου και
του Κα΄ρντιφ, στις οποι΄ες αναφε΄ρθηκαν οι αρχηγοι΄ κρατω΄ν και
κυβερνη΄σεων στη Feira, το΄σο στον καθορισµο΄ συγκεκριµε΄νων
ποσοτικω΄ν στο΄χων ο΄σο και στην αξιολο΄γηση των αποτελεσµα΄των
της κοινη΄ς δρα΄σης που ΄εχει αναληφθει΄ στο πλαι΄σιο των προγραµµα΄των της ΕΕ (ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ το πολυετε΄ς προ΄γραµµα), των
κρατω΄ν µελω΄ν και των ενδιαφερο΄µενων φορε΄ων.
6.5.
Η ΟΚΕ ζητα΄ να συµµετε΄χει στην τακτικη΄ παρακολου΄θηση
του προγρα΄µµατος, βασικο΄ στοιχει΄ο της υλοποι΄ησης του Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη. Για το σκοπο΄ αυτο΄, θα πρε΄πει να της διαβιβα΄ζεται κα΄θε
χρο΄νο πι΄νακας προο΄δου καθω΄ς και στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
και στο Συµβου΄λιο.

Συστα΄σεις

Λαµβα΄νοντας, κυρι΄ως, υπο΄ψη:

6.6.
Η ΟΚΕ προτει΄νει να επικεντρωθου΄ν οι προσπα΄θειες του
προγρα΄µµατος στην επι΄τευξη των πε΄ντε ακο΄λουθων στο΄χων προτεραιο΄τητας:
—

τη δηµιουργι΄α ενο΄ς φορολογικου΄ και νοµοθετικου΄ περιβα΄λλοντος που θα ευνοει΄περισσο΄τερο την ανα΄ληψη επιχειρηµατικω΄ν κινδυ΄νων και τη δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης, ο΄πως
για παρα΄δειγµα ο΄σον αφορα΄ το δικαι΄ωµα πτω΄χευσης·

—

τα συµπερα΄σµατα της Ευρωπαϊκη΄ς ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς της
Λισσαβω΄νας·

—

τη γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τον Ευρωπαϊκο΄ Χα΄ρτη για τις
µικρε΄ς επιχειρη΄σεις·

—

την ολοκλη΄ρωση της απλοποι΄ησης των κανονιστικω΄ν ρυθµι΄σεων, χωρι΄ς στρε΄βλωση της ισχυ΄ος τους, ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τις διατυπω΄σεις ΄δρυσης
ι
επιχειρη΄σεων·

—

τα συµπερα΄σµατα της Ευρωπαϊκη΄ς ∆ια΄σκεψης Κορυφη΄ς της
Feira και τον Ευρωπαϊκο΄ Χα΄ρτη για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις
που υιοθε΄τησαν οι αρχηγοι΄ κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων·

—

την παροχη΄ προτεραιο΄τητας στην εκπαι΄δευση, στη µεταφορα΄
γνω΄σεων και στη δια βι΄ου κατα΄ρτιση, το΄σο των επιχειρηµατιω΄ν ο΄σο και των υπαλλη΄λων·

—

τα αποτελε΄σµατα µι΄ας ακρο΄ασης µε επικεφαλει΄ς επιχειρη΄σεων
και επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων που διοργανω΄θηκε στο
Μετς, στις 5 Οκτωβρι΄ου, στην ΄εδρα του Εµπορικου΄ και
Βιοµηχανικου΄ Επιµελητηρι΄ου της Moselle.

—

τη δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου καινοτοµι΄ας και
τη θε΄σπιση µηχανισµω΄ν προω΄θησης της ανα΄πτυξης της
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων και της κινητικο΄τητας
των ερευνητω΄ν προς τις επιχειρη΄σεις·

—

την ενι΄σχυση ενδια΄µεσων τοπικω΄ν δικτυ΄ων προκειµε΄νου να
παρε΄χονται στις επιχειρη΄σεις υποστη΄ριξη και συµβουλε΄ς
ποιο΄τητας καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια της ανα΄πτυξη΄ς τους.

6.2.
Η ΟΚΕ ζητει΄ την ενι΄σχυση των ευρωπαϊκω΄ν πολιτικω΄ν
που αποσκοπου΄ν στην ανα΄πτυξη του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος.
Εκφρα΄ζει επι΄σης την υποστη΄ριξη΄ της προς το σχε΄διο της Επιτροπη΄ς,
υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι θα αναληφθου΄ν πιο συγκεκριµε΄νες
δεσµευ΄σεις και ο΄τι θα καταρτισθει΄ ΄ενα αναλυτικο΄ προ΄γραµµα
δρα΄σης που θα αναθεωρει΄ται κα΄θε ΄ετος. Γενικα΄, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι
το σχε΄διο της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς επιδε΄χεται σηµαντικω΄ν
συµπληρω΄σεων και αναθεωρη΄σεων, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ ορισµε΄να
σηµει΄α.

6.3.
∆εν προβλε΄πεται η λη΄ψη κανενο΄ς συγκεκριµε΄νου µε΄τρου
διαβου΄λευσης µε τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οργανω΄σεις. Η
ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η πολιτικη΄ για τις επιχειρη΄σεις που εφαρµο΄ζει η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση θα πρε΄πει να αποτελει΄ αντικει΄µενο ενο΄ς συνεχου΄ς και δηµιουργικου΄ διαλο΄γου µε τις οργανω΄σεις των διαφο΄ρων
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν φορε΄ων, το΄σο σε επι΄πεδο προετοιµασι΄ας, υλοποι΄ησης και παρακολου΄θησης ο΄σο και σε επι΄πεδο
αξιολο΄γησης των δρα΄σεων.

6.7.
Οι δρα΄σεις ανταλλαγη΄ς ορθω΄ν πρακτικω΄ν θα πρε΄πει να
διαρθρωθου΄ν κατα΄ τρο΄πο που διασφαλι΄ζει το΄σο την υ΄παρξη
συγκεκριµε΄νων αποτελεσµα΄των ο΄σο και την παραγωγη΄ κοινοτικη΄ς
προστιθε΄µενης αξι΄ας. Οι εν λο΄γω δρα΄σεις θα πρε΄πει να αξιοποιη΄σουν τη τεχνογνωσι΄α και την εµπειρι΄α που διαθε΄τουν οι εκπρο΄σωποι των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν οργανω΄σεων καθω΄ς και α΄λλοι
φορει΄ς ο΄πως οι επιστηµονικοι΄ και εκπαιδευτικοι΄ κυ΄κλοι.
6.8.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η Γ.∆. «Επιχειρη΄σεις» θα πρε΄πει να
αναλα΄βει το ρο΄λο του υπερασπιστη΄ των συµφερο΄ντων του επιχειρηµατικου΄ κο΄σµου κατα΄ την εφαρµογη΄ των διαφο΄ρων κοινοτικω΄ν
πολιτικω΄ν. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α που
΄εχει η συστηµατικη΄ εξε΄ταση των επιπτω΄σεων που ΄εχει κα΄θε νε΄α
ευρωπαϊκη΄ πρωτοβουλι΄α, υπο΄ την προϋπο΄θεση βε΄βαια ο΄τι η εν
λο΄γω ανα΄λυση θα ΄εχει ανεξα΄ρτητο χαρακτη΄ρα, θα συµβα΄λει στην
απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν και θα δηµοσιοποιει΄ται.
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6.9.
Η ΟΚΕ επιµε΄νει σχετικα΄ µε το ζη΄τηµα της ΄ενταξης ο΄λων
των επιχειρη΄σεων, ανεξα΄ρτητα απο΄ τον τοµε΄α δραστηριο΄τητα΄ς
τους, σε ο΄λες τις δρα΄σεις που αναλαµβα΄νονται σχετικα΄ µε την
οικονοµι΄α της γνω΄σης. Κατα΄ συνε΄πεια η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄
θα πρε΄πει αναθεωρη΄σει ορισµε΄νες πτυχε΄ς της ανακοι΄νωση΄ς της
προκειµε΄νου να υπα΄ρξει καλυ΄τερος καθορισµο΄ς των εν λο΄γω
δρα΄σεων, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις δρα΄σεις που απευθυ΄νονται
προς τις ΜΜΕ, οι οποι΄ες διαθε΄τουν ανεκµετα΄λλευτες δυνατο΄τητες
καινοτοµι΄ας και ανα΄πτυξης.
6.10. Θα πρε΄πει να αποφευχθει΄ η διασπορα΄ του πολυετου΄ς
προγρα΄µµατος σε δρα΄σεις χωρι΄ς ιδιαι΄τερη σηµασι΄α και να επιδιωχθει΄ η χρησιµοποι΄ηση΄ του για τη διευκο΄λυνση της προ΄σβασης στα
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προγρα΄µµατα που αφορου΄ν τους τοµει΄ς της κατα΄ρτισης, της
διεθνοποι΄ησης, της ΄ερευνας και της καινοτοµι΄ας.
6.11. Η ΟΚΕ προτει΄νει την ενσωµα΄τωση στο προ΄γραµµα της
πρωτοβουλι΄ας «Ανα΄πτυξη και Απασχο΄ληση», προκειµε΄νου να
διασφαλισθει΄ η συνε΄χιση της εφαρµογη΄ς δρα΄σεων που συµβα΄λλουν
στην παραγωγη΄ σηµαντικη΄ς προστιθε΄µενης αξι΄ας ο΄πως η JEV. Εν
προκειµε΄νω η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της που η Επιτροπη΄
σταµα΄τησε απο΄τοµα και χωρι΄ς προειδοποι΄ηση ορισµε΄να προγρα΄µµατα. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ επι΄σης µε την α΄ποψη του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου συ΄µφωνα µε την οποι΄α θα πρε΄πει να αυξηθει΄ ο
προϋπολογισµο΄ς, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι θα χρηµατοδοτηθου΄ν
συγκεκριµε΄νες δρα΄σεις που θα ικανοποιου΄ν πραγµατικα΄ τις
ανα΄γκες των διαφο΄ρων παραγο΄ντων.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την 20η΄ τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 76/769/ΕΟΚ σχετικα΄
΄ ν επικι΄νδυνων ουσιω
΄ ν και
µε τους περιορισµου΄ς κυκλοφορι΄ας στην αγορα΄ και χρη΄σεως µερικω
παρασκευασµα΄των (χλωριωµε΄νες παραφι΄νες µικρη΄ς αλυσι΄δας)»
(2001/C 116/05)
Στις 20 Ιουλι΄ου 2000, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης περι΄
ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, να ζητη΄σει γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα ενιαι΄ας αγορα΄ς, παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Green.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της στις 29 και 30 Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε, µε 102 ψη΄φους υπε΄ρ και µι΄α αποχη΄, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για την κυκλοφορι΄α στην αγορα΄
και τη χρη΄ση χλωριωµε΄νων παραφινω΄ν µικρη΄ς αλυσι΄δας (SCCP)
σχετι΄ζεται µε την προστασι΄α του υδα΄τινου περιβα΄λλοντος. Σκοπο΄ς
της ει΄ναι η προστασι΄α του περιβα΄λλοντος µε την απαγο΄ρευση της
χρη΄σης χλωριωµε΄νων παραφινω΄ν µικρη΄ς αλυσι΄δας σε διαδικασι΄ες
που προξενου΄ν πολυ΄ υψηλε΄ς εκποµπε΄ς ο΄πως στη µεταλλουργι΄α
και τη βυρσοδεψι΄α, ο΄πως ορι΄ζεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συµβουλι΄ου για την εκτι΄µηση και τον ΄ελεγχο
των κινδυ΄νων απο΄ τις υπα΄ρχουσες ουσι΄ες (1).

(1) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.

1.2.
Η προ΄ταση υπογραµµι΄ζει, επι΄σης, τη σηµασι΄α της εναρµο΄νισης της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. ∆εδοµε΄νου ο΄τι ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη
΄εχουν η΄δη επιβα΄λει περιορισµου΄ς στην κυκλοφορι΄α στην αγορα΄
και τη χρη΄ση χλωριωµε΄νων παραφινω΄ν µικρη΄ς αλυσι΄δας, υπα΄ρχει
επιτακτικη΄ ανα΄γκη συντονισµε΄νων κοινω΄ν προσπαθειω΄ν για τη
θε΄σπιση κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας προς εξασφα΄λιση της εναρµο΄νισης
η οποι΄α θα ισχυ΄ει και για τα υποψη΄φια κρα΄τη µε΄λη. Η Επιτροπη΄
προτει΄νει τη θε΄σπιση µε΄τρων εναρµο΄νισης βα΄σει της οδηγι΄ας
76/769/ΕΟΚ για τους περιορισµου΄ς της κυκλοφορι΄ας στην αγορα΄
και χρη΄σεως ορισµε΄νων επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και παρασκευασµα΄των.
Η 20η΄ τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας αυτη΄ς θα ΄εχει ως αποτε΄λεσµα
την κατα΄ργηση της χρη΄σης των SCCP σε δυ΄ο τοµει΄ς, στη
µεταλλουργι΄α και την τελικη΄ κατεργασι΄α δερµα΄των. Εντο΄ς τριω΄ν
ετω΄ν απο΄ την ΄εγκριση της οδηγι΄ας και µε βα΄ση την προ΄οδο της
επιστη΄µης και της τεχνολογι΄ας, θα επανεξεταστου΄ν τα µε΄τρα για
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τον περιορισµο΄ των κινδυ΄νων σε α΄λλες εφαρµογε΄ς των SCCP, ιδι΄ως
ως πλαστικοποιητω΄ν σε χρω΄µατα, επιχρι΄σµατα και στεγανοποιητικα΄, και ως επιβραδυντικω΄ν φλο΄γας σε ελαστικα΄, πλαστικα΄ και
κλωστοϋφαντουργικα΄ προϊο΄ντα.

1.3.
Η προ΄ταση τροποποιει΄ περαιτε΄ρω την υφιστα΄µενη οδηγι΄α
για την κυκλοφορι΄α στην αγορα΄ και τη χρη΄ση επικι΄νδυνων ουσιω΄ν,
µε το κει΄µενο που συµπληρω΄νεται µε τεχνικα΄ παραρτη΄µατα.

2.

Ιστορικο΄

2.1.
Οι χλωριωµε΄νες παραφι΄νες µικρη΄ς αλυσι΄δας ει΄ναι χηµικε΄ς
ουσι΄ες που παρα΄γονται µε τη χλωρι΄ωση παραφινω΄ν ευθει΄ας
αλυσι΄δας µε µη΄κος C10 ΄εως C13. Στην ΕΕ εντα΄σσονται στην οµα΄δα
απλω΄ν αλκανι΄ων C10 ΄εως C13, χλωριωµε΄νων µε περιεκτικο΄τητα σε
χλω΄ριο µεταξυ΄ 49 και 70 %. Ο αντι΄στοιχος αριθµο΄ς CAS ει΄ναι
85534-34-8 και EINECS 287-476-5.

2.2.
Οι χλωριωµε΄νες παραφι΄νες µικρη΄ς αλυσι΄δας συµπεριλη΄φθηκαν στον κατα΄λογο των υψηλω΄ν προτεραιοτη΄των (κανονισµο΄ς
(ΕΚ) αριθ. 1179/94 της Επιτροπη΄ς) συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για την εκτι΄µηση
των κινδυ΄νων για τις υπα΄ρχουσες ουσι΄ες. Η διαδικασι΄α αυτη΄
ολοκληρω΄θηκε το 1999 (1).

2.3.
Στη περι΄πτωση του περιβα΄λλοντος, η εκτι΄µηση κινδυ΄νων
οδηγει΄ στο συµπε΄ρασµα ο΄τι υπα΄ρχει κι΄νδυνος για τους υδα΄τινους
οργανισµου΄ς ο οποι΄ος απορρε΄ει απο΄ τις τοπικε΄ς εκροε΄ς χλωριωµε΄νων παραφινω΄ν µικρη΄ς αλυσι΄δας απο΄ τη µεταλλουργι΄α και την
τελικη΄ κατεργασι΄α δερµα΄των καθω΄ς και απο΄ την παρασκευη΄
προϊο΄ντων για τη χρη΄ση αυτη΄. Το συµπε΄ρασµα ισχυ΄ει και για τη
δευτερευ΄ουσα δηλητηρι΄αση η οποι΄α προε΄ρχεται απο΄ την
παρασκευη΄ και τη χρη΄ση στην τελικη΄ κατεργασι΄α δερµα΄των και τις
εφαρµογε΄ς στη µεταλλουργι΄α. Ει΄ναι απαραι΄τητο να περιοριστου΄ν
οι κι΄νδυνοι, ενω΄ θα ληφθου΄ν υπο΄ψη και τα σχετικα΄ µε΄τρα που
εφαρµο΄ζονται η΄δη.

2.4.
Το συµπε΄ρασµα για τους κινδυ΄νους που διατρε΄χει η υγει΄α
των εργαζοµε΄νων και των καταναλωτω΄ν η΄ταν ο΄τι, επι΄του παρο΄ντος,
δεν απαιτου΄νται περαιτε΄ρω πληροφορι΄ες η΄/και δοκιµε΄ς η΄ µε΄τρα
περιορισµου΄ των κινδυ΄νων πε΄ραν αυτω΄ν που εφαρµο΄ζονται η΄δη.

2.6.
Την εποχη΄ εκει΄νη, η ευρωπαϊκη΄ βιοµηχανι΄α παραγωγη΄ς
SCCP προ΄τεινε µια προαιρετικη΄ συµφωνι΄α για τον περιορισµο΄ της
προµη΄θειας χλωριωµε΄νων παραφινω΄ν µικρη΄ς αλυσι΄δας για τις
µεταλλουργικε΄ς εφαρµογε΄ς και για την ενθα΄ρρυνση του κλα΄δου
να χρησιµοποιει΄ προϊο΄ντα λιγο΄τερο βλαβερα΄ για το υδα΄τινο
περιβα΄λλον, γεγονο΄ς που θα περιο΄ριζε τη ρυ΄πανση΄ του.

2.7.
Αυτη΄ η προαιρετικη΄ συµφωνι΄α δεν ΄εγινε δεκτη΄ απο΄
την Επιτροπη΄. 'Ενας απο΄ τους λο΄γους η΄ταν ο΄τι το σχη΄µα δεν
συµπεριλα΄µβανε και τις εισαγωγε΄ς. Το αποκορυ΄φωµα η΄ταν η
απο΄φαση PARCOM 95/1 η οποι΄α απαιτει΄ την κατα΄ργηση της
χρη΄σης SCCP απο΄ τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1999 µε δυ΄ο εξαιρε΄σεις: (1)
για τα πλαστικοποιητικα΄ σε στεγανοποιητικα΄ φραγµα΄των και (2)
για επιβραδυντικα΄ φλο΄γας για κυλιο΄µενους ιµα΄ντες στις υπο΄γειες
εξορυ΄ξεις. Η απο΄φαση Parcom δεν ΄εγινε δεκτη΄ απο΄ ο΄λα τα κρα΄τη
µε΄λη.

2.8.
Η προαιρετικη΄ συµφωνι΄α του κλα΄δου προτα΄θηκε, επι΄σης,
στη συζη΄τηση για τα µε΄τρα περιορισµου΄ των κινδυ΄νων ως τµη΄µα
της διαδικασι΄ας που εφαρµο΄ζεται στην ΕΕ για την εκτι΄µηση των
κινδυ΄νων απο΄ SCCP. Η προ΄ταση δεν ΄εγινε δεκτη΄ απο΄ την
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄.

2.9.
Παρα΄ την απροθυµι΄α των αρχω
΄ ν να αποδεχτου΄ν την
προαιρετικη΄ συµφωνι΄α για την µει΄ωση των κινδυ΄νων που συνεπα΄γεται για το υδα΄τινο περιβα΄λλον η χρη΄ση των SCCP στη µεταλλουργι΄α, οι Ευρωπαι΄οι παραγωγοι΄ αντικατε΄στησαν τις SCCP µε α΄λλες
προσθετικε΄ς ουσι΄ες, ιδι΄ως στη µεταλλουργι΄α, µε αποτε΄λεσµα να
µειωθου΄ν οι πωλη΄σεις των SCCP στην ΕΕ απο΄ 13 000 το΄νους το
1994 σε 4 000 το΄νους το 1998. Αναµε΄νεται δε περαιτε΄ρω
µει΄ωση (2).

3.

( 1)

ΕΕ L 292 της 13.11.1999, σ. 42.

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς

3.1.
Με βα΄ση την υφιστα΄µενη εκτι΄µηση κινδυ΄νων για τις SCCP
και την ανασκο΄πηση πιθανω΄ν µε΄τρων για τον περιορισµο΄ των
κινδυ΄νων, η Επιτροπη΄ προ΄τεινε την απαγο΄ρευση της χρη΄σης των
SCCP ως ουσιω΄ν και παρασκευασµα΄των για την µεταλλουργι΄α και
για την προσθη΄κη λι΄πους στα δε΄ρµατα. Πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2003, η Επιτροπη΄ θα επανεξετα΄σει τις διατα΄ξεις για τις SCCP
υπο΄ το φως οποιωνδη΄ποτε νε΄ων επιστηµονικω΄ν δεδοµε΄νων και της
προο΄δου της τεχνολογι΄ας.

4.
2.5.
Στις αρχε΄ς της δεκαετι΄ας του 90, η Επιτροπη΄ των Παρισι΄ων
για το Θαλα΄σσιο Περιβα΄λλον (PARCOM) εξε΄φρασε ανησυχι΄ες
σχετικα΄ µε την εκροη΄ χλωριωµε΄νων παραφινω΄ν µικρη΄ς αλυσι΄δας
στο θαλα΄σσιο περιβα΄λλον.

20.4.2001

4.1.

Γενικα΄ σχο΄λια

Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει κατ' αρχη΄ν την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.

(2) Βλε΄πε παρα΄ρτηµα — ετη΄σιες πωλη΄σεις SCCP στην ΕΕ, ανα΄ εφαρµογη΄
σε µετρικου΄ς το΄νους.
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4.2.
Η προ΄ταση για την απαγο΄ρευση των πωλη΄σεων SCCP για
χρη΄ση στη µεταλλουργι΄α δεν θα ΄εχει σηµαντικε΄ς επιπτω΄σεις για
τους παραγωγου΄ς ου΄τε και για τους χρη΄στες. Απο΄ ΄ερευνα που
διεξα΄χθηκε το 1999 απο΄ την οµα΄δα εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς για
τους περιορισµου΄ς µε σκοπο΄ την αναζη΄τηση διαδικασιω΄ν ο΄που
ει΄ναι απαραι΄τητη η χρη΄ση των SCCP, δεν προε΄κυψε ο΄τι απαιτου΄νται
παρεκκλι΄σεις ως προς τη χρη΄ση των SCCP. Κατα΄ συνε΄πεια, η
απαγο΄ρευση θα ΄εχει ελα΄χιστες επιπτω΄σεις. ∆εν προ΄κειται παρα΄ για
τη συνε΄χεια της προσπα΄θειας που α΄ρχισαν οι παραγωγοι΄ πριν
ορισµε΄να χρο΄νια στα πλαι΄σια της δρα΄σης «Responsible Care»
©, ανταποκρινο΄µενοι στις ανησυχι΄ες για τις περιβαλλοντικε΄ς
επιπτω΄σεις των SCCP.
4.3.
Οι περιορισµοι΄ της χρη΄σης για την λι΄πανση δερµα΄των θα
΄εχει, επι΄σης, ελα΄χιστες συνε΄πειες για τους προµηθευτε΄ς των SCCP.
Οι αντι΄στοιχες πωλη΄σεις στην Ευρω΄πη ΄εχουν µειωθει΄ σε µεγα΄λο
βαθµο΄ και το 1998 δεν υπερε΄βαιναν τους 100 το΄νους.
4.4.
Οι παραγωγοι΄ των SCCP και οι χρη΄στες των ουσιω΄ν αυτω΄ν
στη µεταλλουργι΄α και τη βυρσοδεψι΄α αποδε΄χτηκαν τα πορι΄σµατα
που προε΄κυψαν απο΄ την εκτι΄µηση των κινδυ΄νων και ει΄ναι της
γνω΄µης ο΄τι οι επιπτω΄σεις στον κυ΄κλο εργασιω΄ν θα ει΄ναι ελα΄χιστες.
4.5.
Το συµπε΄ρασµα της εκτι΄µησης των κινδυ΄νων που διατρε΄χει
η υγει΄α των εργαζοµε΄νων η΄ταν ο΄τι, επι΄του παρο΄ντος, δεν χρεια΄ζεται
να ληφθου΄ν περαιτε΄ρω µε΄τρα πε΄ραν αυτω΄ν που εφαρµο΄ζονται η΄δη
µε την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ µε΄τρων για την προω΄θηση της βελτι΄ωσης
της ασφα΄λειας και της υγει΄ας των εργαζοµε΄νων κατα΄ την εργασι΄α
και της οδηγι΄ας 98/24/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την
προστασι΄α της υγει΄ας και ασφα΄λειας των εργαζοµε΄νων κατα΄ την
εργασι΄α απο΄ κινδυ΄νους οφειλο΄µενους σε χηµικου΄ς παρα΄γοντες.
4.6.
Η οδηγι΄α (76/769/ΕΟΚ) σχετικα΄ µε τους περιορισµου΄ς
κυκλοφορι΄ας στην αγορα΄ και χρη΄σεως µερικω΄ν επικι΄νδυνων ουσιω΄ν
και παρασκευασµα΄των ΄εχει τροποποιηθει΄ πολλε΄ς φορε΄ς και ΄εχει
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καταστει΄ δυ΄σχρηστη. Για το λο΄γο αυτο΄, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να
επανεξετα΄σει και να εκσυγχρονι΄σει ριζικα΄ την βασικη΄ οδηγι΄α.
5.

Συνα΄φεια µε την απο΄φαση PARCOM 95/1

5.1.
Οι ευρωπαι΄οι παραγωγοι΄ χλωριωµε΄νων παραφινω΄ν ει΄χαν
µια σηµαντικη΄ συµµετοχη΄ στη διαδικασι΄α εκτι΄µησης κινδυ΄νων απο΄
τη χρη΄ση των SCCP και δε΄χονται ο΄τι τα πορι΄σµατα προσφε΄ρουν
την πιο ενηµερωµε΄νη και επιστηµονικα΄ ακριβη΄ εκτι΄µηση των
κινδυ΄νων που επιφε΄ρουν οι ουσι΄ες αυτε΄ς για την υγει΄α και το
περιβα΄λλον. Οι πωλη΄σεις των δυο αυτω΄ν εφαρµογω΄ν, οι οποι΄ες
΄εχουν µεγα΄λη ικανο΄τητα εκποµπη΄ς, ΄εχουν µειωθει΄ σηµαντικα΄
και, συ΄µφωνα µε την παρου΄σα προ΄ταση, θα µηδενιστου΄ν. Στις
υπολειµµατικε΄ς εφαρµογε΄ς, οι SCCP περιε΄χονται σε µια πολυµερη΄
µη΄τρα και οι εκποµπε΄ς στο περιβα΄λλον ελαχιστοποιου΄νται. Τα
µε΄τρα που προτει΄νονται θα ελε΄γχουν περι΄ το 98 % των εκποµπω΄ν
στο υδα΄τινο περιβα΄λλον και η θε΄σπιση περαιτε΄ρω µε΄τρων για την
απαγο΄ρευση της χρη΄σης σε α΄λλες εφαρµογε΄ς θα ει΄ναι δυσανα΄λογη
προς τους κινδυ΄νους που ΄εχουν εντοπιστει΄.
5.2.
Η απο΄φαση PARCOM το 1995 δεν βασιζο΄ταν σε µια
το΄σο εµπεριστατωµε΄νη εκτι΄µηση των εφαρµογω΄ν των SCCP και θα
πρε΄πει να θεωρει΄ται ο΄τι αποτελει΄µια λιγο΄τερο αυστηρη΄ προσε΄γγιση
του θε΄µατος του περιορισµου΄ των κινδυ΄νων, σε συ΄γκριση πα΄ντα
µε την εκτι΄µηση της ΕΕ. Επιπλε΄ον, η απο΄φαση αυτη΄ αποτελει΄
εµπο΄διο για τη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς επειδη΄ δεν ΄εγινε
δεκτη΄ απο΄ ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ.
5.3.
Οι παραγωγοι΄ αποδε΄χονται τη διαδικασι΄α επανεξε΄τασης
που περιλαµβα΄νεται στην προτεινο΄µενη 20η΄ τροποποι΄ηση.
Πιστευ΄ουν ο΄µως ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη ορισµε΄να πρα΄γµατα
στην εκτι΄µηση επειδη΄, απο΄ τη στιγµη΄ που θα απαγορευτου΄ν ο΄λες
οι α΄µεσες χρη΄σεις αυτω΄ν των ουσιω΄ν, οι µη ελεγχο΄µενες εφαρµογε΄ς
θα ευθυ΄νονται για το 100 % των υπο΄λοιπων εκροω
΄ ν, παρο΄λο που
το µε΄γεθο΄ς τους ει΄ναι πολυ΄ µικρο΄ σε συ΄γκριση µε τις αρχικε΄ς
τιµε΄ς. Τα πηλι΄κα κινδυ΄νου που υπολογι΄ζονται στην εκτι΄µηση των
κινδυ΄νων εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν και δεν υπα΄ρχει λο΄γος να
επιβληθου΄ν περαιτε΄ρω περιορισµοι΄.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς

Ετη΄σιες πωλη΄σεις SCCP στην ΕΕ, ανα΄ εφαρµογη΄ σε µετρικου΄ς το΄νους:

1994

PVC πλαστικοποιητε΄ς

1998

13

Λιπαντικα΄ µεταλλουργι΄ας

9 380

2 018

Επιβραδυντικα΄ φλο΄γας σε κλωστοϋφαντουργικα΄ προϊο΄ντα και ελαστικο΄

1 310

617

183

21

1 845

713

Λιπαντικα΄ δερµα΄των

390

45

Πωλη΄σεις προµηθευτω΄ν για τις παραπα΄νω εφαρµογε΄ς και για δευτερευ΄ουσες χρη΄σεις

100

648

13 208

4 075

Στεγανοποιητικα΄ σε κλωστοϋφαντουργικα΄ προϊο΄ντα
Χρω΄µατα, επιχρι΄σµατα και στεγανοποιητικα΄

Συ΄νολο

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε την ΄εγκριση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος για την ενι΄σχυση της ανα΄πτυξης και
΄ θηση
της χρη΄σης του ευρωπαϊκου΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στα παγκο΄σµια δι΄κτυα και για την προω
΄ ν»
της γλωσσικη΄ς πολυµορφι΄ας στην κοινωνι΄α των πληροφοριω
(2001/C 116/06)
Στις 7 Σεπτεµβρι΄ου 2000 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς και κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του, στις 9 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. Morgan.
Κατα΄ τη 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 100 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
την ΄εγκριση πολυετου΄ς κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος για την ενι΄σχυση
της ανα΄πτυξης και της χρη΄σης του ευρωπαϊκου΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στα παγκο΄σµια δι΄κτυα και για την προω΄θηση της γλωσσικη΄ς
πολυµορφι΄ας στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν.
1.2.
Το προ΄γραµµα αυτο΄ αποτελει΄ συστατικο΄ µε΄ρος του σχεδι΄ου δρα΄σης eEurope 2002: «Κοινωνι΄α πληροφοριω΄ν για ο΄λους».
Η πρωτοβουλι΄α eEurope προτα΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο
της Λισσαβο΄νας και αποτελει΄ και η ΄δια
ι
αντικει΄µενο ιδιαι΄τερης
γνωµοδο΄τησης της ΟΚΕ (1). Στην πρωτοβουλι΄α eEurope υπα΄ρχουν
τρεις τοµει΄ς προτεραιο΄τητας:
( 1)

eEurope 2002 — Κοινωνι΄α πληροφοριω΄ν για ο΄λους — Προ΄ταση
σχεδι΄ου δρα΄σης (COM(2000) 330 τελικο΄): γνωµοδο΄τηση υπο΄ επεξεργασι΄α.

α)

φθηνο΄τερο, ταχυ΄τερο, ασφαλε΄ς ∆ιαδι΄κτυο,

β)

΄ πους και σε δεξιο΄τητες,
επενδυ΄σεις σε ανθρω

γ)

ενθα΄ρρυνση της χρη΄σης του ∆ιαδικτυ΄ου.

'Οσον αφορα΄ αυτη΄ν την τελευται΄α προτεραιο΄τητα, τα συστατικα΄
της προγρα΄µµατα περιλαµβα΄νουν:
—

κυβε΄ρνηση σε απευθει΄ας συ΄νδεση: ηλεκτρονικη΄ προ΄σβαση
στις δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες,

—

ευρωπαϊκο΄ ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο στα παγκο΄σµια δι΄κτυα.

'Ετσι, η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση εξετα΄ζει δυ΄ο απο΄ τα συστατικα΄
προγρα΄µµατα δρα΄σης του στο΄χου eEurope. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι οι δρα΄σεις αυτε΄ς ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικε΄ς και αυθυπο΄στατα.
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Οι στρατηγικοι΄ στο΄χοι του προγρα΄µµατος ει΄ναι οι εξη΄ς:
δηµιουργι΄α ευνοϊκω΄ν συνθηκω΄ν για την εµπορι΄α, τη διανοµη΄
και τη χρη΄ση του ευρωπαϊκου΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στα
παγκο΄σµια δι΄κτυα µε στο΄χο την το΄νωση της οικονοµικη΄ς
δραστηριο΄τητας και την ενι΄σχυση των προοπτικω΄ν απασχο΄λησης,
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δηµιουργι΄α πανευρωπαϊκω΄ν συλλογω΄ν δεδοµε΄νων. Το ενδιαφε΄ρον
και η δε΄σµευση του ιδιωτικου΄ τοµε΄α θα ΄εχουν αποφασιστικη΄
σηµασι΄α για τον τυ΄πο των δεδοµε΄νων και τους τοµει΄ς που θα
καλυφθου΄ν.
2.2.2. Οι στο΄χοι που καθορι΄ζονται στο προ΄γραµµα εργασι΄ας
µπορου΄ν να καλυ΄πτουν:

β)

ενι΄σχυση της χρη΄σης των δυνατοτη΄των του ευρωπαϊκου΄
ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου, ιδι΄ως δε των πληροφοριω΄ν απο΄ τον
δηµο΄σιο τοµε΄α,

—

τον αριθµο΄ και την ποιο΄τητα των προϊο΄ντων και των
υπηρεσιω΄ν που βασι΄ζονται σε πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου
τοµε΄α, οι οποι΄ες καθι΄στανται διαθε΄σιµες,

γ)

προω΄θηση της πολυγλωσσι΄ας του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου
στα παγκο΄σµια δι΄κτυα και αυ΄ξηση των εξαγωγικω΄ν ευκαιριω΄ν
για τις ευρωπαϊκε΄ς εταιρι΄ες περιεχοµε΄νου, ιδι΄ως δε για τις
ΜΜΕ, µε΄σω της γλωσσικη΄ς προσαρµογη΄ς,

—

την οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα και τον αριθµο΄ των θε΄σεων
απασχο΄λησης, οι οποι΄ες σχετι΄ζονται µε τα νε΄α προϊο΄ντα και
τις νε΄ες υπηρεσι΄ες που βασι΄ζονται στις πληροφορι΄ες του
δηµο΄σιου τοµε΄α,

δ)

συµβολη΄ στην επαγγελµατικη΄, κοινωνικη΄, και πολιτιστικη΄
ανα΄πτυξη των πολιτω΄ν της ΕΕ και διευκο΄λυνση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ΄ενταξης των πολιτω΄ν των υποψη΄φιων
κρατω΄ν µελω΄ν στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν.

—

την ποιο΄τητα και την ποσο΄τητα των διασυνδε΄σεων που
δηµιουργου΄νται µεταξυ΄ των οργανισµω΄ν του δηµο΄σιου τοµε΄α
και των ιδιωτικω΄ν εταιρειω΄ν περιεχοµε΄νου,

—

1.4.
Το προ΄γραµµα θα ΄εχει πενταετη΄ δια΄ρκεια (απο΄ το 2001
΄εως και το 2005) και προβλε΄πει επενδυ΄σεις συνολικου΄ υ΄ψους
150 εκατ. ευρω΄. Για 15 χω
΄ ρες και 5 ΄ετη, αυτο΄ σηµαι΄νει δυ΄ο εκατ.
ευρω΄ ετησι΄ως, δηλαδη΄ ΄ενα εκατ. ευρω΄ ετησι΄ως κατα΄ µε΄σον ο΄ρο για
καθεµι΄α απο΄ τις δυ΄ο κυ΄ριες γραµµε΄ς δρα΄σης.

τη βελτι΄ωση της διακρατικη΄ς συνεργασι΄ας ο΄σον αφορα΄ τις
πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου τοµε΄α (υιοθε΄τηση βε΄λτιστης
πρακτικη΄ς απο΄ ολο΄κληρη την Ευρω΄πη),

—

τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης ο΄λων των Ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν
στις πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου τοµε΄α,

—

τη βελτι΄ωση της υποδοµη΄ς των πληροφοριω΄ν του δηµο΄σιου
τοµε΄α στις υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες.

1.5.
Ενο΄ψει αυτου΄ του προϋπολογισµου΄ και στο πλαι΄σιο του
ευρυ΄τερου προγρα΄µµατος eEurope, οι στρατηγικοι΄ στο΄χοι που
αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 1.3 ανωτε΄ρω ενδε΄χεται να ει΄ναι υπερβολικα΄ φιλο΄δοξοι. Παρο΄λα αυτα΄, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι το προ΄γραµµα
θα παρα΄σχει σηµαντικη΄ συµβολη΄ στην ευρυ΄τερη πρωτοβουλι΄α
eEurope και ζητει΄, ως εκ του΄του, απο΄ το Συµβου΄λιο να µεριµνη΄σει
ω΄στε να της διατεθει΄ επαρκη΄ς χρηµατοδο΄τηση.

2.3. Ενι΄σχυση της γλωσσικη΄ς και πολιτιστικη΄ς προσαρµογη΄ς
΄
— 60 εκατ. ευρω

2.

Συ΄νοψη του προγρα΄µµατος — Κυ΄ριες γραµµε΄ς δρα΄σης

2.1.
Οι πο΄ροι θα κατανεµηθου΄ν σε τρεις κυ΄ριες γραµµε΄ς
δρα΄σης. Κα΄θε προ΄γραµµα θα συνοδευ΄εται απο΄ συγκεκριµε΄νους
στο΄χους.

΄ ν του δηµο΄σιου
2.2. Ενι΄σχυση της αξιοποι΄ησης των πληροφοριω
΄
τοµε΄α — 75 εκατ. ευρω

2.2.1. Στις απαντη΄σεις στην Πρα΄σινη Βι΄βλο για τις πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου τοµε΄α τονι΄σθηκε η ανα΄γκη πειραµατισµω΄ν µε
συγκεκριµε΄νες συµπρα΄ξεις δηµο΄σιου/ιδιωτικου΄ τοµε΄α. Κατ' αρχα΄ς,
θα ενθαρρυνθου΄ν τα πειραµατικα΄ σχε΄δια που συνενω΄νουν δηµο΄σιους και ιδιωτικου΄ς φορει΄ς για την εκµετα΄λλευση πληροφοριω΄ν
του δηµο΄σιου τοµε΄α µε ευρωπαϊκο΄ ενδιαφε΄ρον και εµβε΄λεια.
Επιπροσθε΄τως των πειραµατικω΄ν σχεδι΄ων, θα ενθαρρυνθει΄ η

2.3.1. Η υποστη΄ριξη της γλωσσικη΄ς προσαρµογη΄ς των ψηφιακω΄ν προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν θα αυξη΄σει τις εξαγωγικε΄ς δυνατο΄τητες των ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων περιεχοµε΄νου. Ταυτο΄χρονα,
διευκολυ΄νει την προ΄σβαση ο΄λων των Ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν στην
κοινωνι΄α των πληροφοριω
΄ ν. Η επαρκη΄ς στη΄ριξη της προ΄σβασης και
της ανταλλαγη΄ς πολυ΄γλωσσων και διαπολιτισµικω΄ν πληροφοριω΄ν
ει΄ναι απο΄ τους βασικο΄τερους παρα΄γοντες που θα επιτρε΄ψουν την
ανα΄πτυξη ευρωπαϊκη΄ς µαζικη΄ς αγορα΄ς προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν
πληροφο΄ρησης. Το προ΄γραµµα θα στηρι΄ξει δρα΄σεις που στοχευ΄ουν
στην καθιε΄ρωση στενο΄τερης συνεργασι΄ας των ευρωπαϊκω΄ν βιοµηχανιω΄ν περιεχοµε΄νου και των γλωσσικω΄ν βιοµηχανιω΄ν, αντισταθµι΄ζοντας ΄ετσι τον γλωσσικο΄ κατακερµατισµο΄ των ευρωπαϊκω΄ν
αγορω΄ν και ενισχυ΄οντας την ανταγωνιστικο΄τητα αµφοτε΄ρων των
τοµε΄ων σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο. Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ θα δοθει΄ στις
ΜΜΕ και στις νεοσυ΄στατες επιχειρη΄σεις, καθω΄ς και στις λιγο΄τερο
διαδεδοµε΄νες γλω΄σσες της ΕΕ και σε γλω΄σσες πιθανω΄ν νε΄ων κρατω΄ν
µελω΄ν.
2.3.2. Οι στο΄χοι που καθορι΄ζονται στο προ΄γραµµα εργασι΄ας
µπορου΄ν να αφορου΄ν:
—

την επιτυχι΄α και τη διευ΄ρυνση των αγορω΄ν των ευρωπαϊκω΄ν
επιχειρη΄σεων περιεχοµε΄νου (ιδι΄ως των ΜΜΕ) µε΄σω της
γλωσσικη΄ς και πολιτιστικη΄ς προσαρµογη΄ς,
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—

την αυ΄ξηση του περιεχοµε΄νου στις γλω΄σσες των διαφο΄ρων
κρατω΄ν µελω΄ν στα παγκο΄σµια δι΄κτυα,

—

την ανα΄πτυξη της γλωσσικη΄ς υποδοµη΄ς (συµπεριλαµβανοµε΄νων των γλωσσικω΄ν βιοµηχανιω΄ν και των βιοµηχανιω΄ν ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου), ιδι΄ως δε της υποδοµη΄ς που σχετι΄ζεται µε
τις γλω΄σσες των υποψηφι΄ων χωρω΄ν,

—

την οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα και τον αριθµο΄ των θε΄σεων
απασχο΄λησης που δηµιουργου΄νται µε΄σω των δραστηριοτη΄των γλωσσικη΄ς προσαρµογη΄ς.

2.4. Υποστη΄ριξη των παραγο΄ντων της αγορα΄ς — 10 εκατ.
΄
ευρω
2.4.1. Προτει΄νεται να ενεργη΄σει η ΕΕ µε τε΄τοιο τρο΄πο ω΄στε να
δηµιουργη΄σει µια γε΄φυρα επικοινωνι΄ας ανα΄µεσα στις εταιρει΄ες του
τοµε΄α ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου και τους πιθανου΄ς επενδυτε΄ς.
Επιπροσθε΄τως, προβλε΄πεται επικε΄ντρωση στην αποτελεσµατικο΄τητα και την απο΄δοση της εµπορι΄ας δικαιωµα΄των πολυµε΄σων και
των διαδικασιω΄ν εκχω΄ρησης των δικαιωµα΄των εκµετα΄λλευσης.
2.4.2.
—

Οι ποσοτικοι΄ στο΄χοι µπορου΄ν να αφορου΄ν:

τον αριθµο΄ των νε΄ων και ταχε΄ως αναπτυσσο΄µενων επιχειρη΄σεων περιεχοµε΄νου και τη διευκο΄λυνση των επαφω΄ν τους
µε επενδυτε΄ς,

—

τον αριθµο΄ και την ποιο΄τητα των διασυνδε΄σεων των χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των και των εταιρειω΄ν περιεχοµε΄νου,

—

την οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα και τον αριθµο΄ νε΄ων θε΄σεων
απασχο΄λησης που δηµιουργου΄νται µε΄σω αυτω΄ν των διασυνδε΄σεων,

—

τη συµβολη΄ των προτυ΄πων ΄εργων µε αντικει΄µενο την εκχω΄ρηση των δικαιωµα΄των εκµετα΄λλευσης πολυµε΄σων στην
ανα΄πτυξη ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος εκχω΄ρησης δικαιωµα΄των πολυµε΄σων, την οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα και τον
αριθµο΄ θε΄σεων απασχο΄λησης.

3.3.
Η Επιτροπη΄ εντοπι΄ζει τον κι΄νδυνο για την υλοποι΄ηση
αυτου΄ του στο΄χου στην ηγετικη΄ θε΄ση των αµερικανικω΄ν εταιρειω΄ν
στις ψηφιακε΄ς εφαρµογε΄ς, πρα΄γµα που βρι΄σκει συ΄µφωνη την ΟΚΕ.
Η µερι΄δα του λε΄οντος της υφιστα΄µενης κι΄νησης στο ∆ιαδι΄κτυο
ανη΄κει στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες, ο΄που εδρευ΄ει η συντριπτικη΄
πλειοψηφι΄α των ιστοθε΄σεων. Οι περισσο΄τερες ιστοθε΄σεις λειτουργου΄ν στην αγγλικη΄ γλω΄σσα και ει΄ναι εγκαταστηµε΄νες στις Ηνωµε΄νες
Πολιτει΄ες. Απο΄ τις 100 ιστοσελι΄δες που δε΄χονται τις περισσο΄τερες
επισκε΄ψεις, οι 94 ει΄ναι φυσικα΄ εγκατεστηµε΄νες στις Ηνωµε΄νες
Πολιτει΄ες.

3.4.
Η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι η ευκαιρι΄α για τις ευρωπαϊκε΄ς
βιοµηχανι΄ες περιεχοµε΄νου εξακολουθει΄ να υφι΄σταται. Γι' αυτο΄ και
ει΄ναι επει΄γουσα ανα΄γκη να προωθηθει΄ ση΄µερα αυτο΄ το προ΄γραµµα,
πρα΄γµα µε το οποι΄ο συµφωνει΄ η ΟΚΕ.

4.

Τα συµφε΄ροντα που διακυβευ΄ονται

3.1.
Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, η γλωσσικη΄ και η πολιτιστικη΄
πολυµορφι΄α της ΕΕ αποτελει΄ περιουσιακο΄ στοιχει΄ο.
3.2.
Στο΄χος του προτεινο΄µενου προγρα΄µµατος ει΄ναι να συµβα΄λει στη δηµιουργι΄α ενο΄ς περιβα΄λλοντος που θα ευνοει΄ τις
επιχειρηµατικε΄ς πρωτοβουλι΄ες και θα επιτρε΄πει την εµπορικη΄
εκµετα΄λλευση της ευρωπαϊκη΄ς δηµιουργικο΄τητας, της πολιτιστικη΄ς
πολυµορφι΄ας και των τεχνολογικω΄ν δυνατοτη΄των. Η σχε΄ση του
προγρα΄µµατος αυτου΄ µε συναφη΄ κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα παρουσια΄ζεται στο παρα΄ρτηµα.

Ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο

4.1.
Η Επιτροπη΄ παρε΄χει τον ακο΄λουθο ορισµο΄ των «βιοµηχανιω΄ν περιεχοµε΄νου», ο οποι΄ος ει΄ναι προφανω΄ς εξαιρετικα΄ ευρυ΄ς:
«Η βιοµηχανι΄α περιεχοµε΄νου αποτελει΄ται απο΄ τις επιχειρη΄σεις
που ασχολου΄νται µε τη δηµιουργι΄α, την ανα΄πτυξη, τη συσκευασι΄α και τη διανοµη΄ περιεχοµε΄νου: δεδοµε΄νων, κειµε΄νων, η΄χου,
εικο΄νων η΄ οποιουδη΄ποτε συνδυασµου΄ των προηγουµε΄νων µε
τη µορφη΄ πολυµε΄σων, που παρουσια΄ζεται σε αναλογικο΄
η΄ ψηφιακο΄ µορφο΄τυπο σε δια΄φορους τοµει΄ς ο΄πως χαρτι΄,
µικροφι΄λµ, µαγνητικη΄ η΄ οπτικη΄ αποθη΄κευση. Η βιοµηχανι΄α
περιεχοµε΄νου περιλαµβα΄νει τους δια΄φορους τοµει΄ς των ΄εντυπων εκδο΄σεων (εφηµερι΄δες, βιβλι΄α, περιοδικα΄, εκδο΄σεις εταιρειω΄ν) και των ηλεκτρονικω΄ν εκδο΄σεων (βα΄σεις δεδοµε΄νων
σε απευθει΄ας συ΄νδεση, υπηρεσι΄ες φωνητικου΄ κειµε΄νου και
κειµε΄νου σε βι΄ντεο, τηλεοµοιοτυπι΄α και υπηρεσι΄ες βασισµε΄νες
σε CD, ψηφιακοι΄ ευε΄λικτοι δι΄σκοι (Digital Versatile Disc —
DVD), Internet World Wide Web, ψυχαγωγικη΄ εκπαι΄δευση
[edutainment] καθω΄ς και τις βιοµηχανι΄ες του οπτικοακουστικου΄ τοµε΄α (τηλεο΄ραση, βι΄ντεο, ραδιο΄φωνο, εγγραφε΄ς η΄χου και
κινηµατογρα΄φος).»

2.4.3. Στοχευο΄µενος πληθυσµο΄ς θα ει΄ναι κυρι΄ως οι προµηθευτε΄ς δραστηριοτη΄των που σχετι΄ζονται µε το περιεχο΄µενο και τις
γλω΄σσες στην αλυσι΄δα αξι΄ας της πληροφο΄ρησης. Στο πλαι΄σιο του
προγρα΄µµατος, ιδιαι΄τερη ΄εµφαση θα δοθει΄ στις ΜΜΕ και σε
εταιρει΄ες και ιδρυ΄µατα των υποψηφι΄ων προς ΄ενταξη χωρω΄ν.

3.
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4.2.
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης, η ΟΚΕ
υπογραµµι΄ζει ορισµε΄νες απο΄ τις πολυα΄ριθµες κατηγορι΄ες περιεχοµε΄νου στο ∆ιαδι΄κτυο:
—

Υπηρεσι΄ες ∆ιαδικτυ΄ου (ISP), στις οποι΄ες ανη΄κουν βασικε΄ς
δυνατο΄τητες ο΄πως το ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο (e-mail) και
πιο προηγµε΄νες που βασι΄ζονται σε µηχανε΄ς αναζη΄τησης
(search engines) και κατευθυ΄νουν σε πλη΄ρως εµπορικε΄ς
πυ΄λες.

—

Ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο (e-Commerce) µε συνδε΄σεις επιχει΄ρησης µε επιχει΄ρηση και επιχει΄ρησης µε καταναλωτη΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των επιχειρηµατικω΄ν συναλλαγω΄ν.
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—

Ηλεκτρονικη΄ διακυβε΄ρνηση (e-Government) µε συνδε΄σεις
διοι΄κησης µε διοι΄κηση (στο εσωτερικο΄ της δηµο΄σιας διοι΄κησης) (∆:∆), διοι΄κησης µε επιχειρη΄σεις (e-procurement =
ηλεκτρονικε΄ς προµη΄θειες) (∆:Ε) και διοι΄κησης µε πολι΄τη
(α΄δειες, φο΄ροι, κοινωνικη΄ ασφα΄λιση κ.λπ.) (∆:Π).

—

Κυβερνητικε΄ς πηγε΄ς ενηµε΄ρωσης: νοµοθεσι΄α, κανονισµοι΄,
δηµο΄σια µητρω΄α, εθνικε΄ς βιβλιοθη΄κες, µουσει΄α, γεωγραφικε΄ς
πληροφορι΄ες, δεδοµε΄να για τον πληθυσµο΄ και την απογραφη΄,
µητρω΄α επιχειρη΄σεων κ.λπ. Σηµαντικη΄ δια΄σταση εδω΄ θα ει΄ναι
η δυνατο΄τητα προ΄σβασης στα αρχει΄α.

—

Μη κυβερνητικε΄ς πηγε΄ς ενηµε΄ρωσης: επιχειρη΄σεις, ΜΚΟ,
αθλητικοι΄ συ΄λλογοι, πανεπιστη΄µια, µε΄σα ενηµε΄ρωσης,
πρακτορει΄α ειδη΄σεων, χρηµατιστη΄ρια, επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις και σωµατει΄α, επαγγελµατικε΄ς γνω΄σεις π.χ. ιατρικε΄ς
κ.λπ.

—

Ψυχαγωγι΄α: ανα΄πτυξη εκτεταµε΄νων δυνατοτη΄των παροχη΄ς
οπτικοακουστικη΄ς ψυχαγωγι΄ας: τηλεο΄ραση, ταινι΄ες, µουσικη΄,
παιχνι΄δια κ.λπ.

—

Η εκπαι΄δευση που παρε΄χεται µε΄σω των δικτυ΄ων, ιδι΄ως των
ευρυζωνικω΄ν, ΄εχει σηµαντικε΄ς δυνατο΄τητες το΄σο για τα παιδια΄
ο΄σο και για τους ενηλι΄κους. Μι΄α ιδιαι΄τερη δυνατο΄τητα ει΄ναι
η ενι΄σχυση της γνω΄σης γραφη΄ς, ανα΄γνωσης και αριθµητικη΄ς
και η ευρει΄α δια΄δοση των νε΄ων δεξιοτη΄των και γνω΄σεων που
απαιτου΄νται στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν.

—

Το περιεχο΄µενο που απευθυ΄νεται στα παιδια΄ πρε΄πει να
θεωρηθει΄ ειδικη΄ κατηγορι΄α περιεχοµε΄νου του ∆ιαδικτυ΄ου.
Χρεια΄ζονται ειδικα΄ προγρα΄µµατα για την προστασι΄α των
παιδιω΄ν σ' αυτο΄ το περιβα΄λλον. Τα παιδια΄ ΄εχουν το χαρακτηριστικο΄ ο΄τι ει΄ναι δυνητικα΄ οι πιο ικανοι΄ χρη΄στες του ∆ιαδικτυ΄ου. Ει΄ναι δυνητικοι΄ χρη΄στες ο΄λων των ανωτε΄ρω υπηρεσιω΄ν για ενηλι΄κους, αλλα΄ αποτελου΄ν χωριστου΄ς τοµει΄ς σε
χω΄ρους ο΄πως η εκπαι΄δευση, η ψυχαγωγι΄α και οι αγορε΄ς.
Επι΄σης, οι ανα΄γκες τους για ενηµε΄ρωση ενδε΄χεται να ει΄ναι
µεγαλυ΄τερες απο΄ των περισσοτε΄ρων ενηλι΄κων.

4.3.
Ο ενδεικτικο΄ς αυτο΄ς κατα΄λογος µας επιτρε΄πει να εξετα΄σουµε κατα΄ πο΄σο επιτυγχα΄νει το παρο΄ν προ΄γραµµα τον στο΄χο του
της το΄νωσης της ανα΄πτυξης και της χρη΄σης ευρωπαϊκου΄ ψηφιακου΄
περιεχοµε΄νου στα παγκο΄σµια δι΄κτυα.

4.4.
Απο΄ την ανωτε΄ρω ανα΄λυση, ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι η γραµµη΄
δρα΄σης που αφορα΄ την ενι΄σχυση της αξιοποι΄ησης των πληροφοριω΄ν του δηµο΄σιου τοµε΄α ει΄ναι χρη΄σιµη. Πρα΄γµατι, η ΟΚΕ ΄εχει
η΄δη υποστηρι΄ξει, σε προ΄σφατη γνωµοδο΄τηση΄ της, την αξιοποι΄ηση
των πληροφοριω΄ν του δηµο΄σιου τοµε΄α (1). Η µετατροπη΄ των

(1) ΕΕ C 169 της 16.6.1999.
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πληροφοριω΄ν του δηµο΄σιου τοµε΄α σε ψηφιακη΄ µορφη΄, προσπελα΄σιµη απο΄ το ευρυ΄ κοινο΄, ει΄ναι ΄ενα πολυ΄ µεγα΄λο εγχει΄ρηµα.
Οπωσδη΄ποτε θα συµβα΄λει σηµαντικα΄ στον στο΄χο της δια΄θεσης
ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στις εθνικε΄ς γλω΄σσες στο ∆ιαδι΄κτυο. Αυτο΄
ει΄ναι το ΄ενα απο΄ τα δυ΄ο κυ΄ρια σκε΄λη του προγρα΄µµατος
e-Content. Παρο΄λα αυτα΄, ει΄ναι µι΄α µο΄νο απο΄ τις συνιστω΄σες της
πλη΄ρους εικο΄νας του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου που παρασχε΄θηκε
στο σηµει΄ο 4.2 ανωτε΄ρω.

4.5.
Η χρηµατοδο΄τηση της συσκευασι΄ας και της µετατροπη΄ς
των κυβερνητικω΄ν πληροφοριω΄ν σε δεδοµε΄να προσπελα΄σιµα µε΄σω
του ∆ιαδικτυ΄ου θα πρε΄πει να αποτελει΄ ευθυ΄νη της κυβε΄ρνησης και
να πληρω΄νεται απο΄ την κυβε΄ρνηση, εκτο΄ς και εα΄ν ει΄ναι δυνατη΄
κα΄ποια εµπορικη΄ συµφωνι΄α. Αυτη΄ η εµπορικη΄ συµφωνι΄α θα
µπορου΄σε να περιλαµβα΄νει ΄ενα τρι΄το µε΄ρος, που θα αναλα΄βει το
κο΄στος της µετατροπη΄ς για σκοπου΄ς αξιοποι΄ησης. Πα΄ντως, θα
πρε΄πει να γι΄νει δια΄κριση µεταξυ΄ των ουσιωδω΄ν πληροφοριω΄ν για
την α΄σκηση των δηµοκρατικω΄ν δικαιωµα΄των των πολιτω΄ν, οι οποι΄ες
θα µπορου΄σαν να παρε΄χονται δωρεα΄ν η΄, ενδεχοµε΄νως, σε πολυ΄
µειωµε΄νη τιµη΄, και των πληροφοριω
΄ ν µε εµπορικο΄ χαρακτη΄ρα, οι
οποι΄ες, επειδη΄ πρε΄πει να ει΄ναι ευπρο΄σιτες, θα πρε΄πει να παρε΄χονται
σε τιµη΄ βασισµε΄νη στο κο΄στος της εκτυ΄πωσης, της ενηµε΄ρωσης,
της ανα΄συρσης και της διαβι΄βασης των δεδοµε΄νων, λειτουργι΄ες
που µπορου΄ν να τιµολογηθου΄ν, διαφορετικα΄ σε µια λογικη΄ τιµη΄
αγορα΄ς. Η ΟΚΕ αναµε΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς επ' αυτου΄
του θε΄µατος. Η προ΄ταση του προγρα΄µµατος για την ανταλλαγη΄
εµπειριω΄ν µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων ενδε΄χεται να αποβει΄ πολυ΄τιµη.

4.6.
Η ΟΚΕ προτρε΄πει την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει σχε΄δια µε
στο΄χο τη διατη΄ρηση της ροη΄ς και της συνεχου΄ς βελτι΄ωσης των
κρατικω΄ν δεδοµε΄νων που διατι΄θενται σε απευθει΄ας συ΄νδεση.

5.

Ενι΄σχυση της προσαρµογη΄ς του γλωσσικου΄ και πολιτιστικου΄ περιεχοµε΄νου

5.1.

Το προ΄γραµµα της Επιτροπη΄ς ΄εχει δυ΄ο κυ΄ρια στοιχει΄α:

—

ενθα΄ρρυνση νε΄ων συνεργασιω΄ν και υιοθε΄τηση πολυγλωσσικω΄ν στρατηγικω΄ν µε΄σω της προω΄θησης νε΄ων µορφω΄ν συνεργασι΄ας ανα΄µεσα στις βιοµηχανι΄ες ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου
και τις γλωσσικε΄ς βιοµηχανι΄ες,

—

ενι΄σχυση της γλωσσικη΄ς υποδοµη΄ς, η οποι΄α προϋποθε΄τει τη
δηµιουργι΄α ενο΄ς ανοικτου΄ πλαισι΄ου που θα αποτελει΄ται
απο΄ τυποποιηµε΄νους και διαλειτουργικου΄ς πολυγλωσσικου΄ς
πο΄ρους, ο΄πως, π.χ., ηλεκτρονικα΄ λεξικα΄, θησαυροι΄,
µεταφραστικε΄ς µνη΄µες και συλλογε΄ς ορολογι΄ας.

5.2.
Κατωτε΄ρω παρε΄χεται µια αξιολο΄γηση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της γλωσσικη΄ς προσαρµογη΄ς ορισµε΄νων πτυχω΄ν του γλωσσικου΄ περιεχοµε΄νου στο ∆ιαδι΄κτυο.
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5.2.1. Υ π η ρ ε σ ΄ε
ι ς ∆ ι α δ ι κ τ υ΄ ο υ ( I S P )
α)

β)

γ)

Σε εθνικο΄ επι΄πεδο, θα αποτελου΄σε ΄εκπληξη εα΄ν δεν υπη΄ρχαν
η΄δη πα΄ροχοι υπηρεσιω΄ν ∆ιαδικτυ΄ου (ISP) στις εθνικε΄ς γλω΄σσες για την προω΄θηση του διαλο΄γου στην εθνικη΄ γλω΄σσα.
Παροµοι΄ως, οι πυ΄λες πρε΄πει να παρε΄χουν στις εθνικε΄ς
γλω΄σσες υπηρεσι΄ες προσαρµοσµε΄νες στις ανα΄γκες του
χρη΄στη. Υπα΄ρχουν ση΄µερα ενδει΄ξεις ο΄τι οι υπηρεσι΄ες ∆ιαδικτυ΄ου και οι πυ΄λες στις εθνικε΄ς γλω΄σσες υπερτερου΄ν η΄δη
των αγγλικω΄ν ιστοθε΄σεων στις χω΄ρες της ΕΕ.
Οι δυνατο΄τητες δηµιουργι΄ας κα΄θε λογη΄ς νε΄ων οµα΄δων
ενδιαφερο΄ντων θα βοηθη΄σουν να επιταχυνθει΄ η αποδοχη΄ του
∆ιαδικτυ΄ου απο΄ τους ιδιω΄τες.
Ο διεθνη΄ς δια΄λογος θα πραγµατοποιει΄ται, φυσικα΄, σε γλω΄σσες που κατανοου΄ν και οι δυ΄ο πλευρε΄ς. Ο δια΄λογος αυτο΄ς
θα πραγµατοποιει΄ται µεταξυ΄ των χρηστω΄ν, ανεξα΄ρτητα απο΄
τη γλω΄σσα του παρο΄χου υπηρεσιω΄ν (ISP).

γ)

Οι κυβερνη΄σεις που επιθυµου΄ν να λειτουργου΄ν η΄ να συναλλα΄σσονται σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο ενδε΄χεται να επιλε΄ξουν
πολλε΄ς γλω΄σσες. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, θα ει΄ναι ενδιαφε΄ρον να
δου΄µε πω΄ς αναπτυ΄σσεται η γλωσσικη΄ στρατηγικη΄ της ΕΕ στην
επικοινωνι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν µεταξυ΄ τους και µε τα θεσµικα΄
ο΄ργανα.

δ)

Η ηλεκτρονικη΄ δηµοκρατι΄α (e-democracy) απαιτει΄ ευρει΄α
διει΄σδυση του ∆ιαδικτυ΄ου. Θα η΄ταν ΄ενα δυνητικα΄ θετικο΄
παρα΄πλευρο αποτε΄λεσµα του φα΄σµατος των προγραµµα΄των
που συνιστω΄νται εδω΄.

5.2.4. Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ΄ε ς π η γ ΄ε ς ε ν η µ ΄ε ρ ω σ η ς
α)

Αυτη΄ ει΄ναι µι΄α απο΄ τις γραµµε΄ς δρα΄σης του προγρα΄µµατος
της Επιτροπη΄ς. Ει΄ναι ουσιαστικο΄ στοιχει΄ο της ανα΄πτυξης των
εθνικω΄ν γλωσσω΄ν στο ∆ιαδι΄κτυο, αλλα΄ οπωσδη΄ποτε δεν ει΄ναι
το µοναδικο΄ στοιχει΄ο.

β)

Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, οποιοσδη΄ποτε αλλοδαπο΄ς επιδιω΄κει να
ερευνη΄σει εθνικε΄ς κρατικε΄ς πηγε΄ς δεδοµε΄νων θα πρε΄πει να
ει΄ναι προετοιµασµε΄νος να χρησιµοποιη΄σει την εθνικη΄ γλω΄σσα.
Η µετα΄φραση δεν φαι΄νεται να αποτελει΄ προτεραιο΄τητα, αν
και οι ΄ερευνες µε λε΄ξεις-κλειδια΄ θα η΄ταν χρη΄σιµες.

γ)

Η γλωσσικη΄ προσαρµογη΄ θα ασκη΄σει τον µεγαλυ΄τερο΄ της
αντι΄κτυπο στις πανευρωπαϊκε΄ς βα΄σεις δεδοµε΄νων.

5.2.2. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο΄ ε µ π ο΄ ρ ι ο ( e - C o m m e r c e )
α)

β)

γ)

Οι εθνικε΄ς επιχειρη΄σεις που αναπτυ΄σσουν ηλεκτρονικη΄
παρουσι΄α, ει΄τε εγχω΄ρια ει΄τε αλλοδαπη΄, επιλε΄γουν συνη΄θως
τη γλω΄σσα των συνεργατω΄ν η΄ των πελατω΄ν τους. Το ΄διο
ι
ισχυ΄ει και για τις επιχειρηµατικε΄ς συναλλαγε΄ς.
Για τις διεθνει΄ς επιχειρη΄σεις, οι παγκο΄σµιες συναλλαγε΄ς
επιχει΄ρησης µε επιχει΄ρηση πραγµατοποιου΄νται στη γλω΄σσα
που επικρατει΄ διεθνω΄ς στον τοµε΄α. Για τις συναλλαγε΄ς απο΄
επιχειρη΄σεων µε καταναλωτε΄ς, οι δραστηριο΄τητες πραγµατοποιου΄νται στη γλω΄σσα του καταναλωτη΄ σε κα΄θε χω΄ρα.

5.2.5. Μ η κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ΄ε ς π η γ ΄ε ς ε ν η µ ΄ε ρ ω σ η ς
α)

Οι οργανισµοι΄ µε δεδοµε΄να γενικου΄ ενδιαφε΄ροντος θα προωθη΄σουν τους δικου΄ς τους οργανωτικου΄ς στο΄χους µε τη
δια΄θεση των πληροφοριω΄ν τους σε απευθει΄ας συ΄νδεση. Του΄το
ισχυ΄ει, για παρα΄δειγµα, για αθλητικου΄ς συλλο΄γους η΄ για
επιχειρη΄σεις, ΜΚΟ, επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις, κ.λπ.

β)

'Οπου οι οργανισµοι΄ αυτοι΄ διαθε΄τουν διεθνε΄ς κοινο΄, κατα΄
πα΄σα πιθανο΄τητα θα παρε΄χουν και µετα΄φραση. Η γραµµη΄
δρα΄σης θα µπορου΄σε να υποστηρι΄ξει αυτε΄ς τις δραστηριο΄τητες.

Και οι δυ΄ο ανωτε΄ρω περιπτω΄σεις παρε΄χουν δυνατο΄τητες για
τη γραµµη΄ δρα΄σης που αφορα΄ τη γλωσσικη΄ προσαρµογη΄.

5.2.3. Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ η΄ δ ι α κ υ β ΄ε ρ ν η σ η ( e - G o v e r n ment)
α)

β)

Στο πλαι΄σιο και µο΄νο των υφιστα΄µενων κυβερνητικω΄ν
δραστηριοτη΄των, η µεγαλυ΄τερη ευκαιρι΄α ανα΄πτυξης της
εθνικη΄ς γλω΄σσας στο ∆ιαδι΄κτυο προε΄ρχεται απο΄ τη δυνατο΄τητα συναλλαγω΄ν τυ΄που ∆:∆ (διοι΄κησης-διοι΄κησης), ∆:Ε
(διοι΄κησης-επιχειρη΄σεων) και ∆:Π (διοι΄κησης-πολιτω΄ν). Οι
συναλλαγε΄ς ∆:∆ θα βελτιω
΄ σουν την επικοινωνι΄α στο εσωτερικο΄ της κρατικη΄ς µηχανη΄ς. Οι συναλλαγε΄ς ∆:Ε θα µειω΄σουν
το κο΄στος των προµηθειω΄ν και θα ενθαρρυ΄νουν ο΄λους τους
παρα΄γοντες της αλυσι΄δας εφοδιασµου΄ να χρησιµοποιου΄ν
το ∆ιαδι΄κτυο και την εθνικη΄ γλω΄σσα της διοι΄κησης. Οι
συναλλαγε΄ς ∆:Π θα µειω΄σουν το κο΄στος των κρατικω΄ν
υπηρεσιω΄ν, θα βελτιω΄σουν την ποιο΄τητα΄ τους και θα αυξη΄σουν τα κι΄νητρα των πολιτω΄ν να συνδεθου΄ν µε το ∆ιαδι΄κτυο.
Σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, οι επιχειρη΄σεις που σχεδια΄ζουν συναλλαγε΄ς µε εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις ενδε΄χεται να υποχρεωθου΄ν να
χρησιµοποιη΄σουν την εθνικη΄ γλω΄σσα.
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5.2.6. Ψ υ χ α γ ω γ ΄α
ι
α)

Υπα΄ρχει δεδοµε΄νο κοινο΄ για την ψυχαγωγι΄α στις εθνικε΄ς
γλω΄σσες, ο΄πως αποδεικνυ΄εται απο΄ την επιτυχι΄α της εθνικη΄ς
τηλεο΄ρασης.

β)

Υπα΄ρχουν δυνατο΄τητες πολυκρατικη΄ς εκµετα΄λλευσης των
εθνικω΄ν τηλεοπτικω΄ν και κινηµατογραφικω΄ν παραγωγω΄ν στις
σηµαντικο΄τερες ευρωπαϊκε΄ς γλω΄σσες. Οι προτιµη΄σεις των
πολιτω΄ν της ΕΕ ο΄σον αφορα΄ τη δευ΄τερη γλω΄σσα ενδε΄χεται να
µεταβληθου΄ν σηµαντικα΄ µε την ΄ενταξη των υποψηφι΄ων
χωρω΄ν.

γ)

Υπα΄ρχει σηµαντικο΄ κοινο΄ για εξαγωγε΄ς ψυχαγωγικου΄ περιεχοµε΄νου. Η γλω΄σσα ει΄ναι σηµαντικο΄ς παρα΄γοντας για την
επιτυχι΄α του ψυχαγωγικου΄ περιεχοµε΄νου στο εξωτερικο΄.
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5.2.7. Ε κ π α ΄δ
ι ευση
Το ∆ιαδι΄κτυο µπορει΄ ευ΄κολα να χρησιµοποιηθει΄, µεταξυ΄ α΄λλων,
για τη διδασκαλι΄α ξε΄νων γλωσσω΄ν σε µαθητε΄ς κα΄θε ηλικι΄ας.

5.2.8. Π ε ρ ι ε χ ο΄ µ ε ν ο π ο υ α π ε υ θ υ΄ ν ε τ α ι σ τ α π α ι δ ι α΄
α)

Η σηµασι΄α των ιστοθε΄σεων υποδειγµατικου΄ χαρακτη΄ρα στις
εθνικε΄ς γλω΄σσες πρε΄πει να υπογραµµισθει΄ µε ιδιαι΄τερη
΄εµφαση. Υπα΄ρχουν σηµαντικε΄ς ευκαιρι΄ες για µετα΄φραση
επιτυχηµε΄νων ευρωπαϊκω΄ν παιδικω΄ν ιστοθε΄σεων για τις
αγορε΄ς ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν. Οι γλωσσικε΄ς και οι
πολιτισµικε΄ς διαστα΄σεις ει΄ναι σηµαντικε΄ς.

β)

Ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ για τα παιδια΄ να διατι΄θενται εθνικε΄ς
πηγε΄ς πληροφοριω΄ν σε απευθει΄ας συ΄νδεση (π.χ. λεξικα΄,
βιβλιοθη΄κες, εγκυκλοπαι΄δειες κ.λπ.). Εξ ορισµου΄, οι πηγε΄ς
αυτε΄ς πρε΄πει να διατι΄θενται στην εθνικη΄ γλω΄σσα.

γ)

∆εν πρε΄πει να υποτιµου΄µε το ενδιαφε΄ρον των παιδιω΄ν για τη
διεθνη΄ δια΄σταση του ∆ιαδικτυ΄ου, ου΄τε τα γλωσσικα΄ προσο΄ντα
τους. Τα παιδια΄ νιω΄θουν ακαταµα΄χητη ΄ελξη για την
παγκο΄σµια επικοινωνι΄α σε παγκο΄σµιες γλω΄σσες και θα πρε΄πει
να ενθαρρυ΄νονται σε αυτο΄.

5.3.
Τα κυριο΄τερα θε΄µατα που προκυ΄πτουν απο΄ την ανωτε΄ρω
ανα΄λυση ει΄ναι:
—

η διατη΄ρηση της γλωσσικη΄ς και πολιτιστικη΄ς πολυµορφι΄ας
στα κρα΄τη µε΄λη,

—

η εξα΄λειψη των γλωσσικω΄ν φραγµω΄ν για το εµπο΄ριο και τις
ανθρω΄πινες συναλλαγε΄ς, ΄ετσι ω΄στε να προαχθει΄ η εκτι΄µηση
και η απο΄λαυση της πολυ΄µορφης ευρωπαϊκη΄ς πολιτισµικη΄ς
και γλωσσικη΄ς κληρονοµια΄ς σε ο΄λη την ΕΕ και

—

η προαγωγη΄ του ευρωπαϊκου΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στα
παγκο΄σµια δι΄κτυα.

5.4.
Η αντιµετω΄πιση αυτω΄ν των θεµα΄των εξαρτα΄ται κατα΄ πρω΄το
λο΄γο απο΄ την παρουσι΄α πλου΄σιων εθνικω΄ν γλωσσικω΄ν «νησι΄δων»,
ο΄που ο΄λες οι πτυχε΄ς της εθνικη΄ς ζωη΄ς ει΄ναι διαθε΄σιµες στην εθνικη΄
γλω΄σσα. Στον κο΄σµο του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου, του΄το σηµαι΄νει
΄ενα ολοκληρωµε΄νο συµπλη΄ρωµα ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στην
εθνικη΄ γλω΄σσα. Σε αυτο΄ το περιεχο΄µενο θα πρε΄πει να ΄εχει
προ΄σβαση και η παγκο΄σµια ∆ιασπορα΄ ευρωπαι΄ων υπηκο΄ων.

5.5.
Οι νησι΄δες αυτε΄ς πρε΄πει να συνδεθου΄ν µε γε΄φυρες. Τε΄τοιες
γε΄φυρες υπα΄ρχουν ση΄µερα εκτο΄ς του ∆ιαδικτυ΄ου. Πολλοι΄ πολι΄τες
ει΄ναι πολυ΄γλωσσοι και απολαµβα΄νουν τη λογοτεχνι΄α, το θε΄ατρο
και την ο΄περα σε πολλε΄ς ευρωπαϊκε΄ς γλω΄σσες. Το ∆ιαδι΄κτυο δεν
δηµιουργει΄ φραγµου΄ς στον υπα΄ρχοντα αυτο΄ δια΄λογο. Η προ΄κληση
για την ΕΕ ει΄ναι η χρη΄ση του ∆ιαδικτυ΄ου για την οικοδο΄µηση
ακο΄µη καλυ΄τερων γεφυρω΄ν.
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5.6.
Μια σηµαντικη΄ πτυχη΄ της γλωσσικη΄ς προσαρµογη΄ς ει΄ναι η
δια΄θεση των επιχειρη΄σεων και α΄λλων οργανισµω΄ν που σκοπευ΄ουν
να χρησιµοποιη΄σουν το ∆ιαδι΄κτυο να προσεγγι΄σουν πελα΄τες. Ει΄ναι
σαφε΄ς ο΄τι θα κοστι΄ζει λιγο΄τερο να δηµιουργηθει΄ εξαρχη΄ς µια
ιστοθε΄ση µε πολυγλωσσικη΄ προ΄σβαση παρα΄ να µετατραπει΄ εκ των
υστε΄ρων µια µονο΄γλωσση σε πολυ΄γλωσση. Η ΟΚΕ ενθαρρυ΄νει τα
προ΄τυπα σχε΄δια σε αυτο΄ν τον τοµε΄α.
5.7.
'Οσον αφορα΄ τη γλωσσικη΄ προσαρµογη΄, υπα΄ρχουν οι εξη΄ς
στο΄χοι:
α)

διαθεσιµο΄τητα «ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου» στις εθνικε΄ς γλω΄σσες,

β)

διαθεσιµο΄τητα «ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου» στις εθνικε΄ς
γλω΄σσες στα παγκο΄σµια δι΄κτυα,

γ)

και οι δυ΄ο ανωτε΄ρω περιπτω΄σεις µε ιδιαι΄τερη εστι΄αση στις
υποψη΄φιες χω΄ρες.

Η αξιοποι΄ηση των αποτελεσµα΄των του 5ου προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο
για την ΕΤΑ(1) θα αποτελε΄σει επι΄σης σηµαντικο΄ τµη΄µα της
γραµµη΄ς δρα΄σης. Και πα΄λι, βλε΄ποντας την εµβε΄λεια αυτη΄ς της
γραµµη΄ς δρα΄σης, πρε΄πει να ανησυχη΄σουµε για τη σπανιο΄τητα των
πο΄ρων.

6.

΄ ν στο΄χων του προγρα΄µµατος
Επι΄τευξη των στρατηγικω

6.1.
Οι στρατηγικοι΄ στο΄χοι του προγρα΄µµατος παρε΄χονται στο
σηµει΄ο 1.3.
6.1.1. ∆ηµιουργι΄α ευνοϊκω΄ν συνθηκω΄ν για την εµπορι΄α, τη
διανοµη΄ και τη χρη΄ση του ευρωπαϊκου΄ ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου
στα παγκο΄σµια δι΄κτυα
Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, το προ΄γραµµα πιθανο΄τατα θα αρχι΄σει
να δηµιουργει΄ ευνοϊκε΄ς συνθη΄κες, αλλα΄, δεδοµε΄νων των λιγοστω΄ν
διαθε΄σιµων πο΄ρων, ΄σως
ι
να µην προχωρη΄σει αρκετα΄.
6.1.2. Ενι΄σχυση της χρη΄σης των δυνατοτη΄των του ευρωπαϊκου΄
ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου, ιδι΄ως δε των πληροφοριω΄ν του δηµο΄σιου
τοµε΄α
Το προ΄γραµµα θα ασχοληθει΄ ιδιαι΄τερα µε τον τοµε΄α των πληροφοριω΄ν του δηµο΄σιου τοµε΄α. ∆εδοµε΄νου του τερα΄στιου δυναµικου΄
των πληροφοριω΄ν του δηµο΄σιου τοµε΄α, η ΟΚΕ ει΄ναι ενθουσιασµε΄νη
µε τη φιλοδοξι΄α αυτω΄ν των εξελι΄ξεων.
6.1.3. Προω΄θηση της πολυγλωσσι΄ας του ψηφιακου΄ περιεχοµε΄νου στα παγκο΄σµια δι΄κτυα
(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα του 5ου
προγρα΄µµατος-πλαι΄σιο για την ΕΤΑ (1998-2002): ΕΕ C 407 της
28.12.1998, σ. 123-159.
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Στον βαθµο΄ που ο στο΄χος αυτο΄ς αφορα΄ εθνικε΄ς γλω΄σσες για
εθνικο΄ κοινο΄, το προ΄γραµµα θα ΄εχει αναµφι΄βολα απη΄χηση. Η
απο΄κτηση διεθνου΄ς κοινου΄ σε διεθνει΄ς γλω΄σσες ΄σως
ι
να ει΄ναι πιο
δυ΄σκολο να επιτευχθει΄.
Αυ΄ξηση των εξαγωγικω΄ν ευκαιριω΄ν για τις ευρωπαϊκε΄ς εταιρι΄ες
περιεχοµε΄νου, ιδι΄ως δε για τις ΜΜΕ, µε΄σω της γλωσσικη΄ς
προσαρµογη΄ς.

7.

20.4.2001

Συµπερα΄σµατα

7.1.
Αποδει΄χτηκε η΄δη ο΄τι η χρηµατοδο΄τηση επιτρε΄πει δαπα΄νες
1 εκατ. ευρω΄ ετησι΄ως κατα΄ µε΄σον ο΄ρο σε καθε΄να απο΄ τα 15 κρα΄τη
µε΄λη για καθε΄να απο΄ τα 5 ΄ετη του προγρα΄µµατος. Για να ΄εχει
κα΄ποιον αντι΄κτυπο, η στη΄ριξη αυτη΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι α΄κρως
αποτελεσµατικη΄ και στοχοθετηµε΄νη.

Αυτη΄ ει΄ναι µια πολυ΄ σηµαντικη΄ πρωτοβουλι΄α για τις ΜΜΕ.
Αναµε΄νεται να οδηγη΄σει σε καινοτοµι΄ες και δηµιουργι΄α θε΄σεων
απασχο΄λησης.

7.2.
Η χρηµατοδο΄τηση µπορει΄ να στηρι΄ξει µο΄νο τις προπαρασκευαστικε΄ς εργασι΄ες στις υποψη΄φιες χω΄ρες. Θα χρειαστου΄ν,
εποµε΄νως, και α΄λλες πηγε΄ς εσο΄δων.

6.1.3.1. Συνεισφορα΄ στην επαγγελµατικη΄, κοινωνικη΄ και πολιτιστικη΄ ανα΄πτυξη των πολιτω΄ν της ΕΕ

7.3.
Η γραµµη΄ δρα΄σης που αφορα΄ το ψηφιακο΄ περιεχο΄µενο, µε
την επικε΄ντρωση΄ της στις πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου τοµε΄α,
παρε΄χει τη δυνατο΄τητα να δηµιουργηθει΄ ΄ενα θησαυροφυλα΄κιο
πληροφοριω΄ν για τις κυβερνη΄σεις της ΕΕ, τα εµπορικα΄ συµφε΄ροντα
και τους πολι΄τες.

∆ιευκο΄λυνση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ΄ενταξης των
πολιτω΄ν των υποψηφι΄ων κρατω΄ν µελω΄ν στην κοινωνι΄α των
πληροφοριω΄ν.
α)

β)

Για να επιτευχθου΄ν αυτοι΄ οι δυ΄ο στρατηγικοι΄ στο΄χοι, ει΄ναι
απαραι΄τητο να διατι΄θεται το συ΄νολο του περιεχοµε΄νου που
περιγρα΄φεται στο σηµει΄ο 5.2. Προς του΄το απαιτου΄νται,
ειδικο΄τερα, πα΄ροχοι υπηρεσιω΄ν ∆ιαδικτυ΄ου (ISP) στις εθνικε΄ς
γλω΄σσες και πλη΄ρης ψηφιοποι΄ηση του επαγγελµατικου΄,
κοινωνικου΄ και πολιτιστικου΄ περιεχοµε΄νου στις σχετικε΄ς
ιστοθε΄σεις.
Το προ΄γραµµα που προτει΄νει η Επιτροπη΄ µπορει΄ να συµβα΄λει
στην ενθα΄ρρυνση της δηµιουργι΄ας εθνικω΄ν ιστοθε΄σεων το΄σο
στα κρα΄τη µε΄λη ο΄σο και στις υποψη΄φιες χω΄ρες. Απο΄ αυτη΄ν
την α΄ποψη, µπορει΄ να ει΄ναι αξιο΄λογη πρωτοβουλι΄α και
χαι΄ρει της υποστη΄ριξης της ΟΚΕ. Ωστο΄σο, η κλι΄µακα της
διατιθε΄µενης κοινοτικη΄ς χρηµατοδο΄τησης σηµαι΄νει ο΄τι τα
κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν να παρα΄σχουν τους περισσο΄τερους απο΄
τους αναγκαι΄ους πο΄ρους.

7.4.
Η βελτι΄ωση της γλωσσικη΄ς και της πολιτιστικη΄ς προσαρµογη΄ς παρε΄χει στη βιοµηχανι΄α περιεχοµε΄νου ΄ενα ευπρο΄σδεκτο
κι΄νητρο να αξιοποιη΄σει τα πολιτιστικα΄ και τα εθνικα΄ δυνατα΄ µας
σηµει΄α. Επι΄σης, διευκολυ΄νει τη συµµετοχη΄ των Ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν
στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν.
7.5.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει θερµα΄ τις κυ΄ριες γραµµε΄ς δρα΄σης
του προγρα΄µµατος. Πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι καλα΄ σχεδιασµε΄νες και
στοχοθετηµε΄νες και ο΄τι η σηµασι΄α τους για την οικογε΄νεια των
ευρωπαϊκω΄ν εθνω΄ν ει΄ναι τερα΄στια. Ωστο΄σο, αναπο΄φευκτα θα
χρειαστου΄ν περισσο΄τερα κονδυ΄λια.
7.6.
Απο΄ µο΄νο του, το προ΄γραµµα δεν µπορει΄ να εκπληρω΄σει
τους στρατηγικου΄ς στο΄χους που ΄εχουν τεθει΄ για αυτο΄. Μπορει΄,
ο΄µως, να συµβα΄λει στην ανα΄πτυξη αυτω΄ν των στρατηγικω΄ν ως
τµη΄µα της πρωτοβουλι΄ας eEurope 2002.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ρα»
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις διατα΄ξεις για τη θερινη΄ ω
(2001/C 116/07)
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
Στις 12 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης για την ΄δρυση
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 9 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Levaux.
Κατα΄ την 337η συ΄νοδο ολοµε΄λειας που πραγµατοποιη΄θηκε στις 29 και 30 Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της
29ης Νοεµβρι΄ου), η ΟΚΕ υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση µε 106 ψη΄φους υπε΄ρ και µι΄α αποχη΄.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Εα΄ν ληφθου΄ν ως σηµει΄ο αναφορα΄ς οι ωριαι΄ες α΄τρακτοι, τα
15 κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ διαιρου΄νται ση΄µερα σε τρεις χρονικε΄ς ζω΄νες
που δεν συµπι΄πτουν αναγκαστικα΄ µε τις ζω΄νες του µεσηµβρινου΄.
Η Ιρλανδι΄α, το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο και η Πορτογαλι΄α βρι΄σκονται
στη ζω΄νη της ω΄ρας Greenwich (TU). Η Ελλα΄δα και η Φινλανδι΄α
βρι΄σκονται στην ωριαι΄α ζω΄νη TU + 2. Τε΄λος, η Σουηδι΄α, η
Γερµανι΄α, το Λουξεµβου΄ργο, η ∆ανι΄α, η Αυστρι΄α, η Ισπανι΄α, η
Γαλλι΄α, οι Κα΄τω Χω΄ρες, το Βε΄λγιο και η Ιταλι΄α βρι΄σκονται στην
ωριαι΄α ζω΄νη TU + 1.
1.2.
Κατα΄ τη δεκαετι΄α του '60, ιδι΄ως µετα΄ την πρω΄τη ενεργειακη΄
κρι΄ση, τα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη καθιε΄ρωσαν διατα΄ξεις σχετικα΄
µε τη θερινη΄ ω΄ρα.
1.3.
Η υ΄παρξη διαφορετικω΄ν εθνικω΄ν διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τη
θερινη΄ ω΄ρα ΄εχει καταστη΄σει αναγκαι΄α την εξε΄ταση του θε΄µατος
αυτου΄ σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο.
1.4.
Η πρω΄τη οδηγι΄α ο΄σον αφορα΄ τις διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τη
θερινη΄ ω΄ρα (1) τε΄θηκε σε ισχυ΄ το 1981 και ει΄χε ως µοναδικο΄ στο΄χο
την προοδευτικη΄ εναρµο΄νιση των ηµεροµηνιω΄ν ΄εναρξης και λη΄ξης
της περιο΄δου της θερινη΄ς ω΄ρας, ω΄στε να αρθου΄ν τα εµπο΄δια στην
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των αγαθω΄ν, των υπηρεσιω΄ν και των
προσω΄πων τα οποι΄α θα µπορου΄σαν να προκαλε΄σουν οι αποκλι΄νουσες εθνικε΄ς διατα΄ξεις.
1.5.
Ο στο΄χος αυτο΄ς ει΄χε επιτευχθει΄ εν µε΄ρει απο΄ την πρω΄τη
οδηγι΄α, δεδοµε΄νου ο΄τι µο΄νο η ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ει΄χε εναρµονιστει΄ σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.
1.6.
Οι ακο΄λουθες οδηγι΄ες (2) προε΄βλεπαν δυ΄ο ηµεροµηνι΄ες
λη΄ξεως:
—

την τελευται΄α Κυριακη΄ του Σεπτεµβρι΄ου για τα κρα΄τη µε΄λη
της ηπειρωτικη΄ς Ευρω΄πης, και

(1) Οδηγι΄α 80/737/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 22ας Ιουλι΄ου 1980,
σχετικα΄ µε τις διατα΄ξεις για τη θερινη΄ ω΄ρα (ΕΕ L 205 της 7.8.1980,
σ. 17). Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ: ΕΕ C 131 της 12.6.1976, σ. 12.
(2) Οδηγι΄α 82/399/ΕΟΚ (ΕΕ L 173 της 19.6.1982, σ. 17)· οδηγι΄α
84/634/ΕΟΚ (ΕΕ L 331 της 19.12.1984, σ. 33)· οδηγι΄α 88/14/ΕΟΚ
(ΕΕ L 6 της 9.1.1988, σ. 38)· οδηγι΄α 89/47/CEE (ΕΕ L 17 της
21.1.1989, σ. 57)· οδηγι΄α 92/20/CEE (ΕΕ L 89 της 4.4.1992,
σ. 28).

—

την τε΄ταρτη Κυριακη΄ του Οκτωβρι΄ου για την Ιρλανδι΄α και το
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο.

1.7.
Η πλη΄ρης εναρµο΄νιση του χρονοδιαγρα΄µµατος της περιο΄δου της θερινη΄ς ω΄ρας πραγµατοποιη΄θηκε µε την υιοθε΄τηση της
΄εβδοµης οδηγι΄ας 94/21/ΕΚ (3) που προε΄βλεπε, απο΄ το 1996, µια
κοινη΄ ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης και λη΄ξης της περιο΄δου της θερινη΄ς
ω΄ρας σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη ανεξαιρε΄τως.
1.8.
Τε΄λος, η ο΄γδοη οδηγι΄α 97/44/ΕΚ (4) ανανε΄ωσε, και την
περι΄οδο απο΄ το 1998 ΄εως και το 2001, τις διατα΄ξεις της ΄εβδοµης
οδηγι΄ας, συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες η περι΄οδος της θερινη΄ς ω΄ρας
αρχι΄ζει την τελευται΄α Κυριακη΄ του Μαρτι΄ου και τελειω΄νει την
τελευται΄α Κυριακη΄ του Οκτωβρι΄ου σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
1.9.
Κατα΄ την υιοθε΄τηση της ο΄γδοης οδηγι΄ας η Επιτροπη΄
ανε΄λαβε την υποχρε΄ωση να προβει΄ σε εµπεριστατωµε΄νη εξε΄ταση
των επιπτω΄σεων της θερινη΄ς ω΄ρας σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Συνεπω΄ς, απο΄ το 1998 µε΄χρι το 1999
πραγµατοποιη΄θηκε µια εκτενη΄ς ΄ερευνα απο΄ µια ανεξα΄ρτητη εταιρει΄α συµβου΄λων (5), µε στο΄χο να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι δια΄φορες
µελε΄τες και τα συµπερα΄σµατα υφιστα΄µενων εκθε΄σεων για το θε΄µα
αυτο΄ το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, να ζητηθει΄ η
α΄ποψη εµπειρογνωµο΄νων στους δια΄φορους σχετικου΄ς τοµει΄ς ω΄στε
να διατυπωθου΄ν συµπερα΄σµατα, και να υποβληθου΄ν συστα΄σεις
βα΄σει των πραγµατοποιηθεισω΄ν αναλυ΄σεων και εξετα΄σεων. Η
µελε΄τη ΄επρεπε να περιορι΄ζεται αποκλειστικα΄ και µο΄νο στις επιδρα΄σεις και επιπτω΄σεις της θερινη΄ς ω΄ρας και δεν ει΄χε ως στο΄χο την
εξε΄ταση της συ΄νθεσης η΄ της τροποποι΄ησης των ωριαι΄ων ατρα΄κτων
στην Ευρω΄πη, πρα΄γµα που εµπι΄πτει στην αρµοδιο΄τητα των κρατω΄ν
µελω΄ν (ακο΄µη λιγο΄τερο την καθιε΄ρωση µιας ενιαι΄ας ω΄ρας στην
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση).
(3) 'Εβδοµη οδηγι΄α 94/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Μαι΅ου 1994, σχετικα΄ µε τις διατα΄ξεις για τη
θερινη΄ ω΄ρα (ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 1). Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ:
ΕΕ C 34 της 2.2.1994, σ. 21.
(4) 'Ογδοη οδηγι΄α 97/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου, της 22ας Ιουλι΄ου 1997, σχετικα΄ µε τις διατα΄ξεις για τη
θερινη΄ ω΄ρα (ΕΕ L 206 της 1.8.1997, σ. 62). Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ:
ΕΕ C 30 της 30.1.1997, σ. 20.
(5) Research voor Beleid International (RvB), Leiden, Ολλανδι΄α, Ιου΄νιος
1999.
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3.

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς

2.1.
Η παρου΄σα προ΄ταση οδηγι΄ας, που λαµβα΄νει σε µεγα΄λο
βαθµο΄ υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα της µελε΄της για τη θερινη΄ ω΄ρα,
προβλε΄πει την καθιε΄ρωση για απεριο΄ριστο δια΄στηµα, των διατα΄ξεων
σχετικα΄ µε την περι΄οδο της θερινη΄ς ω΄ρας απο΄ το ΄ετος 2002·
πρα΄γµατι, συ΄µφωνα µε την Επιτροπη΄, η ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α
ορισµε΄νων τοµε΄ων και ο΄χι µο΄νο του τοµε΄α των µεταφορω΄ν
και εκει΄νου των τηλεπικοινωνιω΄ν αλλα΄ και α΄λλων τοµε΄ων της
βιοµηχανι΄ας, απαιτει΄ ΄ενα σταθερο΄ µακροπρο΄θεσµο προγραµµατισµο΄.
2.2.
Επι΄σης, για λο΄γους σαφη΄νειας και ακρι΄βειας των πληροφοριω΄ν, η Επιτροπη΄ προτει΄νει να θεσπι΄ζεται και να δηµοσιευ΄εται κα΄θε
πενταετι΄α το χρονοδια΄γραµµα εφαρµογη΄ς της περιο΄δου της
θερινη΄ς ω΄ρας για τα επο΄µενα πε΄ντε χρο΄νια.
2.3.
Τε΄λος, η προ΄ταση προβλε΄πει ο΄τι η εφαρµογη΄ της µελλοντικη΄ς οδηγι΄ας θα παρακολουθει΄ται βα΄σει µιας ΄εκθεσης που θα
υποβα΄λλεται στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στο Συµβου΄λιο και
στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄. Η ΄εκθεση αυτη΄ θα
αφορα΄ τις επιπτω΄σεις των ισχυουσω΄ν διατα΄ξεων για την ω΄ρα σε
ο΄λους τους ενδιαφερο΄µενους τοµει΄ς βα΄σει των πληροφοριω΄ν που
θα γνωστοποιου΄νται σε ευ΄θετο χρο΄νο απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη στην
Επιτροπη΄ για να καταστει΄ δυνατη΄ η εκ νε΄ου υποβολη΄ της
΄εκθεσης αυτη΄ς κατα΄ την προκαθορισµε΄νη ηµεροµηνι΄α, δηλαδη΄ στις
31 ∆εκεµβρι΄ου 2007.

20.4.2001

Παρατηρη΄σεις της ΟΚΕ

3.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το γεγονο΄ς ο΄τι
η Επιτροπη΄ εκπο΄νησε εµπεριστατωµε΄νη µελε΄τη για τις επιπτω΄σεις
της θερινη΄ς ω΄ρας σε ο΄λους τους κυριο΄τερους ενδιαφερο΄µενους
οικονοµικου΄ς τοµει΄ς, ο΄πως η γεωργι΄α, η βιοµηχανι΄α, το εµπο΄ριο,
οι τρα΄πεζες, οι µεταφορε΄ς, καθω΄ς επι΄σης και για τις επιπτω΄σεις
στην υγει΄α ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν του πληθυσµου΄, την οδικη΄
ασφα΄λεια, τον τουρισµο΄ και τις ψυχαγωγικε΄ς δραστηριο΄τητες.
3.2.
Αν και η µελε΄τη δεν επε΄τρεψε να διατυπωθου΄ν οριστικα΄
συµπερα΄σµατα για τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς επιπτω΄σεις, ει΄τε
αρνητικε΄ς, ει΄τε θετικε΄ς, του συστη΄µατος της θερινη΄ς ω΄ρας, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, ο΄πως ΄επραξε και στις προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄, τα΄σσεται υπε΄ρ της
προ΄τασης της Επιτροπη΄ς στο µε΄τρο που διευκολυ΄νει την ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α των αγαθω΄ν, των υπηρεσιω΄ν και των προσω΄πων, καθω΄ς
επι΄σης και την ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.
3.3.
Τε΄λος, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το
γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ προβλε΄πει στο α΄ρθρο 5 της προ΄τασης
οδηγι΄ας ο΄τι οι επιπτω΄σεις των διατα΄ξεω΄ν της θα αποτελε΄σουν
αντικει΄µενο εξε΄τασης µε ΄εκθεση (που θα υποβληθει΄ το αργο΄τερο
στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2007), και ο΄τι η ΄εκθεση αυτη΄ θα υποβληθει΄
υποχρεωτικα΄ στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
—

την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τα απο΄βλητα
΄ ν ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄» και
ειδω

—

την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τον περιορισµο΄
΄ ν στα ει΄δη ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄»
της χρη΄σης ορισµε΄νων επικι΄νδυνων ουσιω
(2001/C 116/08)

Στις 14 Σεπτεµβρι΄ου 2000, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις των α΄ρθρων 95 και 175 της
Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και
Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις ανωτε΄ρω προτα΄σεις.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄α ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, επεξεργα΄στηκε στις 15 Νοεµβρι΄ου 2000 τη γνωµοδο΄τηση΄ του µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Colombo.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 100 ψη΄φους υπε΄ρ, 4 κατα΄ και 3 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
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Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς

1.1.
Οι δυ΄ο προτα΄σεις αποσκοπου΄ν στην αντιµετω΄πιση των
προβληµα΄των που προκαλει΄ στο περιβα΄λλον η ταχε΄ως αυξανο΄µενη
ροη΄ αποβλη΄των ειδω΄ν ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄
(WΕΕΕ) στα οποι΄α συµπεριλαµβα΄νονται µεγα΄λες και µικρε΄ς οικιακε΄ς συσκευε΄ς (πλυντη΄ρια, ψυγει΄α, φρυγανιε΄ρες, πιστολα΄κια µαλλιω΄ν, κ.λπ.) καθω΄ς και ο εξοπλισµο΄ς τηλεµατικη΄ς και τηλεπικοινωνιω΄ν (προσωπικο΄ς υπολογιστη΄ς, εκτυπωτε΄ς, κινητα΄ τηλε΄φωνα,
κ.λπ.). Πιο συγκεκριµε΄να, και σε συµφωνι΄α µε την γενικη΄ κοινοτικη΄
πολιτικη΄ στον τοµε΄α των αποβλη΄των, οι προτα΄σεις αυτε΄ς αποβλε΄πουν στην προ΄ληψη, επαναχρησιµοποι΄ηση, ανακυ΄κλωση και α΄λλες
΄ ς και στην
µορφε΄ς ανα΄κτησης του ει΄δους αυτου΄ αποβλη΄των, καθω
ασφαλη΄ επεξεργασι΄α και δια΄θεση΄ τους. Ταυτο΄χρονα, οι προτα΄σεις
επιδιω΄κουν να συµβα΄λουν στην εναρµο΄νιση πολλω΄ν εθνικω΄ν
πρωτοβουλιω΄ν που ΄εχουν αναληφθει΄ στον τοµε΄α αυτο΄ν.
1.2.
Κατα΄ το 1998 η παραγωγη΄ αποβλη΄των ειδω΄ν ηλεκτρικου΄
και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ ανη΄λθε σε 6 εκατ. το΄νους (4 % της
κατηγορι΄ας των αστικω΄ν αποβλη΄των). Αναµε΄νεται ο΄τι η ετη΄σια
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αυ΄ξηση του ο΄γκου των WEEE θα κυµαι΄νεται µεταξυ΄ 3 % και 5 %.
Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι κα΄θε 5 χρο΄νια παρα΄γονται περι΄που
16-28 % περισσο΄τερα WEEE και ο΄τι η συνολικη΄ ποσο΄τητα΄ τους
διπλασια΄ζεται εντο΄ς 12 ετω΄ν. Η αυ΄ξηση των WEEE ει΄ναι περι΄που
3 φορε΄ς υψηλο΄τερη απο΄ τη µε΄ση αυ΄ξηση των αστικω΄ν αποβλη΄των.
Πα΄νω απο΄ το 90 % των WEEE αποτελει΄ αντικει΄µενο υγειονοµικη΄ς
ταφη΄ς, καυ΄σης η΄ ανα΄κτησης δι΄χως προεπεξεργασι΄α. Η επιβα΄ρυνση
του περιβα΄λλοντος που οφει΄λεται στα WEEE υπερβαι΄νει κατα΄
πολυ΄ την επιβα΄ρυνση του περιβα΄λλοντος που συνδε΄εται µε την
παραγωγη΄ των υλικω΄ν που αποτελου΄ν τις α΄λλες κατηγορι΄ες των
αστικω΄ν αποβλη΄των.
1.3.
Η πρω΄τη προ΄ταση οδηγι΄ας (η αποκαλου΄µενη οδηγι΄α για
τα WEEE), η οποι΄α βασι΄ζεται στο α΄ρθρο 175 της Συνθη΄κης
(περιβα΄λλον), εξετα΄ζει τη διαχει΄ριση των WΕΕΕ. Με βα΄ση την
΄εννοια του καταµερισµου΄ των ευθυνω΄ν, προβλε΄πει µια σειρα΄
υποχρεω΄σεων για ο΄λους τους ενδιαφερο΄µενους φορει΄ς: παραγωγου΄ς, διανοµει΄ς, δηµο΄σιες αρχε΄ς και καταναλωτε΄ς.
1.3.1. 'Οσον αφορα΄ τα WEEE που προε΄ρχονται απο΄ οικιακη΄
χρη΄ση οι κυριο΄τερες διατα΄ξεις της προ΄τασης περιλαµβα΄νονται
στον πι΄νακα 1 (βλε΄πε παρακα΄τω).

Πι΄νακας 1
΄ σεις των διαφο΄ρων ενδιαφερο΄µενων φορε΄ων
WEEE που προε΄ρχονται απο΄ οικιακη΄ χρη΄ση — Κυ΄ριες υποχρεω

Τοµε΄ας

Χωριστη΄ συλλογη΄

Αρµο΄διος φορε΄ας (τεχνικη΄ η΄/και οικονοµικη΄
εφαρµογη΄)

Φυ΄ση της υποχρε΄ωσης

επιστροφη΄ χωρι΄ς επιβα΄ρυνση (α΄ρθρο 4.2)

Προθεσµι΄α

διανοµει΄ς (οι παραγωγοι΄ σε εθελοντικη΄ κατα΄ τη στιγµη΄ της µεταφορα΄ς στο εθνικο΄
βα΄ση (α΄ρθρο 4.3))
δι΄καιο (εντο΄ς 18 µηνω΄ν απο΄ την ΄εγκριση
της οδηγι΄ας)

δηµιουργι΄α εγκαταστα΄σεων και συστη- δηµο΄σιες αρχε΄ς
µα΄των συλλογη΄ς (α΄ρθρο 4.1)

κατα΄ τη στιγµη΄ της µεταφορα΄ς

στο΄χος συλλογη΄ς 4 κιλω
΄ ν ανα΄ κα΄τοικο σε δηµο΄σιες αρχε΄ς
ετη΄σια βα΄ση (α΄ρθρο 4.5)

΄εως την 1.1.2006· µετα΄ την ηµεροµηνι΄α
αυτη΄, ενδεχο΄µενος καθορισµο΄ς των υποχρεωτικω΄ν στο΄χων

µεταφορα΄ απο΄ εγκαταστα΄σεις συλλογη΄ς σε δηµο΄σιες αρχε΄ς (α΄ρθρο 4.4)· να χρηµατο- υποχρε΄ωση χρηµατοδο΄τησης: 5 ΄ετη απο΄
εγκαταστα΄σεις επεξεργασι΄ας (α΄ρθρο 4.4) δοτηθου΄ν απο΄ τους παραγωγου΄ς σε συλ- τη θε΄ση σε ισχυ΄ της οδηγι΄ας· η υποχρε΄ωση
λογικη΄ η΄ σε ατοµικη΄ βα΄ση (α΄ρθρο 7.2)
αυτη΄ ισχυ΄ει επι΄σης και για τα «ιστορικα΄
απο΄βλητα», και η χρηµατοδο΄τηση΄ της επιµερι΄ζεται µεταξυ΄ ο΄λων των υφιστα΄µενων
παραγωγω΄ν (α΄ρθρο 7.3)
Επεξεργασι΄α

δηµιουργι΄α συστηµα΄των επεξεργασι΄ας και να χρηµατοδοτηθου΄ν απο΄ τους παραγω- idem (α΄ρθρο 7.3)
οργα΄νωση της επεξεργασι΄ας (α΄ρθρο 5.1) γου΄ς σε συλλογικη΄ η΄ σε ατοµικη΄ βα΄ση
στις εγκεκριµε΄νες εγκαταστα΄σεις (α΄ρθρο (α΄ρθρο 7.2)
5.2)

Ανα΄κτηση

δηµιουργι΄α
(α΄ρθρο 6.1)

∆ια΄θεση

συστηµα΄των

ανα΄κτησης idem (α΄ρθρο 7.2)

idem (α΄ρθρο 7.3)

επι΄τευξη των ελα΄χιστων στο΄χων ανα΄κτησης idem (α΄ρθρο 7.2)
(συµπεριλαµβανοµε΄νης της επαναχρησιµοποι΄ησης και της ανακυ΄κλωσης) για τα
απο΄βλητα που υπη΄ρξαν αντικει΄µενο
χωριστη΄ς συλλογη΄ς (α΄ρθρο 6.2)

΄εως την 1.1.2006, µε δυνατο΄τητα παρα΄τασης πε΄ραν του 2008

οργα΄νωση ορθη΄ς δια΄θεσης απο΄ οικολογι- idem (α΄ρθρο 7.2)
κη΄ς πλευρα΄ς (α΄ρθρο 7.2)

idem (α΄ρθρο 7.3)

(1) ∆ηλαδη΄ τα απο΄βλητα που προε΄ρχονται απο΄ προϊο΄ντα που κυκλοφο΄ρησαν στην αγορα΄ πριν απο΄ τη λη΄ξη της 5ετου΄ς µεταβατικη΄ς περιο΄δου που αναφε΄ρεται στην υποχρε΄ωση
χρηµατοδο΄τησης (δηλαδη΄, ο΄χι πριν τη θε΄ση σε ισχυ΄ της οδηγι΄ας αυτη΄ς καθ' εαυτη΄ς).
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1.3.2. Για τα WEEE που δεν προε΄ρχονται απο΄ οικιακη΄ χρη΄ση,
προτει΄νεται µια σειρα΄ κανο΄νων εν µε΄ρει διαφορετικω΄ν. Για την
κατηγορι΄α αυτη΄, παραδει΄γµατος χα΄ριν, οι παραγωγοι΄ ει΄ναι υποχρεωµε΄νοι να συλλε΄γουν τα απο΄βλητα απο΄ τους κατο΄χους τους
(α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 3), ενω΄ δεν εφαρµο΄ζεται ο στο΄χος της
συλλογη΄ς 4 χιλιο΄γραµµων ανα΄ κα΄τοικο (α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 5).
Το σηµαντικο΄τερο σηµει΄ο ει΄ναι ο΄τι οι δαπα΄νες της χωριστη΄ς
συλλογη΄ς, της επεξεργασι΄ας, της ανα΄κτησης και της δια΄θεσης των
αποβλη΄των αυτω΄ν θα καλυ΄πτονται απο΄ συµφωνι΄ες µεταξυ΄ των
παραγωγω΄ν και του εκα΄στοτε χρη΄στη του αντι΄στοιχου ει΄δους
εξοπλισµου΄ κατα΄ το χρο΄νο αγορα΄ς (α΄ρθρο 8).
1.3.3. Εκτο΄ς απο΄ τις υποχρεω΄σεις που αναφε΄ρονται στα σηµει΄α
1.3.1 και 1.3.2 της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης, η προ΄ταση οδηγι΄ας
για τα WEEE περιλαµβα΄νει ορισµε΄νες διατα΄ξεις για τις πληροφορι΄ες που πρε΄πει να παρε΄χονται στο χρη΄στη (α΄ρθρο 9) και για
τις πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις εγκαταστα΄σεις επεξεργασι΄ας
(α΄ρθρο 10). Επι΄σης υποχρεω΄νει τα κρα΄τη µε΄λη να παρε΄χουν
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις ποσο΄τητες και τις κατηγορι΄ες ειδω΄ν
ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ που διατι΄θενται στην
αγορα΄, συλλε΄γονται η΄ ανακυκλω΄νονται (α΄ρθρο 11), καθω΄ς και να
υποβα΄λουν ΄εκθεση στην Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της
οδηγι΄ας (α΄ρθρο 12).
1.4.
Η δευ΄τερη προ΄ταση οδηγι΄ας (η αποκαλου΄µενη οδηγι΄α των
επικι΄νδυνων ουσιω΄ν) που βασι΄ζεται στο α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης
(εσωτερικη΄ αγορα΄), απαιτει΄ απο΄ τους παραγωγου΄ς να αντικαταστη΄σουν την χρη΄ση µολυ΄βδου, υδραργυ΄ρου, καδµι΄ου, εξασθενου΄ς χρωµι΄ου, πολυβρωµιωµε΄νου διφαινυλι΄ου (PBB) και
πολυβρωµιωµε΄νων διφαινυλοξειδι΄ων (PBDE) στον ηλεκτρικο΄ και
ηλεκτρονικο΄ εξοπλισµο΄ µε΄χρι την 1η Ιανουαρι΄ου 2008. Εξα΄λλου
ορισµε΄νες χρη΄σεις των ουσιω΄ν αυτω΄ν εξαιρου΄νται της υποχρε΄ωσης
αυτη΄ς (α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2). Η προ΄ταση προβλε΄πει πιθανη΄
αναθεω΄ρηση, στο µε΄λλον, της υποχρεωτικη΄ς αντικατα΄στασης λο΄γω
της τεχνικη΄ς προο΄δου και των νε΄ων επιστηµονικω΄ν δεδοµε΄νων και
σε συνεργασι΄α µε τους παραγωγου΄ς. Εν πα΄ση περιπτω΄σει, η
Επιτροπη΄ θα επανεξετα΄σει τις απαιτη΄σεις για την αντικατα΄σταση
η΄δη ΄εως την 1η Ιανουαρι΄ου 2004, προκειµε΄νου να ληφθου΄ν
υπο΄ψη, εα΄ν χρειαστει΄, τα νε΄α επιστηµονικα΄ δεδοµε΄να.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις και για τις δυ΄ο οδηγι΄ες
2.1.
Η ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς για τις δυ΄ο προτα΄σεις οδηγι΄ας
αναλυ΄ει λεπτοµερω΄ς την σηµερινη΄ κατα΄σταση ο΄σον αφορα΄ την
παραγωγη΄, την ανα΄κτηση και ανακυ΄κλωση και τη δια΄θεση των υπο΄
εξε΄ταση αποβλη΄των. Οι οδηγι΄ες που προτει΄νει η Επιτροπη΄ ει΄ναι
συνεπω΄ς αποδεκτε΄ς λο΄γω της γρη΄γορης αυ΄ξησης του ο΄γκου των
WEEE, του επικι΄νδυνου περιεχοµε΄νου τους, της «οικολογικη΄ς
επιβα΄ρυνσης» που προκαλου΄ν τα προϊο΄ντα αυτα΄ και του γεγονο΄τος
ο΄τι πα΄νω απο΄ το 90 % των WEEE αποτελει΄ αντικει΄µενο υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς, καυ΄σης η΄ ανα΄κτησης δι΄χως προεπεξεργασι΄α, µε
σοβαρε΄ς συνε΄πειες για το περιβα΄λλον και την ανθρω΄πινη υγει΄α.
2.2.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την καινοτο΄µο
προσε΄γγιση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ τις επιπτω΄σεις στο περιβα΄λ΄ ν προϊο΄ντων. Τα µε΄τρα αυτα΄
λον των ηλεκτρικω΄ν και ηλεκτρονικω
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καθιστου΄ν την Κοινο΄τητα πρωτοπο΄ρο ο΄σον αφορα΄ τη διαχει΄ριση
των περιβαλλοντικω΄ν προβληµα΄των που συνδε΄ονται µε ΄εναν
στρατηγικη΄ς σηµασι΄ας οικονοµικο΄ τοµε΄α που σηµειω΄νει µεγα΄λη
ανα΄πτυξη. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει την καινοτο΄µο
αυτη΄ προσε΄γγιση στους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, κυρι΄ως δε στα
πλαι΄σια του ΟΟΣΑ.
2.3.
Η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη εκφρα΄σει τις απο΄ψεις της στη γνωµοδο΄τηση΄ της για την επανεξε΄ταση της κοινοτικη΄ς στρατηγικη΄ς για τη
διαχει΄ριση των αποβλη΄των, ο΄σον αφορα΄ τη σηµασι΄α εφαρµογη΄ς
της αρχη΄ς περι΄ ευθυ΄νης του παραγωγου΄ (1), ελπι΄ζοντας ο΄τι η
προσε΄γγιση στην οδηγι΄α για τις συσκευασι΄ες θα επεκταθει΄ σε
α΄λλες πρωταρχικε΄ς ροε΄ς αποβλη΄των. Μο΄νο οι παραγωγοι΄ µπορου΄ν
να αναπτυ΄ξουν προσεγγι΄σεις σε επι΄πεδο σχεδιασµου΄ και
κατασκευη΄ς των προϊο΄ντων τους ου΄τως ω΄στε να εξασφαλιστει΄ η
µε΄γιστη δυνατη΄ δια΄ρκεια του προϊο΄ντος και, κατα΄ τη στιγµη΄ της
καταστροφη΄ς, η καλυ΄τερη ανα΄κτηση και δια΄θεση ο΄σον αφορα΄ την
προστασι΄α του περιβα΄λλοντος. Ακο΄µη και η οικολογικη΄ ετικε΄τα
(Ecolabel) και το συ΄στηµα ΕMAS για την πιστοποι΄ηση του
περιβα΄λλοντος µπορου΄ν να συµβα΄λουν στην εξευ΄ρεση περισσο΄τερο
προηγµε΄νων λυ΄σεων.
2.4.
Πρε΄πει ωστο΄σο να υπογραµµιστει΄ ο΄τι η ιεραρχικου΄ τυ΄που
προσε΄γγιση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ το προ΄βληµα των WEEE
(1. προ΄ληψη, 2. επαναχρησιµοποι΄ηση, ανακυ΄κλωση και ανα΄κτηση,
3. επεξεργασι΄α και ασφαλη΄ς δια΄θεση) εξουδετερω΄νεται εν µε΄ρει
απο΄ την ΄ελλειψη ενο΄ς τρι΄του θεµελιω΄δους κοινοτικου΄ νοµοθετικου΄
οργα΄νου για το σχεδιασµο΄ και την κατασκευη΄ ειδω΄ν ηλεκτρικου΄
και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄. Για τη θεµελιω΄δη αυτη΄ πτυχη΄ ο΄σον
αφορα΄ την πραγµατικη΄ προ΄ληψη παραγωγη΄ς των WEEE, η
Επιτροπη΄ αναλαµβα΄νει απλα΄ την ευθυ΄νη για περαιτε΄ρω εξε΄ταση
εντο΄ς του ΄ετους.
2.4.1. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄
αποτελεσµατικη΄ προ΄ληψη απο΄ τη φα΄ση παραγωγη΄ς των WEEE, να
εξετα΄σει ο΄λα τα διαθε΄σιµα µε΄σα για τον καθορισµο΄ των κριτηρι΄ων
σχεδιασµου΄ και κατασκευη΄ς των ειδω΄ν ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ ω΄στε να ελαχιστοποιηθου΄ν οι περιβαλλοντικε΄ς
επιπτω΄σεις χωρι΄ς ωστο΄σο να εµποδι΄ζεται το καινοτο΄µο δυναµικο΄
του τοµε΄α. Μο΄νον το΄τε η διαχει΄ριση των WEEE θα σεβαστει΄
πλη΄ρως την ιεραρχι΄α βα΄σει της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για τα
απο΄βλητα (προ΄ληψη, επαναχρησιµοποι΄ηση, ανακυ΄κλωση και
ανα΄κτηση, ασφαλη΄ς δια΄θεση).

3.

Παρατηρη΄σεις για την προ΄ταση οδηγι΄ας σχετικα΄ µε τα
WEEE

3.1. Στο΄χοι — ΄αρθρο 1
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για τους στο΄χους της
οδηγι΄ας και ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την προ΄ληψη των WEEE
(π.χ. τη µει΄ωση της ποσο΄τητας και της επικινδυνο΄τητας παρο΄µοιων
αποβλη΄των). Επισηµαι΄νει ωστο΄σο ο΄τι η απουσι΄α προ΄τασης για το
σχεδιασµο΄ και την κατασκευη΄ ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄
εξοπλισµου΄ (ΕΕΕ) ενδε΄χεται να παρεµποδι΄σει την επι΄τευξη του
στο΄χου της προ΄ληψης.
(1) ΕΕ C 89 της 19.3.1997.
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3.2. Χωριστη΄ συλλογη΄ — ΄αρθρο 4

3.2.1. Η χωριστη΄ συλλογη΄ αποτελει΄ βασικη΄ προϋπο΄θεση για τη
διαδικασι΄α επεξεργασι΄ας και ανα΄κτησης. Ειδικο΄τερα, εφο΄σον οι
υποχρεω΄σεις ο΄σον αφορα΄ την επεξεργασι΄α (α΄ρθρο 5) και την
ανα΄κτηση (α΄ρθρο 6) αναφε΄ρονται στα συλλεγε΄ντα WEEE (σε
αντι΄θεση µε το συ΄νολο των παραγο΄µενων WEEE), το ποσοστο΄
συλλογη΄ς ει΄ναι καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας παρα΄µετρος για το βαθµο΄
επι΄τευξης των στο΄χων της οδηγι΄ας. Ωστο΄σο, οι διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 4.5 (το µη δεσµευτικο΄ ποσοστο΄ συλλογη΄ς WEEE απο΄
οικιακη΄ χρη΄ση των 4 χλγρ. ανα΄ κα΄τοικο κατ' ΄ετος ΄εως το 2006)
δηµιουργει΄ ορισµε΄να προβλη΄µατα.

3.2.2. Συ΄µφωνα µε την Επιτροπη΄ (σηµει΄ο 9.2 της αιτιολογικη΄ς
΄εκθεσης) ο στο΄χος συλλογη΄ς των 4 χλγρ. ανα΄ κα΄τοικο αποτελει΄
µο΄λις το 25 % των συνολικω΄ς παραγο΄µενων WEEE ετησι΄ως, το
οποι΄ο σηµαι΄νει ο΄τι οι κι΄νδυνοι για το περιβα΄λλον που συνδε΄ονται
µε το υπο΄λοιπο 75 % δεν ΄εχουν ακο΄µη υπολογιστει΄µεσοπρο΄θεσµα.
Ως εκ του΄του µι΄α η΄ περισσο΄τερες απο΄ τις ακο΄λουθες συστα΄σεις θα
πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη: 1) µεταβολη΄ του προτεινο΄µενου
«η΄πιου» στο΄χου σε δεσµευτικο΄ απο΄ νοµικη΄ α΄ποψη, 2) αυ΄ξηση του
προτεινο΄µενου ο΄γκου των 4 χλγρ. σε πιο φιλο΄δοξο επι΄πεδο, 3)
επι΄σπευση της προτεινο΄µενης χρονολογι΄ας του 2006, 4) εισαγωγη΄
ενο΄ς στο΄χου συλλογη΄ς των WEEE εκτο΄ς των προερχο΄µενων απο΄
οικιακη΄ χρη΄ση, πρα΄γµα που δεν προτει΄νεται. Οι συστα΄σεις αυτε΄ς
ει΄ναι καθ' ο΄λα δικαιολογηµε΄νες δεδοµε΄νων των επιχειρηµα΄των που
αναφε΄ρονται στην περιγραφη΄ του περιεχοµε΄νου του α΄ρθρου 4 που
περιλαµβα΄νεται στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση: πριν απο΄ µερικα΄ χρο΄νια
η προτεινο΄µενη ποσο΄τητα των 4 χλγρ. ει΄χε η΄δη επιτευχθει΄ σε
αρκετε΄ς χω΄ρες (1) µε δια΄φορα πειραµατικα΄ σχε΄δια.

3.3. Επεξεργασι΄α — ΄αρθρο 5

3.3.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τις απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε την
επεξεργασι΄α που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 1.
Εξα΄λλου, η υποχρε΄ωση ΄εκδοσης α΄δειας στους φορει΄ς του τοµε΄α
και η υποχρε΄ωση επιθεω΄ρησης που προβλε΄πεται για τα κρα΄τη µε΄λη
που επιθυµου΄ν να εφαρµο΄σουν την παρε΄κκλιση απο΄ την υποχρε΄ωση
΄εκδοσης α΄δειας, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 9, 10 και 11 της οδηγι΄ας
75/442/ΕΟΚ αποτελου΄ν δυ΄ο σηµαντικα΄ µε΄σα ελε΄γχου ο΄σον αφορα΄
την εφαρµογη΄ των περιβαλλοντικω΄ν προδιαγραφω΄ν.

3.3.2. Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να εξασφαλι΄σουν ο΄τι σε
ολο΄κληρη την επικρα΄τεια της ΕΕ τα περιβαλλοντικα΄ προ΄τυπα των
εγκαταστα΄σεων επεξεργασι΄ας και ανα΄κτησης των αποβλη΄των ει΄ναι
ενιαι΄α, ω΄στε να αποφευχθου΄ν στρεβλω
΄ σεις της αγορα΄ς και µηχανισµοι΄που θα παροτρυ΄νουν την µεταφορα΄ αποβλη΄των σε συγκεκριµε΄νες περιοχε΄ς που θεωρου΄νται πιο «αδυ΄ναµες».

(1) Για παρα΄δειγµα, σε µικρο΄ χρονικο΄ δια΄στηµα η Νορβηγι΄α επε΄τυχε
ποσοστο΄ συλλογη΄ς 5 χλγ.

C 116/41

3.3.3. 'Οσον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα εξαγωγη΄ς επικι΄νδυνων
αποβλη΄των που προορι΄ζονται για ανα΄κτηση, συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, ακο΄µη και εκτο΄ς
Κοινο΄τητας, πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι ο
κι΄νδυνος που απορρε΄ει απο΄ τις επικι΄νδυνες ουσι΄ες αυξα΄νει µε τη
δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς και την ΄εκταση της γεωγραφικη΄ς περιοχη΄ς
καθω΄ς και µε τον αριθµο΄ των προσω΄πων που εκτι΄θενται σε αυτε΄ς.
Ωστο΄σο, ο΄πως ΄εχει η΄δη αναφε΄ρει η ΟΚΕ (1), η αρχη΄ της εγγυ΄τητας
και της αυτα΄ρκειας πρε΄πει να αξιοποιηθει΄ εκει΄ ο΄που ει΄ναι δυνατο΄,
ακο΄µη και στο φως των προτεραιοτη΄των σχετικα΄ µε την προ΄ληψη.

3.4. Ανα΄κτηση — ΄αρθρο 6

3.4.1. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει θερµα΄ την εισαγωγη΄ φιλο΄δοξων
στο΄χων για την ανα΄κτηση, επαναχρησιµοποι΄ηση και ανακυ΄κλωση.
Συ΄µφωνα µε την Επιτροπη΄, οι σχετικε΄ς προτα΄σεις αντανακλου΄ν τη
σηµερινη΄ κατα΄σταση των ανακυκλωτω΄ν και δεν περιλαµβα΄νουν
ειδικε΄ς επιπλε΄ον δαπα΄νες σε συ΄γκριση µε το µε΄σο ο΄ρο των δαπανω΄ν
ανακυ΄κλωσης που σηµειω΄νονται σε ορισµε΄να ευρωπαϊκα΄ προ΄τυπα
σχε΄δια. Εν προκειµε΄νω τι΄θεται το ερω΄τηµα γιατι΄ οι προτεινο΄µενοι
στο΄χοι πρε΄πει να επιτευχθου΄ν ΄εως το 2006 και γιατι΄ παραµε΄νουν
΄εως τουλα΄χιστον το 2009 (πιθανο΄ν πιο φιλο΄δοξοι στο΄χοι
οι ΄διοι
ι
προβλε΄πονται µο΄νον για την περι΄οδο «µετα΄ το 2008»). Τε΄λος, η
ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι η ΄ελλειψη ξεχωριστου΄ στο΄χου για την
επαναχρησιµοποι΄ηση των WEEE αποδυναµω΄νει την προ΄ταση
οδηγι΄ας για την επαναχρησιµοποι΄ηση.

3.4.2. Η ΟΚΕ ΄εχει συνει΄δηση του γεγονο΄τος ο΄τι παρο΄µοιοι
στο΄χοι απαιτου΄ν την υ΄παρξη συ΄γχρονων και αποτελεσµατικω΄ν
επιχειρη΄σεων διαχει΄ρισης των αποβλη΄των. Αυτο΄ς ο οικονοµικο΄ς
τοµε΄ας αποτελει΄ται κυρι΄ως απο΄ ΜΜΕ. Προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν
ολοε΄να και περισσο΄τερο υψηλα΄ επι΄πεδα ανα΄κτησης και ανακυ΄κλωσης ει΄ναι απαραι΄τητο να ενθαρρυνθου΄ν οι επενδυ΄σεις στον τοµε΄α
αυτο΄. Ιδιαι΄τερα δε πρε΄πει να παρασχεθου΄ν οικονοµικα΄ κι΄νητρα που
θα συµβα΄λουν στην απαραι΄τητη προσαρµογη΄ των ΜΜΕ.

΄ σεις χρηµατοδο΄τησης — ΄αρθρα 7 και 8
3.5. Υποχρεω

3.5.1. Το α΄ρθρο 7 περιλαµβα΄νει τις περισσο΄τερο αµφισβητου΄µενες διατα΄ξεις της προ΄τασης. Με την ΄εννοια του επιµερισµου΄ της
ευθυ΄νης επιδιω΄κεται η κατανοµη΄ του κο΄στους που αφορα΄ τα
προτεινο΄µενα µε΄τρα µεταξυ΄ παραγωγω΄ν και δηµο΄σιων αρχω΄ν. Αν
και η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την αρχη΄ αυτη΄, θα η΄θελε να σχολια΄σει
ορισµε΄νες ειδικε΄ς πτυχε΄ς του προτεινο΄µενου α΄ρθρου 7:

3.5.2. Η δυνατο΄τητα για τους καταναλωτε΄ς να επιστρε΄φουν τα
WEEE χωρι΄ς επιβα΄ρυνση ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄ για την
αποτελεσµατικο΄τητα της οδηγι΄ας.

(2) Για παρα΄δειγµα, σε µικρο΄ χρονικο΄ δια΄στηµα η Νορβηγι΄α επε΄τυχε
ποσοστο΄ συλλογη΄ς 5 χλγ.
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3.5.3. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι — ο΄πως ΄εχει ση΄µερα η κατα΄σταση
— τα προτεινο΄µενα µε΄τρα συνεπα΄γονται µια ισορροπηµε΄νη κατανοµη΄ του κο΄στους (50 %/50 %) µεταξυ΄ των δηµο΄σιων αρχω΄ν και
των παραγωγω΄ν. Ωστο΄σο, στο µε΄λλον, οι δηµο΄σιες αρχε΄ς αναµε΄νεται να αναλα΄βουν µεγαλυ΄τερο ποσοστο΄ του συνολικου΄ κο΄στους,
γεγονο΄ς που θα καταστη΄σει πιο δυ΄σκολη την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς
για τον επιµερισµο΄ της ευθυ΄νης.

να συµβα΄λουν στη διαχει΄ριση των WEEE, τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει
να προβου΄ν σε ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες µε τη βοη΄θεια των
µε΄σων µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης. Επιπροσθε΄τως, πρε΄πει να προβληθει΄
η σηµασι΄α καινοτο΄µων, «ευχα΄ριστων» κινη΄τρων (π.χ. «βραβει΄ο
συλλογη΄ς» για τις τοπικε΄ς κοινο΄τητες) καθω΄ς η περιβαλλοντικη΄
εκπαι΄δευση.

3.5.4. Οι προτεινο΄µενες διατα΄ξεις που αφορου΄ν την υποχρε΄ωση
χρηµατοδο΄τησης συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7.3 εγει΄ρουν δυ΄ο ερωτη΄µατα που αφορου΄ν 1) τη θε΄ση τους σε ισχυ΄ και 2) και τα περιθω΄ρια
ελιγµω΄ν που ΄εχουν τα κρα΄τη µε΄λη για την εφαρµογη΄ τους.

3.7. Πληροφορι΄ες για τις εγκαταστα΄σεις επεξεργασι΄ας και
ανακυ΄κλωσης

3.5.4.1. 'Οσον αφορα΄ την πρω΄τη πτυχη΄, θα πρε΄πει να επισηµανθει΄ ο΄τι η προ΄ταση απαιτει΄ απο΄ τους παραγωγου΄ς να (συν)χρηµατοδοτη΄σουν τη διαχει΄ριση των WEEE πε΄ντε χρο΄νια µετα΄ απο΄ τη θε΄ση
σε ισχυ΄ της οδηγι΄ας. Οι συνε΄πειες της εν λο΄γω δια΄ταξης θα πρε΄πει
να εξεταστου΄ν περαιτε΄ρω. Εν προκειµε΄νω θα πρε΄πει να ληφθει΄
υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι ενω΄ η 5ετη΄ς µεταβατικη΄ περι΄οδος προτει΄νεται κυρι΄ως για την επι΄λυση του προβλη΄µατος που αφορα΄ τα ει΄δη
ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ που θα τεθου΄ν στην
αγορα΄ πριν απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της οδηγι΄ας (τα επονοµαζο΄µενα
«παλαια΄» (1) προϊο΄ντα σε αντιπαρα΄θεση µε τα «νε΄α»), αγνοου΄νται
ωστο΄σο τα προβλη΄µατα που θε΄τουν τα ει΄δη ηλεκτρικου΄ και
ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ ηλικι΄ας πλε΄ον των 5 ετω΄ν.
3.5.4.1.1.
Τε΄λος, αν και η προ΄ταση φαι΄νεται να επιτρε΄πει στα
κρα΄τη µε΄λη να εισαγα΄γουν την υποχρε΄ωση χρηµατοδο΄τησης πριν
απο΄ την 5ετη΄ µεταβατικη΄ περι΄οδο εα΄ν το επιθυµου΄ν, η δυνατο΄τητα
αυτη΄ θα πρε΄πει να αναφε΄ρεται σαφε΄στερα στην προ΄ταση.

3.7.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ σηµαντικη΄ τη διασφα΄λιση της µε΄γιστης
δια΄δοσης πληροφοριω΄ν στους φορει΄ς ανακυ΄κλωσης, που σε
µεγα΄λο βαθµο΄ εκπροσωπου΄νται απο΄ ΜΜΕ. Η ΄εναρξη εµπειριω΄ν
εκσυγχρονισµου΄ και προσαρµογη΄ς των ΜΜΕ στις περιβαλλοντικε΄ς
απαιτη΄σεις, που να λαµβα΄νουν υπο΄ψη την ανα΄γκη κινητοποι΄ησης
των απαραι΄τητων πο΄ρων για την επαγγελµατικη΄ εξειδι΄κευση, µπορει΄
να ενισχυθει΄ απο΄ τη συνδροµη΄ των παραγωγικω΄ν βιοµηχανιω΄ν.

3.7.2. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την εκ των προτε΄ρων δια΄θεση
εγχειριδι΄ων ο΄σον αφορα΄ την ανακυ΄κλωση, τη θε΄σπιση συµβο΄λου
αναγνω΄ρισης των συστατικω΄ν απο΄ πλαστικο΄ και των συστατικω΄ν
που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες, το σχεδιασµο΄ προϊο΄ντων που να
διευκολυ΄νει το διαχωρισµο΄ συστατικω΄ν προς ανακυ΄κλωση και
συστατικω΄ν προς δια΄θεση.

4.
3.5.4.2. 'Οσον αφορα΄ τη δευ΄τερη πτυχη΄, µει΄ζον σηµει΄ο συζη΄τησης αποτελει΄ το εα΄ν θα επιτραπει΄ στους παραγωγου΄ς να επιβα΄λουν
α΄µεσο τε΄λος για τα νε΄α ει΄δη εξοπλισµου΄ ο΄πως ζητου΄ν οι
οργανω΄σεις των παραγωγω΄ν. ∆εδοµε΄νου ο΄τι — για την Επιτροπη΄
— το τε΄λος αυτο΄ µπορει΄ να λειτουργη΄σει ως αντικι΄νητρο για τους
παραγωγου΄ς ο΄σον αφορα΄ τη συνεχη΄ βελτι΄ωση του σχεδιασµου΄ των
προϊο΄ντων τους, του΄το δεν αποκλει΄εται απο΄ την προ΄ταση. Ενω΄ η
χρη΄ση ενο΄ς α΄µεσου τε΄λους µπορει΄ να δικαιολογηθει΄ για τα
«παλαια΄» ει΄δη εξοπλισµου΄ που θα διατεθου΄ν στην αγορα΄ πριν απο΄
τη θε΄ση σε ισχυ΄ της οδηγι΄ας (π.χ. πριν καταστου΄ν εντελω΄ς σαφει΄ς
οι απαιτη΄σεις νε΄ου σχεδιασµου΄), η χρη΄ση του τε΄λους αυτου΄ µετα΄
την περι΄οδο αυτη΄ θα πρε΄πει να εξεταστει΄ προσεκτικο΄τερα.

3.6. Πληροφορι΄ες για τους χρη΄στες — ΄αρθρο 9
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει τη σηµασι΄α που ΄εχει η παροχη΄ κατα΄λληλων
πληροφοριω΄ν στους χρη΄στες. Ενθαρρυ΄νοντας τους καταναλωτε΄ς

(1) Για να αποφευχθει΄ συ΄γχυση, κρι΄νεται σκο΄πιµο να γι΄νει διαχωρισµο΄ς
των προϊο΄ντων που ΄εχουν εµφανιστει΄ στην αγορα΄ πριν απο΄ τη θε΄ση σε
ισχυ΄ της οδηγι΄ας («παλαια΄» προϊο΄ντα) και των προϊο΄ντων που θα
εµφανιστου΄ν στην αγορα΄ πριν απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της υποχρε΄ωσης
χρηµατοδο΄τησης («ιστορικα΄» προϊο΄ντα).

Παρατηρη΄σεις για την προ΄ταση οδηγι΄ας που αφορα΄ τις
επικι΄νδυνες ουσι΄ες

4.1.
Η ηµεροµηνι΄α της 1ης Ιανουαρι΄ου 2004 αντι΄ του 2008
ως ο΄ριο για την εξα΄λειψη ουσιω΄ν ο΄πως τα ΡΒΒ (πολυβρωµοδιφαινυ΄λια) και ΡΒDE (πολυβρωµοδυφαινυλαιθε΄ρες) η παραγωγη΄ των
οποι΄ων για παρα΄δειγµα, ΄εχει σταµατη΄σει στη Γερµανι΄α η΄δη απο΄ το
1986, σε εθελοντικη΄ βα΄ση, κρι΄νεται καταλληλο΄τερη προκειµε΄νου
να µπορε΄σουν οι παραγωγοι΄ να προβου΄ν στις απαραι΄τητες προσαρµογε΄ς. Του΄το επιβεβαιω΄νεται απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι, συ΄µφωνα µε την
Επιτροπη΄, «ο τελευται΄ος ευρωπαι΄ος κατασκευαστη΄ς ΡΒΒ σταµα΄τησε
την παραγωγη΄ το 2000».

4.2.
Η Επιτροπη΄ στο α΄ρθρο 5.1 α), β), γ) απαριθµει΄ τα κριτη΄ρια
συ΄µφωνα µε τα οποι΄α η υποχρε΄ωση αντικατα΄στασης µπορει΄ να
αναθεωρηθει΄ η΄δη απο΄ την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2003 (α΄ρθρο 6) —
τε΄σσερα ΄ετη πριν απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της εν λο΄γω υποχρε΄ωσης.
Του΄το ΄ερχεται σε αντι΄φαση µε το στο΄χο της οδηγι΄ας. Θα η΄ταν
αποτελεσµατικο΄τερο εα΄ν προβλε΄πονταν µηχανισµοι΄ διαβου΄λευσης
µε ο΄λα τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, για να αρχι΄σει στη συνε΄χεια η
αντικατα΄σταση των ουσιω΄ν που αναφε΄ρονται στην οδηγι΄α. Εν
προκειµε΄νω, στο α΄ρθρο 5.2 σχετικα΄ µε την πιθανη΄ τροποποι΄ηση
των απαιτη΄σεων για την αντικατα΄σταση των ουσιω΄ν που αποτελου΄ν
αντικει΄µενο της οδηγι΄ας, θα πρε΄πει να προβλε΄πεται η διαβου΄λευση
ο΄λων των ενδιαφερο΄µενων φορε΄ων (φορει΄ς ανακυ΄κλωσης, ανα΄κτησης, ενω΄σεις καταναλωτω΄ν και περιβαλλοντολο΄γων).
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4.3.
Η ΟΚΕ, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ την οδηγι΄α για την αντικατα΄σταση των επικι΄νδυνων ουσιω΄ν, συνιστα΄ προσεκτικη΄ εξε΄ταση των
πολυα΄ριθµων ρυθµι΄σεων των προϊο΄ντων που περιε΄χουν βαρε΄α
µε΄ταλλα, ΡΒΒ και ΡΒDE, και οι οποι΄ες υπα΄ρχουν στα κρα΄τη µε΄λη,
ω΄στε να αξιοποιηθει΄ η εµπειρι΄α αυτη΄ και να ενταχθει΄ καλυ΄τερα στη
νε΄α νοµοθεσι΄α. Πρα΄γµατι, για να εξασφαλιστει΄ η επι΄τευξη των
στο΄χων των οδηγιω
΄ ν, πρε΄πει να αξιοποιηθου΄ν στο µε΄γιστο ακο΄µη
και οι εθελοντικε΄ς συµφωνι΄ες που υπα΄ρχουν σε ορισµε΄να κρα΄τη
µε΄λη, ου΄τως ω΄στε να επεκταθου΄ν τα θετικα΄ τους αποτελε΄σµατα και
να αποφευχθου΄ν τα αδυ΄νατα σηµει΄α που ΄εχουν µε΄χρι τω΄ρα
προκυ΄ψει.
4.4.
Μι΄α ουσι΄α ιδιαι΄τερα προβληµατικη΄ για την επεξεργασι΄α
και τη δια΄θεση των αποβλη΄των WEEE ει΄ναι το PVC (χλωριου΄χο
πολυβινυ΄λιο). Πρα΄γµατι, τα πλαστικα΄ απο΄βλητα αποτελου΄ν το
20 % των WEEE (παρα΄γραφος 5.2). Το PVC, απο΄ την πλευρα΄ του,
αποτελει΄ το 20 % των πλαστικω΄ν αποβλη΄των που χρησιµοποιου΄νται στα ει΄δη ηλεκτρικου΄ και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄. Στην
Πρα΄σινη Βι΄βλο για τα περιβαλλοντικα΄ προβλη΄µατα του PVC (1), η
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Επιτροπη΄ προσδιο΄ρισε και εξε΄θεσε τα προβλη΄µατα σχετικα΄ µε τις
επιπτω΄σεις του PVC στο περιβα΄λλον και στην ανθρω΄πινη υγει΄α.
Οι επιπτω΄σεις αυτε΄ς ως επι΄ το πλει΄στον αφορου΄ν τη χρη΄ση
συγκεκριµε΄νων προσθετικω΄ν και τη διαχει΄ριση αποβλη΄των PVC.
4.5.
Η ΟΚΕ ει΄ναι ΄ετοιµη να συµβα΄λει στη συζη΄τηση που ΄εχει
αρχι΄σει µε βα΄ση την Πρα΄σινη Βι΄βλο, λο΄γω της σηµασι΄ας του
θε΄µατος και των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν επιλογω΄ν που
συνεπα΄γεται. Εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για τη δε΄σµευση της
Επιτροπη΄ς να υποβα΄λει, στις αρχε΄ς του 2001, ανακοι΄νωση µε θε΄µα
την κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ για τα περιβαλλοντικα΄ προβλη΄µατα που
συνδε΄ονται µε το PVC. Θεωρει΄ ο΄τι οι προτα΄σεις οδηγι΄ας πρε΄πει να
περιε΄χουν τη σαφη΄ δε΄σµευση για την µελλοντικη΄ τροποποι΄ηση
αυτω΄ν των νοµοθετικω΄ν µε΄σων, ενο΄ψει της µελλοντικη΄ς ανα΄πτυξης
της κοινοτικη΄ς προσε΄γγισης για την επι΄λυση των περιβαλλοντικω΄ν
προβληµα΄των που δηµιουργει΄ η χρη΄ση του PVC.
(1) Σχε΄διο Πρα΄σινης Βι΄βλου — περιβαλλοντικα΄ προβλη΄µατα του PVC
COM/2000/469, 26.7.2000.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

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 προ΄σβαση στην περιβαλλοντικη΄ πληροφο΄ρηση»
(2001/C 116/09)
Στις 25 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 175 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚ, το Συµβου΄λιο
αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την ανωτε΄ρω
προ΄ταση.
Tο 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 της ΟΚΕ υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 15 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Braghin.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000), η ΟΚΕ υιοθε΄τησε µε 107 ψη΄φους
υπε΄ρ και 1 αποχη΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

—

την προπαρασκευη΄ ενο΄ψει της κυ΄ρωσης εκ µε΄ρους της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας της συ΄µβασης της Οικονοµικη΄ς
επιτροπη΄ς των Ηνωµε΄νων εθνω΄ν για την Ευρω΄πη (γνωστη΄ ως
συ΄µβαση Αrhus) που υπογρα΄φηκε στις 25 Ιουνι΄ου 1998

—

την προσαρµογη΄ της οδηγι΄ας 90/313/ΕΟΚ στις εξελι΄ξεις
που ΄εχουν σηµειωθει΄ στον τοµε΄α των τεχνολογιω΄ν των
πληροφοριω΄ν.

1.1.
Η προ΄ταση οδηγι΄ας δεν περιορι΄ζεται στην τροποποι΄ηση
της οδηγι΄ας 90/313/ΕΟΚ, αλλα΄ προτι΄θεται να την αντικαταστη΄σει
προκειµε΄νου να υπα΄ρξει καλυ΄τερη διαφα΄νεια και µε τριπλο΄ στο΄χο:
—

την κα΄λυψη των ελλει΄ψεων που παρατηρη΄θηκαν κατα΄ την
εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 90/313/ΕΟΚ
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1.2.
Το α΄ρθρο 2 της Συνθη΄κης ΕΚ προβλε΄πει ως ΄ενα εκ των
καθηκο΄ντων της Κοινο΄τητας την προαγωγη΄ της υψηλου΄ επιπε΄δου
προστασι΄ας και της βελτι΄ωσης της ποιο΄τητας του περιβα΄λλοντος
συµβα΄λλοντας ΄ετσι:
—

στην διατη΄ρηση, προστασι΄α και βελτι΄ωση της ποιο΄τητας του
περιβα΄λλοντος·

—

στην προστασι΄α της υγει΄ας του ανθρω΄που·

—

στην συνετη΄ και ορθολογικη΄ χρη΄ση των φυσικω΄ν πο΄ρων·

—

στην προω΄θηση µε΄τρων σε διεθνε΄ς επι΄πεδο για την αντιµετω΄πιση περιφερειακω΄ν η΄ παγκο΄σµιων προβληµα΄των.

1.3.
Η εξασφα΄λιση της προ΄σβασης του κοινου΄ στην περιβαλλοντικη΄ πληροφο΄ρηση ει΄ναι καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας για την πραγµα΄τωση των στο΄χων αυτω΄ν. Με΄σω της καλυ΄τερης ευαισθητοποι΄ησης µπορει΄ να ασκηθει΄ ουσιαστικο΄τερος ΄ελεγχος της δρα΄σης των
δηµο΄σιων αρχω΄ν κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους στον
τοµε΄α του περιβα΄λλοντος.

1.4.
Η κοινοτικη΄ δρα΄ση ει΄ναι αναγκαι΄α λο΄γω της διαµεθοριακη΄ς
δια΄στασης πολλω΄ν περιβαλλοντικω΄ν προβληµα΄των και προκειµε΄νου να διασφαλιστου΄ν ενιαι΄ες συνθη΄κες και διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς
σε ο΄λη την Κοινο΄τητα, και για να γι΄νουν σεβαστε΄ς οι διεθνει΄ς
δεσµευ΄σεις που ΄εχουν αναληφθει΄ µε την υπογραφη΄ της Συ΄µβασης
του Αrhus (η οποι΄α µπορει΄ να επικυρωθει΄ µο΄νο µετα΄ τη σχετικη΄
ευθυγρα΄µµιση ως προς αυτη΄ν της νοµοθεσι΄ας της ΕΚ).

προβλη΄µατα. Μπορει΄ κανει΄ς να υποθε΄σει συνεπω΄ς ο΄τι η υιοθε΄τηση
της σηµερινη΄ς προ΄τασης δεν θα ΄εχει σηµαντικε΄ς επιπτω΄σεις σε
δηµοσιοοικονοµικο΄ επι΄πεδο, ει΄τε γιατι΄ ΄ενα µεγα΄λο τµη΄µα των εν
λο΄γω περιβαλλοντικω΄ν πληροφοριω΄ν προβλε΄πεται η΄δη απο΄ τους
ισχυ΄οντες κανο΄νες ει΄τε γιατι΄ οπωσδη΄ποτε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, ως
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της συ΄µβασης του Αrhus ΄εχουν δεσµευτει΄ να
καταστη΄σουν διαθε΄σιµη και προσιτη΄ την περιβαλλοντικη΄ πληροφο΄ρηση σε διευρυµε΄να πεδι΄α σε σχε΄ση µε την οδηγι΄α 90/313/ΕΟΚ.

1.8.
Η προ΄ταση υποχρεω΄νει τα κρα΄τη µε΄λη να προσφυ΄γουν
κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο στα συ΄γχρονα µε΄σα πληροφορικη΄ς για την
΄ ν στο κοινο΄, και αυτο΄ συνεπα΄γεται,
δια΄δοση των πληροφοριω
αφενο΄ς, αρχικη΄ αυ΄ξηση των δαπανω΄ν σε κεφα΄λαια, αλλα΄ απο΄ την
α΄λλη πιθανη΄ µει΄ωση του κο΄στους επεξεργασι΄ας που προκυ΄πτει απο΄
τη ζη΄τηση των πληροφοριω΄ν. Θα πρε΄πει να σηµειωθει΄ για το λο΄γο
αυτο΄ ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη βρι΄σκονται στη διαδικασι΄α γενι΄κευσης της
χρη΄σης συ΄γχρονης πληροφορικη΄ς τεχνολογι΄ας, που µπορει΄ χωρι΄ς
ιδιαι΄τερες επιβαρυ΄νσεις να χρησιµοποιηθει΄ επι΄σης για τη δηµοσιοποι΄ηση και δια΄δοση της περιβαλλοντικη΄ς πληροφο΄ρησης.

1.9.
Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της προ΄τασης επεκτα΄θηκε και σε
ορισµε΄νους φορει΄ς που δεν ανη΄κουν στο δηµο΄σιο τοµε΄α αλλα΄
προσφε΄ρουν υπηρεσι΄ες γενικου΄ οικονοµικου΄ ενδιαφε΄ροντος που
επηρεα΄ζουν το περιβα΄λλον. ∆εδοµε΄νου ο΄τι το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος
των φορε΄ων αυτω΄ν αποτελου΄σε προηγουµε΄νως τµη΄µα του δηµοσι΄ου τοµε΄α (και συνεπω΄ς αντικει΄µενο των υποχρεω΄σεων που
απε΄ρρεαν απο΄ την οδηγι΄α 90/313/ΕΟΚ) η΄ ει΄ναι οι δια΄δοχοι αρχω΄ν
η΄ φορε΄ων που ει΄χαν ανα΄λογα καθη΄κοντα η προ΄ταση δεν θα πρε΄πει
να επιφε΄ρει σηµαντικη΄ αυ΄ξηση του κο΄στους για τους οργανισµου΄ς
αυτου΄ς.

2.
1.5.
Η προτεινο΄µενη αναθεω΄ρηση επιδιω΄κει να προσδιορι΄σει τις
ελα΄χιστες συνθη΄κες και διαδικασι΄ες για τη βελτι΄ωση της α΄σκησης
του δικαιω΄µατος προ΄σβασης στην περιβαλλοντικη΄ πληροφο΄ρηση
σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα και για τη συστηµατικη΄ δια΄θεση΄
της στο κοινο΄ αφη΄νοντας στα κρα΄τη µε΄λη την αποστολη΄ του
προσδιορισµου΄ των αντι΄στοιχων πρακτικω΄ν διαδικασιω΄ν.

1.6.
Η προ΄ταση δεσµευ΄ει τα κρα΄τη µε΄λη να καταστη΄σουν
συστηµατικω΄ς διαθε΄σιµη την περιβαλλοντικη΄ πληροφο΄ρηση και να
επιτρε΄ψουν την δια΄δοση΄ της προσφευ΄γοντας ειδικο΄τερα στις
τεχνολογι΄ες της πληροφορικη΄ς και ηλεκτρονικη΄ς τηλεπικοινωνι΄ας.

1.7.
Η εµπειρι΄α αποδεικνυ΄ει ο΄τι η πιο ενεργητικη΄ προσε΄γγιση
δηµιουργει΄ µεγαλυ΄τερη ζη΄τηση πληροφοριω΄ν απο΄ το κοινο΄, και
συνεπω΄ς µεγαλυ΄τερο κο΄στος διαχει΄ρισης εκ µε΄ρους των εθνικω΄ν
αρχω΄ν. Επι΄σης, απο΄ τις εθνικε΄ς εκθε΄σεις για την εφαρµογη΄ των
νοµοθετικω΄ν διοικητικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων που ει΄ναι
αναγκαι΄ες για τη συµµο΄ρφωση µε την οδηγι΄α 90/313/ΕΟΚ ΄εχει
φανει΄ο΄τι η εφαρµογη΄ αυτη΄ δεν παρουσι΄ασε σοβαρα΄ χρηµατοδοτικα΄

20.4.2001

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την προ΄θεση της
Επιτροπη΄ς να προσχωρη΄σει στη Συ΄µβαση της Αrhus µε εξαι΄ρεση
τις ακο΄λουθες παρατηρη΄σεις. Εκφρα΄ζει την ευχη΄ να προχωρη΄σει η
Επιτροπη΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν στην ολοκλη΄ρωση η΄ την
τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν που θεσπι΄ζουν η΄δη ορισµε΄νους τυ΄πους
περιβαλλοντικη΄ς πληροφο΄ρησης.

2.2.
Ο στο΄χος της προ΄τασης, να διασφαλιστει΄ δηλαδη΄ το
δικαι΄ωµα προ΄σβασης στην περιβαλλοντικη΄ πληροφο΄ρηση που
κατε΄χεται απο΄ τις δηµο΄σιες αρχε΄ς και για λογαριασµο΄ τους, και να
προσδιοριστου΄ν οι διαδικασι΄ες και οι θεµελιω΄δεις αρχε΄ς προ΄σβασης, αποτελει΄ σηµαντικο΄ βη΄µα προς τα εµπρο΄ς, µε το οποι΄ο
συµφωνει΄ απολυ΄τως η ΟΚΕ, στο βαθµο΄ που θεµελιω΄νεται ως
πραγµατικο΄ δικαι΄ωµα και ο΄χι ως απλη΄ ελευθερι΄α προ΄σβασης στην
ενηµε΄ρωση (ο΄πως προβλε΄πεται στην οδηγι΄α 90/313/ΕΟΚ), µε
την διασφα΄λιση ο΄τι η περιβαλλοντικη΄ πληροφο΄ρηση διατι΄θεται
συστηµατικα΄ και µεταδι΄δεται στο κοινο΄ γενικο΄τερα, µε΄σω επι΄σης
της ηλεκτρονικη΄ς και πληροφορικη΄ς τεχνολογι΄ας τηλεπικοινωνιω΄ν.
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2.3.
Ο ορισµο΄ς της «περιβαλλοντικη΄ς πληροφο΄ρησης» διευρυ΄νεται για να συµπεριλα΄βει:
—

την κατα΄σταση των στοιχει΄ων του περιβα΄λλοντος, ο΄πως ο
αε΄ρας και η ατµο΄σφαιρα, τα τοπι΄α και οι φυσικε΄ς τοποθεσι΄ες,
η βιοποικιλι΄α και τα στοιχει΄α της, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
γενετικα΄ τροποποιηµε΄νων οργανισµω΄ν·

—

παρα΄γοντες ο΄πως οι ουσι΄ες, η ενε΄ργεια, ο θο΄ρυβος, οι
ακτινοβολι΄ες η΄ τα απο΄βλητα που ενδε΄χεται να επηρεα΄ζουν τα
στοιχει΄α αυτα΄ η΄ την υγει΄α και την ανθρω΄πινη ασφα΄λεια·

—

οι εκποµπε΄ς, οι απορρι΄ψεις και α΄λλες εκχυ΄σεις στο
περιβα΄λλον·

—

τα µε΄τρα (συµπεριλαµβανοµε΄νων των διοικητικω΄ν µε΄τρων)
που ενδε΄χεται να επηρεα΄ζουν η΄ αποσκοπου΄ν να προστατε΄ψουν τα στοιχει΄α αυτα΄·

—

τις αναλυ΄σεις κο΄στους-οφε΄λους και τις α΄λλες οικονοµικε΄ς
αναλυ΄σεις που χρησιµοποιου΄νται σε συ΄νδεση µε δραστηριο΄τητες και µε΄τρα που ΄εχουν επιπτω΄σεις η΄ µπορου΄ν να ΄εχουν
επιπτω΄σεις στο περιβα΄λλον·

—

την κατα΄σταση της ανθρω΄πινης υγει΄ας και ασφα΄λειας καθω΄ς
και τις συνθη΄κες ανθρω΄πινης διαβι΄ωσης (που συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 174 της Συνθη΄κης αποτελει΄ ΄εναν απο΄ τους στο΄χους
της κοινοτικη΄ς περιβαλλοντικη΄ς πολιτικη΄ς).

2.3.1. Αυτη΄ η διευ΄ρυνση διασφαλι΄σεων και ορισµω΄ν ολοκληρω΄νει αποτελεσµατικα΄ το συ΄στηµα περιβαλλοντικη΄ς πληροφο΄ρησης του κοινου΄ που προβλε΄πεται η΄δη απο΄ τον κανονισµο΄ περι΄
θεσπι΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Περιβα΄λλοντος καθω΄ς και
απο΄ πολυα΄ριθµους κοινοτικου΄ς κανο΄νες ο΄πως:
—

η οδηγι΄α 97/11/ΕΚ (που αντικαθιστα΄ την οδηγι΄α
85/337/ΕΟΚ) που θεσπι΄ζει ο΄τι κατα΄ την υιοθε΄τηση αποφα΄σεως για σχε΄δια µε σηµαντικο΄ περιβαλλοντικο΄ αντι΄κτυπο
οι αρµο΄διες αρχε΄ς ενηµερω΄νουν τους πολι΄τες µε΄σω των
κατα΄λληλων διαδικασιω΄ν·

—

η οδηγι΄α 88/610/ΕΟΚ (που τροποποιει΄ την οδηγι΄α
82/501/ΕΟΚ αποκαλου΄µενη Seveso 1) για τις δραστηριο΄τητες µε κι΄νδυνο σηµαντικω΄ν επιπτω΄σεων, η οποι΄α προβλε΄πει
σαφη΄ περιεχο΄µενα ενηµε΄ρωσης που θα πρε΄πει να τι΄θενται στη
δια΄θεση του κοινου΄·

—

η οδηγι΄α 96/82/ΕΚ για τον ΄ελεγχο επι΄ των συµβα΄ντων που
συνδε΄ονται µε καθορισµε΄νες επικι΄νδυνες ουσι΄ες (αποκαλου΄µενη Seveso 2) που τονι΄ζει εκ νε΄ου τις προαναφερθει΄σες
υποχρεω΄σεις·

—

τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 σχετικα΄ µε το ευρωπαϊκο΄
συ΄στηµα οικολογικη΄ς διαχει΄ρισης και οικολογικου΄ ελε΄γχου,
που προβλε΄πει «περιβαλλοντικη΄ δη΄λωση» που περιε΄χει µια
σειρα΄ πληροφοριω΄ν στις οποι΄ες περιλαµβα΄νεται η συ΄νοψη
των ποσοτικω΄ν στοιχει΄ων που αφορου΄ν τις ρυπαι΄νουσες
εκποµπε΄ς·

—
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την οδηγι΄α 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωµε΄νη προ΄ληψη και
µει΄ωση της ρυ΄πανσης, που δεσµευ΄ει τα Κρα΄τη Με΄λη να
καθιστου΄ν προσιτε΄ς τις αιτη΄σεις ΄εγκρισης νε΄ων εγκαταστα΄σεων και τις τροποποιη΄σεις τους, πριν ληφθει΄ απο΄φαση, ο΄πως
επι΄σης πριν δοθει΄ η ΄εγκριση, καθω΄ς και τα αποτελε΄σµατα του
ελε΄γχου των αποβλη΄των.

2.3.2. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄ταση διευ΄ρυνσης του
ορισµου΄ της «περιβαλλοντικη΄ς πληροφο΄ρησης» και ειδικο΄τερα την
αναφορα΄ στην κατα΄σταση της ανθρω΄πινης υγει΄ας και ασφα΄λειας,
θε΄µατα για τα οποι΄α επε΄δειξε ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις προηγου΄µενες
γνωµοδοτη΄σεις της, ο΄πως επι΄σης τη ρητη΄ αναφορα΄ στους γενετικω΄ς
τροποποιηθε΄ντες οργανισµου΄ς και στις ακτινοβολι΄ες.

2.4.
Το α΄ρθρο 6 της οδηγι΄ας 90/313/ΕΟΚ προβλε΄πει την
εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας στους οργανισµου΄ς µε «δηµο΄σιες ευθυ΄νες
για το περιβα΄λλον» καθω΄ς και τους φορει΄ς που ελε΄γχονται απο΄ τις
δηµο΄σιες αρχε΄ς, ΄εννοια που ΄εδωσε περιθω΄ρια για αµφιλεγο΄µενες
ερµηνει΄ες. Τω΄ρα η ΄εννοια αυτη΄ διευρυ΄νεται σε «λειτουργι΄ες η΄
υπηρεσι΄ες που αναφε΄ρονται α΄µεσα σε η΄ ΄εµµεσα στο περιβα΄λλον»
επιτρε΄ποντας ΄ετσι να συµπεριληφθου΄ν σ' αυτε΄ς και οι υπηρεσι΄ες
που παρε΄χονται ση΄µερα απο΄ οργανισµου΄ς του ιδιωτικου΄ τοµε΄α,
και οι οποι΄ες κατα΄ παρα΄δοση αποτελου΄σαν τµη΄µα του δηµο΄σιου
τοµε΄α.

2.4.1. Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας επεκτει΄νεται πε΄ρα απο΄
τα νοµικα΄ προ΄σωπα που ΄εχουν επιφορτιστει΄ δια νο΄µου η΄ βα΄σει
συµφωνιω΄ν µε α΄λλες δηµο΄σιες αρχε΄ς, µε την εκτε΄λεση υπηρεσιω΄ν
γενικου΄ οικονοµικου΄ ενδιαφε΄ροντος και οι οποι΄ες ΄εχουν επιπτω΄σεις
η΄ µπορει΄ να ΄εχουν επιπτω΄σεις στο περιβα΄λλον. Ξεπερνω΄νται ΄ετσι
οι διενε΄ξεις που συνδε΄ονται µε την προηγου΄µενη διατυ΄πωση,
αποφευ΄γοντας, παρα΄λληλα, το ενδεχο΄µενο να οδηγη΄σουν οι
ιδιωτικοποιη΄σεις του τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν στη µει΄ωση των
περιβαλλοντικω΄ν πληροφοριω΄ν που διατι΄θενται στο κοινο΄.

2.4.2. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ο ορισµο΄ς που υιοθετη΄θηκε ει΄ναι
επαρκω΄ς σαφη΄ς, µολονο΄τι αποτελει΄ αντικει΄µενο ΄εντονων συζητη΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
΄ ν, και ζητει΄ να δοθει΄ βαθυ΄τερη
ερµηνει΄α στην ΄εννοια των «εξουσιοδοτηµε΄νων νοµικω΄ν προσω΄πων»
συµφωνω΄ντας µε τη δυνατο΄τητα που παρε΄χει η επε΄κταση αυτη΄ σε
σχε΄ση µε την οδηγι΄α 90/313/ΕΟΚ, µολονο΄τι ΄εχει επι΄γνωση,
επι΄σης, ο΄τι αυτο΄ συνεπα΄γεται πρακτικε΄ς δυσκολι΄ες εφαρµογη΄ς και
τροποποιη΄σεις στις διαδικασι΄ες των επαφω΄ν µεταξυ΄ των δηµο΄σιων
αρχω΄ν και των υπευ΄θυνων παραγο΄ντων των υπηρεσιω΄ν γενικου΄
οικονοµικου΄ ενδιαφε΄ροντος που ΄εχουν επιπτω΄σεις η΄ µπορει΄ να
΄εχουν επιπτω΄σεις στο περιβα΄λλον.

2.5.
Η σηµερινη΄ προ΄ταση ξεπερνα΄ ορισµε΄νες περιοριστικε΄ς
ερµηνει΄ες του δικαι΄ου προ΄σβασης στην πληροφο΄ρηση, προσδιορι΄ζοντας µε σαφη΄νεια ο΄τι ο κα΄θε αιτω΄ν, ει΄τε φυσικο΄ ει΄τε νοµικο΄
προ΄σωπο, δεν θα πρε΄πει να «αποδεικνυ΄ει» το ΄διο
ι συµφε΄ρον αλλα΄
απλω΄ς να το δηλω΄νει.
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2.6.
Οι αρχε΄ς θα πρε΄πει να παρε΄χουν τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες το συντοµο΄τερα δυνατο΄ και σε λογικα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα (το αργο΄τερο εντο΄ς ενο΄ς µηνο΄ς) δυ΄ο µη΄νες προηγουµε΄νως
και ο΄χι απλω΄ς µια διαπραγµατευτικη΄ απα΄ντηση, αλλα΄ να παρε΄χουν
την πληροφο΄ρηση στη µορφη΄ η΄ το µορφο΄τυπο που ΄εχει ζητηθει΄,
παρε΄χοντας επι΄σης αντι΄γραφα των εγγρα΄φων, εκτο΄ς απο΄ τις
περιπτω΄σεις που ει΄ναι δηµοσι΄ως απαραι΄τητα µε διαφορετικη΄ µορφη΄
η΄ µορφο΄τυπο, η΄ ο΄που υφι΄στανται πραγµατικοι΄ λο΄γοι για την
παροχη΄ τους µε α΄λλον τρο΄πο.

2.6.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ γενικω΄ς µε τη σκοπιµο΄τητα µει΄ωσης
των χρο΄νων απα΄ντησης, αλλα΄ αυτο΄ δεν θα πρε΄πει να αποβει΄
εις βα΄ρος του ολοκληρωµε΄νου και επαρκου΄ς χαρακτη΄ρα της
πληροφο΄ρησης: αυτο΄ συνεπα΄γεται, συ΄µφωνα µε την α΄ποψη της
ΟΚΕ, ΄ενα επι΄πεδο λεπτοµερειω΄ν που ανταποκρι΄νεται στις απαιτη΄σεις του κοινου΄ η΄ και του αιτου΄ντος, και διασφαλι΄ζει την
απαιτου΄µενη εµπιστευτικο΄τητα για λο΄γους προστασι΄ας των ατο΄µων
και των εµπορικω΄ν η΄ βιοµηχανικω΄ν πληροφοριω΄ν, και τη διαθεσιµο΄τητα των πληροφοριω΄ν µε ενεργητικο΄ τρο΄πο και στην κατα΄λληλη
στιγµη΄, προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων, µε αποφυγη΄ των κινδυ΄νων ευνοϊκη΄ς µεταχει΄ρισης.

2.7.
Τα κρα΄τη µε΄λη προσδιορι΄ζουν τις πρακτικε΄ς διαδικασι΄ες
αυτη΄ς της πραγµατικη΄ς δια΄θεσης της περιβαλλοντικη΄ς πληροφο΄ρησης, που µπορει΄ να αφορα΄:

—

τον ορισµο΄ των υπευθυ΄νων ενηµε΄ρωσης·

—

τη συ΄σταση και διατη΄ρηση γραφει΄ων για την προ΄σβαση στις
πληροφορι΄ες που ΄εχουν ζητηθει΄·

—

προσιτου΄ς στο κοινο΄ καταλο΄γους δηµοσι΄ων αρχω΄ν ο΄πως
επι΄σης µητρω΄α και καταλο΄γους περιβαλλοντικω΄ν πληροφοριω΄ν που διατηρου΄ν οι αρχε΄ς αυτε΄ς καθω΄ς και σηµει΄ων
ενηµε΄ρωσης.

Η ΟΚΕ υποδεικνυ΄ει σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος να συστη΄σει ΄ενα ει΄δος
«εγγυητικη΄ς αρχη΄ς της πληροφο΄ρησης» που να ει΄ναι υπευ΄θυνη
προς την κυβε΄ρνηση για την ορθη΄ εφαρµογη΄ της παρου΄σας
οδηγι΄ας.

2.8.
Οι δηµο΄σιες αρχε΄ς µπορου΄ν να απορρι΄πτουν µι΄α αι΄τηση
περιβαλλοντικη΄ς ενηµε΄ρωσης µο΄νο σε ειδικε΄ς και σαφω΄ς προσδιορισµε΄νες περιπτω΄σεις, δηλαδη΄ για καθορισµε΄νες κατηγορι΄ες πληροφοριω΄ν και µε στο΄χο την προστασι΄α νο΄µιµων συµφερο΄ντων. Οι
εξαιρε΄σεις αυτε΄ς διατυπω΄νονται πολυ΄ αυστηρα΄ προκειµε΄νου να
µην εξασθενι΄σει η γενικο΄τερη αρχη΄ της προ΄σβασης: αφορου΄ν
πληροφορι΄α που δεν κατε΄χεται απο΄ και για λογαριασµο΄ δηµο΄σιας
αρχη΄ς, διαβιβα΄ζοντας εξα΄λλου την αι΄τηση σε ο΄ποιον θα πρε΄πει να
την κατε΄χει, η΄ επι΄σης µη λογικε΄ς αιτη΄σεις που προσδιορι΄ζονται ως
καταναγκαστικε΄ς η΄ ισοδυ΄ναµες µε κατα΄χρηση δικαιω΄µατος, η΄

20.4.2001

συνεπα΄γονται δυσανα΄λογο κο΄στος και προσπα΄θειες η΄ παρεµποδι΄ζουν η΄ παρεµβαι΄νουν υπε΄ρµετρα στην οµαλη΄ διεξαγωγη΄ των
δηµο΄σιων δραστηριοτη΄των.

2.9.
Στην περι΄πτωση που ενδε΄χεται να παραβιαστει΄η προστασι΄α
του εµπιστευτικου΄ χαρακτη΄ρα προσωπικω΄ν στοιχει΄ων, οι δηµο΄σιες
αρχε΄ς θα πρε΄πει να ενηµερω΄νουν την αρχη΄ ελε΄γχου για την
προστασι΄α των ατο΄µων κατα΄ την επεξεργασι΄α προσωπικω΄ν στοιχει΄ων (πρω΄ην α΄ρθρο 28 της οδηγι΄ας 95/46/ΕΚ). 'Οσον αφορα΄ την
προστασι΄α εµπιστευτικου΄ χαρακτη΄ρα εµπορικω΄ν η΄ βιοµηχανικω΄ν
πληροφοριω΄ν, δεν µπορει΄ να γι΄νει επι΄κληση σ' αυτη΄ν παρα΄ µο΄νο αν
αφορα΄ εκποµπε΄ς, αποθε΄σεις, η΄ α΄λλες εκχυ΄σεις στο περιβα΄λλον οι
οποι΄ες αποτελου΄ν αντικει΄µενο των διατα΄ξεων της κοινοτικη΄ς
νοµοθεσι΄ας. Θα πρε΄πει επι΄σης να διασφαλιστει΄ η προστασι΄α του
δικαιω΄µατος πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας, και για το λο΄γο αυτο΄ δεν
παρε΄χεται ΄εγκριση στον αιτου΄ντα να αναπαρα΄γει η΄ εκµεταλλευτει΄
την πληροφο΄ρηση για οποιονδη΄ποτε α΄λλο οικονοµικο΄ σκοπο΄,
χωρι΄ς την προηγου΄µενη συγκατα΄θεση του κατο΄χου των δικαιωµα΄των αυτω΄ν.

2.9.1. Η επαρκη΄ς προστασι΄α των νο΄µιµων ιδιωτικω΄ν και δηµο΄σιων συµφερο΄ντων αποτελει΄ θεµελιω΄δη αρχη΄ στην οποι΄α η ΟΚΕ
προσδι΄δει µεγα΄λη σηµασι΄α: ενο΄ψει της επε΄κτασης του πεδι΄ου
εφαρµογη΄ς των υποχρεω΄σεων πληροφο΄ρησης και της ανα΄γκης
πλη΄ρους και ικανοποιητικη΄ς απα΄ντησης, για να αποφευχθου΄ν
βιαστικε΄ς αρνη΄σεις η΄ παραβι΄αση των νο΄µιµων δικαιωµα΄των η ΟΚΕ
κρι΄νει ρεαλιστικο΄ και προνοητικο΄ να προβλεφθει΄ δυνατο΄τητα
αιτιολογηµε΄νης και θεµιτη΄ς παρα΄τασης του χρο΄νου απα΄ντησης, το
µε΄γιστο δυνατο΄ κατα΄ 30 ηµε΄ρες.

2.10. Οι αρχε΄ς θα πρε΄πει να αιτιολογου΄ν επαρκω΄ς την α΄ρνηση
προ΄σβασης του αιτου΄ντος στην πληροφο΄ρηση, να αποφευ΄γουν
δηλαδη΄ την διαδικασι΄α της ΄ελλειψης απαντη΄σεως ως συνω΄νυµη
αρνητικη΄ς αποφα΄σεως, και να ενηµερω΄νουν τον αιτου΄ντα για τα
µε΄σα προσφυγη΄ς που ΄εχει στη δια΄θεση΄ του. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε
τη διατυ΄πωση της Επιτροπη΄ς ο΄τι η ΄ελλειψη απαντη΄σεως εκ µε΄ρους
των δηµο΄σιων αρχω΄ν δεν µπορει΄ σε καµια΄ περι΄πτωση να θεωρει΄ται
απο΄φαση απο΄ρριψης και καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει τα µε΄τρα της
ω΄στε κανε΄νας εθνικο΄ς κανο΄νας να µην δικαιολογει΄ παρο΄µοια
διαδικασι΄α.

2.11. Οι δηµο΄σιες αρχε΄ς µπορου΄ν να παρε΄χουν την περιβαλλοντικη΄ πληροφο΄ρηση µε΄σω πληρωµη΄ς αντιτι΄µου που θα πρε΄πει
ωστο΄σο να παραµει΄νει σε λογικα΄ ο΄ρια. Σχετικα΄ θα πρε΄πει να
δηµοσιευτει΄ και να τεθει΄ στη δια΄θεση των αιτου΄ντων πι΄νακας
προβλεποµε΄νων τελω΄ν. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το αντι΄τιµο πρε΄πει να
µην αποθαρρυ΄νει τη ζη΄τηση πληροφοριω΄ν και να ανταποκρι΄νεται
ουσιαστικα΄ σε ο΄,τι ζητει΄ται απο΄ τις αντι΄στοιχες δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες.
∆ιαφορε΄ς τελω΄ν µπορου΄ν να δικαιολογηθου΄ν απο΄ τον τυ΄πο
της απαιτου΄µενης επεξεργασι΄ας χωρι΄ς να επιχειρει΄ται η πλη΄ρης
επιβα΄ρυνση του αιτου΄ντος µε το α΄µεσο και ΄εµµεσο κο΄στος
περισυλλογη΄ς και δια΄θεσης των ΄διων
ι
των πληροφοριω΄ν, ο΄πως
διευκρινι΄στηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο (απο΄φαση Επιτροπη΄ς
κατα΄ Γερµανι΄ας C-21797).

20.4.2001

EL

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

2.12. Για να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι διεθνει΄ς δεσµευ΄σεις που ΄εχουν
αναληφθει΄ µε την υπογραφη΄ της συ΄µβασης του Αrhus, το α΄ρθρο
10 της προ΄τασης προβλε΄πει τη δυνατο΄τητα να ανατεθει΄ σε
δικαστικο΄ ο΄ργανο η΄ σε α΄λλο οργανισµο΄ που θεσπι΄ζεται νοµοθετικα΄
η αρµοδιο΄τητα της κρι΄σης των πρα΄ξεων η΄ των παραλει΄ψεων της εν
λο΄γω δηµο΄σιας αρχη΄ς. Προβλε΄πεται επι΄σης η υποχρε΄ωση των
κρατω΄ν µελω΄ν να προβλε΄ψουν ω΄στε οι αιτου΄ντες να µπορου΄ν να
προσφευ΄γουν σε α΄λλη διαδικασι΄α επανεξε΄τασης εκ µε΄ρους των
΄διων
ι
των αρχω΄ν, η΄ διοικητικω΄ς σε α΄λλο οργανισµο΄ που ΄εχει
συσταθει΄ νοµοθετικα΄, και αυτο΄ προκειµε΄νου να καταστει΄ ταχει΄α
και ανε΄ξοδη η΄ µη δαπανηρη΄, η εναλλακτικη΄ αυτη΄ διαδικασι΄α.

2.12.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε το στο΄χο της τροποποι΄ησης αυτη΄ς,
για να αποφευχθου΄ν ο΄µως προσφυγε΄ς κατα΄ της αρµο΄διας αρχη΄ς
για λο΄γους µο΄νο αντικειµενικη΄ς δυσκολι΄ας εξευ΄ρεσης και παροχη΄ς
των απαιτου΄µενων πληροφοριω΄ν στους προβλεπο΄µενους χρο΄νους,
µε αναµο΄ρφωση της διαδικασι΄ας που δεν ει΄ναι επωφελη΄ς σε καµι΄α
εκ των συµβαλλο΄µενων πλευρω΄ν, υποδεικνυ΄ει να επιτραπει΄ ΄ενα
«clock stop» 30 περαιτε΄ρω ηµερω΄ν εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι αναγκαι΄ο για να
διασφαλιστει΄ η ορθη΄ και επαρκη΄ς απα΄ντηση.

2.13. 'Ενα σηµαντικο΄ βη΄µα προς τα εµπρο΄ς ΄εγινε µε την
δια΄ταξη για την «ενεργο΄ δηµοσιοποι΄ηση των πληροφοριω΄ν» που
αναφε΄ρθηκε πριν απο΄ λι΄γο: για να διασφαλιστει΄ οµοιογενη΄ς
πληροφο΄ρηση του κοινου΄ σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα, η προ΄ταση
περιε΄χει ΄εναν µη εξαντλητικο΄ κατα΄λογο των τυ΄πων περιβαλλοντικη΄ς
ενηµε΄ρωσης που θα πρε΄πει συστηµατικα΄ να τεθου΄ν στη δια΄θεση
του κοινου΄, και προβλε΄πει προς το σκοπο΄ αυτο΄ τη χρη΄ση των
τεχνολογιω΄ν πληροφορικη΄ς η΄ ηλεκτρονικη΄ς τηλεπικοινωνι΄ας.

2.14. Η προ΄ταση επιβα΄λλει επιπλε΄ον τη δηµοσι΄ευση σε τακτικα΄
διαστη΄µατα που δεν θα πρε΄πει να ξεπερνου΄ν τα τε΄σσερα χρο΄νια,
εθνικω΄ν, περιφερειακω΄ν η΄ τοπικω΄ν εκθε΄σεων για την κατα΄σταση
του περιβα΄λλοντος, που θα περιλαµβα΄νουν πληροφορι΄ες για την
ποιο΄τητα του περιβα΄λλοντος και τις πιε΄σεις που ασκου΄νται
επ' αυτου΄.
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επιπλε΄ον ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θα λα΄βουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για
να συµµορφωθου΄ν µε την Οδηγι΄α ΄εως µια ηµεροµηνι΄α που θα
πρε΄πει να διευκρινιστει΄. Η ΄ελλειψη συγκεκριµε΄νης και επικει΄µενης
προθεσµι΄ας δεν φαι΄νεται δικαιολογηµε΄νη.

3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

'Αρθρο 3, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο β)
3.1.
Η δυνατο΄τητα των αρχω΄ν να παρε΄χουν την απα΄ντηση΄ τους
εντο΄ς δυ΄ο µηνω΄ν, που περιορι΄ζεται στη δικαιολο΄γηση λο΄γω της
πολυπλοκο΄τητας και του ο΄γκου των αιτουµε΄νων πληροφοριω΄ν,
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της δια΄σκεψης του Αrhus πρε΄πει να
ισχυ΄ει για ο΄λες τις περιπτω΄σεις που µπορει΄ να προκυ΄ψει η
κατα΄σταση αυτη΄ και ο΄ταν αυτο΄ αιτιολογει΄ται επαρκω΄ς, µεταξυ΄ των
οποι΄ων η ΟΚΕ κρι΄νει ειδικα΄ σηµαντικε΄ς τις ακο΄λουθες περιπτω΄σεις:
—

ο΄ταν οι δηµο΄σιες αρχε΄ς δεν κατε΄χουν α΄µεσα τις πληροφορι΄ες
και θα πρε΄πει να απευθυνθου΄ν σε α΄λλα φυσικα΄ η΄ νοµικα΄
προ΄σωπα που τις κατε΄χουν

—

ο΄ταν ο προσδιορισµο΄ς των νο΄µιµων συµφερο΄ντων των οποι΄ων
προστατευ΄εται ο εµπιστευτικο΄ς χαρακτη΄ρας ει΄ναι δυ΄σκολης
αξιολο΄γησης

—

ο΄ταν συµµετε΄χουν επι΄σης διαφορετικε΄ς αρχε΄ς ο΄πως για
παρα΄δειγµα οι δικαστικε΄ς η΄ οι στρατιωτικε΄ς η΄ οι διεθνει΄ς
οργανισµοι΄.

'Αρθρο 4, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο δ)
3.2.
Η αναφορα΄ στον «προβλεπο΄µενο απο΄ την νοµοθεσι΄α»
εµπιστευτικο΄ χαρακτη΄ρα της προστασι΄ας θεµιτου΄ οικονοµικου΄
συµφε΄ροντος µπορει΄ να επιφε΄ρει ορισµε΄νες ασα΄φειες ως προς τον
ειδικο΄ χαρακτη΄ρα των διαφο΄ρων εθνικω΄ν νοµικω΄ν διατα΄ξεων, που
ορισµε΄νες φορε΄ς αντικατοπτρι΄ζονται και στην ΄δια
ι την αποδοχη΄ των
κοινοτικω΄ν οδηγιω΄ν. Προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ µια περιοριστικη΄
ερµηνει΄α, θα η΄ταν σκο΄πιµο να απλοποιηθει΄ το εδα΄φιο αναφε΄ροντας
απλω΄ς «... στην περι΄πτωση που ο εµπιστευτικο΄ς χαρακτη΄ρας
προστατευ΄ει θεµιτο΄ οικονοµικο΄ συµφε΄ρον». Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε
τη δευ΄τερη φρα΄ση του εδαφι΄ου αυτου΄, διευκρινι΄ζοντας ο΄τι τα
στοιχει΄α που χρησιµοποιου΄νται για τον υπολογισµο΄ των εκποµπω΄ν
αυτω΄ν δεν θα πρε΄πει να θεωρου΄νται απο΄ µο΄να τους πληροφορι΄ες
σχετικα΄ µε τις εκποµπε΄ς.
'Αρθρο 5
3.3.

∆εν αφορα΄ το ελληνικο΄ κει΄µενο.

'Αρθρο 7, παρα΄γραφος 3
2.15. Η προ΄ταση, ο΄πως ακριβω΄ς η οδηγι΄α 90/313/ΕΟΚ,
προβλε΄πει αναθεω΄ρηση πε΄ντε (και ο΄χι τε΄σσερα χρο΄νια) µετα΄ την
αποδοχη΄ και επιβα΄λλει στα κρα΄τη µε΄λη να γνωστοποιου΄ν στην
Επιτροπη΄ κα΄θε στοιχει΄ο σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ τους. Προβλε΄πει

3.4.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄πλη΄ρως µε το στο΄χο της α΄µεσης δια΄δοσης
χωρι΄ς καµι΄α καθυστε΄ρηση ο΄λων των χρη΄σιµων πληροφοριω΄ν
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σε περι΄πτωση α΄µεσης απειλη΄ς της ανθρω΄πινης ζωη΄ς η΄ του
περιβα΄λλοντος. Για να αποφευχθει΄ η λη΄ψη µε΄τρων και η παροχη΄
πληροφοριω΄ν που µπορει΄να προκαλε΄σουν ανω΄φελο και αδικαιολο΄γητο πανικο΄, και να οδηγη΄σουν στη λη΄ψη αυθαι΄ρετων µε΄τρων, η
ΟΚΕ υποδεικνυ΄ει να υπα΄ρξει στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς
αναφορα΄ στην προσφυγη΄ στην αρχη΄ της προφυ΄λαξης (1) τονι΄ζοντας

20.4.2001

ιδιαι΄τερα την ΄εννοια που περιε΄χεται στη σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση΄
της (2). α΄τι δηλαδη΄ κα΄θε µε΄τρο πρε΄πει να αρχι΄ζει µε την αντικειµενικη΄ αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων, µε την εξακρι΄βωση, ο΄που ει΄ναι
δυνατο΄ν, σε κα΄θε φα΄ση του βαθµου΄ επιστηµονικη΄ς αβεβαιο΄τητας.

(2) Σηµει΄ο 6 της γνωµοδο΄τησης της ΟΚΕ µε θε΄µα «Η προσφυγη΄ στην
αρχη΄ της προφυ΄λαξης», ΕΕ C 268 της 19.9.2000, σ. 9.

(1) COM(2000) 1 της 2ας Φεβρουαρι΄ου 2000.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

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 αξιολο΄γηση και τη διαχει΄ριση του περιβαλλοντικου΄
θορυ΄βου»
(2001/C 116/10)
Στις 10 Οκτωβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει
για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το Τµη΄µα Γεωργι΄ας, Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου και Περιβα΄λλοντος, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 15 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Gafo Fernández.
Στην 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε µε 110 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η παρου΄σα προ΄ταση οδηγι΄ας επιχειρει΄ να δηµιουργη΄σει
΄ενα εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα µε΄τρησης, αξιολο΄γησης και ενηµε΄ρωσης του πληθυσµου΄ στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη, σχετικα΄ µε τον
επονοµαζο΄µενο «περιβαλλοντικο΄ θο΄ρυβο», δηλαδη΄ µε το θο΄ρυβο
που ει΄ναι αισθητο΄ς απο΄ τους πολι΄τες στους συνη΄θεις το΄πους
διαµονη΄ς και δεν αντιστοιχει΄ σε προσδιορισµε΄νη εστι΄α θορυ΄βου,
αλλα΄ στο συ΄νολο των εστιω΄ν εκποµπη΄ς θορυ΄βου που βρι΄σκονται
στον περι΄γυρο.
1.2.
'Εως ση΄µερα, η κανονιστικη΄ προσε΄γγιση για τον ΄ελεγχο
του θορυ΄βου επικεντρωνο΄ταν στον προσδιορισµο΄ των µε΄γιστων
επιπε΄δων εκποµπη΄ς θορυ΄βου απο΄ µια σειρα΄ βιοµηχανικω΄ν προϊο΄ντων (ο΄πως ει΄ναι τα αυτοκι΄νητα, οι µοτοσυκλε΄τες, τα αεροπλα΄να,
οι µηχανε΄ς κη΄που η΄ τα µηχανη΄µατα δηµοσι΄ων ΄εργων), πρα΄γµα
που ανταποκρινο΄ταν το΄σο στα κριτη΄ρια της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς
(εναρµο΄νιση για την αποφυγη΄ εµποδι΄ων στο εµπο΄ριο) ο΄σο και
στην προσπα΄θεια συνειδητη΄ς καταπολε΄µησης προκειµε΄νου να
περιοριστου΄ν οι επιζη΄µιες επιπτω΄σεις στους πολι΄τες και τους
εργαζοµε΄νους.

1.3.
Στο Πρα΄σινο Βιβλι΄ο του 1996 για την πολιτικη΄ καταπολε΄µησης του θορυ΄βου επισηµα΄νθηκε ο΄τι η κατα΄σταση δεν ει΄ναι
ικανοποιητικη΄ και για το λο΄γο αυτο΄ µε τη σηµερινη΄ προ΄ταση
επιχειρει΄ται να αναληφθει΄ δρα΄ση σε τρεις πολυ΄ σαφει΄ς α΄ξονες:
—

Εναρµο΄νιση στο κοινοτικο΄ πλαι΄σιο, των δεικτω΄ν θορυ΄βου
και των µεθο΄δων αξιολο΄γησης του αντι΄κτυπου΄ του στο
περιβα΄λλον.

—

Κατα΄ρτιση, βα΄σει των προηγου΄µενων στοιχει΄ων, «χαρτω΄ν
θορυ΄βου» που θα εναρµονιστου΄ν καταλλη΄λως ο΄σον αφορα΄
την µεθοδολογι΄α τους

—

Προσδιορισµο΄ κριτηρι΄ων ενηµε΄ρωσης του κοινου΄.

1.4.
Για το λο΄γο αυτο΄, µολονο΄τι η προ΄ταση οδηγι΄ας δεν
επιχειρει΄ να προσδιορι΄σει ενιαι΄ες η΄ εναρµονισµε΄νες προδιαγραφε΄ς
θορυ΄βου, δεδοµε΄νου ο΄τι στα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν
προσδιοριστει΄ η΄δη εθνικα΄ επι΄πεδα, θα επιτρε΄ψει ωστο΄σο την
παροχη΄ στον κοινοτικο΄ πολι΄τη µιας συγκριτικη΄ς ενηµε΄ρωσης.
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1.5.
Η προσε΄γγιση που ΄εχει υιοθετηθει΄ επικεντρω΄νεται για το
λο΄γο αυτο΄ στον προσδιορισµο΄ εγκεκριµε΄νων µεθο΄δων για τον
καθορισµο΄ των µετρη΄σεων και µε΄σω αυτω΄ν για την κατα΄ρτιση των
χαρτω΄ν θορυ΄βου, µε διαφοροποι΄ηση των ηχητικω
΄ ν επιπε΄δων
θορυ΄βου σε συνα΄ρτηση µε τις διαφορετικε΄ς ω΄ρες της ηµε΄ρας —
και ως εκ του΄του µε το διαρθρωτικο΄ αντι΄κτυπο΄ τους στον πολι΄τη.
Επιπλε΄ον επικεντρω΄νεται σε τρεις τοµει΄ς που θεωρου΄νται ειδικα΄
σηµαντικοι΄ απο΄ την α΄ποψη του κο΄στους αποτελεσµατικο΄τητας:
οικιστικε΄ς περιοχε΄ς α΄νω των 250 000 κατοι΄κων· οδικε΄ς η΄
σιδηροδροµικε΄ς αρτηρι΄ες µε κυκλοφορι΄α που ξεπερνα΄ αντιστοι΄χως
τα 3 εκατοµµυ΄ρια οχη΄µατα/χρο΄νο η΄ τις 30 000 αµαξοστοιχι΄ες/
χρο΄νο· και αεροδρο΄µια µε αεροπορικη΄ κυκλοφορι΄α που ξεπερνα΄
τις 50 000 απογειω΄σεις και προσγειω΄σεις το χρο΄νο.
1.6.
Πριν απο΄ τις 30 Ιουνι΄ου του 2003, τα κρα΄τη µε΄λη θα
πρε΄πει να γνωστοποιη΄σουν στην Επιτροπη΄ τις µεγα΄λες οδικε΄ς
αρτηρι΄ες, τις µεγα΄λες σιδηροδροµικε΄ς αρτηρι΄ες, τα µεγα΄λα
αεροδρο΄µια και τις οικιστικε΄ς περιοχε΄ς µε πληθυσµο΄ α΄νω των
250 000 κατοι΄κων που υπα΄ρχουν στην επικρα΄τεια΄ τους και πριν
απο΄ τις 31 ∆εκεµβρι΄ου του 2004 οι αρµο΄διες αρχε΄ς θα πρε΄πει να
καταρτι΄σουν και εγκρι΄νουν τους αντι΄στοιχους χα΄ρτες θορυ΄βου.
Επι΄σης στην προ΄ταση καθορι΄ζεται ο΄τι το αργο΄τερο ΄εως τις
31 ∆εκεµβρι΄ου του 2009 θα πρε΄πει να ΄εχουν καταρτισθει΄ οι
χα΄ρτες θορυ΄βου για τις οικιστικε΄ς περιοχε΄ς µε πληθυσµο΄ α΄νω των
100 000 κατοι΄κων.
1.7.
Βα΄σει αυτω΄ν των χαρτω΄ν θορυ΄βου των µεγα΄λων οικιστικω΄ν
περιοχω΄ν, των οδικω΄ν και σιδηροδροµικω΄ν αρτηριω΄ν και των
µεγα΄λων αεροδροµι΄ων, οι αρµο΄διες αρχε΄ς θα πρε΄πει πριν απο΄ τις
31 ∆εκεµβρι΄ου του 2005 (31 ∆εκεµβρι΄ου του 2010 για τις
οικιστικε΄ς περιοχε΄ς µε πληθυσµο΄ µεταξυ΄ 100 000 και
250 000 κατοι΄κων) να προετοιµα΄σουν σχε΄δια δρα΄σης που θα
περιλαµβα΄νουν δια΄γνωση της καταστα΄σεως, προσδιορισµο΄ των πιο
σηµαντικω΄ν προβληµα΄των και κατα΄λογο των διορθωτικω΄ν µε΄τρων
που προτι΄θενται να λα΄βουν. Αυτοι΄ οι χα΄ρτες θορυ΄βου και τα
σχε΄δια δρα΄σης θα πρε΄πει να εφαρµοστου΄ν κατ' ανω΄τατο ο΄ριο µετα΄
απο΄ χρονικο΄ δια΄στηµα µεταξυ΄ τριω΄ν και πε΄ντε ετω΄ν.
1.8.
Το΄σο οι χα΄ρτες θορυ΄βου ο΄σο και τα σχε΄δια δρα΄σης θα
αποτελε΄σουν αντικει΄µενο ενηµε΄ρωσης του κοινου΄. Ως µι΄α απο΄ τις
δυνατο΄τητες που θα διευκολυ΄νουν τη δια΄δοση΄ τους, ο΄που αυτο΄
ει΄ναι δυνατο΄, θα χρησιµοποιηθει΄ το ∆ιαδι΄κτυο. Παρα΄λληλα, θα
γνωστοποιηθου΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄.
1.9.
Τε΄λος, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ προτει΄νει την υποβολη΄, πριν
απο΄ τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2007, ΄εκθεσης για την εφαρµογη΄ς της
οδηγι΄ας αυτη΄ς, στην οποι΄α θα αξιολογηθει΄βα΄σει της επιστηµονικη΄ς
και τεχνικη΄ς προο΄δου που θα ΄εχει στο µεταξυ΄ σηµειωθει΄, η
σκοπιµο΄τητα θε΄σπισης ποιοτικω΄ν στο΄χων σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα
που θα περιλαµβα΄νουν το΄σο την µει΄ωση του αριθµου΄ των ατο΄µων
που πλη΄ττονται, ο΄σο και τα µε΄τρα που ει΄ναι απαραι΄τητα για την
επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν, πρα΄γµα που µπορει΄ να οδηγη΄σει στην
υποβολη΄ προ΄τασης αναθεω΄ρησης της παρου΄σας οδηγι΄ας.
2.

µεγαλυ΄τερη ευαισθητοποι΄ηση το΄σο για τα προβλη΄µατα που ο
αποκαλου΄µενος «περιβαλλοντικο΄ς θο΄ρυβος» δηµιουργει΄ για την
υγει΄α των ανθρω΄πων, ο΄σο και για µια ορισµε΄νη υποβα΄θµιση της
συµβι΄ωσης και της ικανο΄τητας επικοινωνι΄ας. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να
εκφρα΄σει την ανησυχι΄α της για το γεγονο΄ς ο΄τι µεταδι΄δεται στις
µελλοντικε΄ς γενιε΄ς µια ολε΄θρια «νοοτροπι΄α θορυ΄βου» καθω΄ς αυτο΄ς
µετατρε΄πεται σε συνη΄θη παρα΄γοντα της καθηµερινη΄ς ζωη΄ς και για
το λο΄γο αυτο΄ µπορει΄ να αφοµοιωθει΄ τε΄λεια.

2.2.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επιστη΄σει την προσοχη΄ στο γεγονο΄ς
ο΄τι ο θο΄ρυβος ει΄ναι κεντρικο΄ στοιχει΄ο µι΄ας ευρυ΄τερης ΄εννοιας,
της ηχητικη΄ς δηλαδη΄ ρυ΄πανσης, και επιπλε΄ον ο΄τι ο θο΄ρυβος
παρουσια΄ζει διαφοροποιηµε΄να χαρακτηριστικα΄, καθω΄ς θα πρε΄πει
να διαφοροποιηθου΄ν οι επιπτω΄σεις του απο΄ την σκοπια΄ του µε΄σου
υ΄ψους του, της δια΄ρκεια΄ς του στο χρο΄νο και του µε΄γιστου υ΄ψους
(που σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις αντιστοιχει΄ σε περιο΄δους µικρη΄ς
δια΄ρκειας). Οι χα΄ρτες θορυ΄βου, αυτοι΄ καθ' εαυτοι΄, αναφε΄ρονται σε
µε΄σες τιµε΄ς θορυ΄βου, που λαµβα΄νουν υπο΄ψη την χρονικη΄ δια΄ρκεια
πολλω΄ν µεµονωµε΄νων θορυ΄βων. Αυτο΄ δεν πρε΄πει να αποτρε΄ψει την
εφαρµογη΄, µε΄σω κατα΄λληλης εποπτει΄ας και ελε΄γχων, ο΄σον αφορα΄
θορυ΄βους υψηλη΄ς ΄εντασης και µικρη΄ς δια΄ρκειας.

2.3.
Η ΟΚ ΄εχει επι΄γνωση του γεγονο΄τος ο΄τι µε την διατυ΄πωση
των προτα΄σεων αυτω΄ν, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ υποχρεω΄θηκε να
λα΄βει υπο΄ψη τη λεπτη΄ διαχωριστικη΄ γραµµη΄ µεταξυ΄ της προστασι΄ας της υγει΄ας των ανθρω΄πων και της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος και της τη΄ρησης της αρχη΄ς της επικουρικο΄τητας, ο΄πως νοει΄ται
µε΄σα απο΄ τη διαφορετικη΄ πολιτισµικη΄ αντι΄ληψη του παρα΄γοντα
του θορυ΄βου.

2.4.
Ωστο΄σο, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να διατυπω
΄ σει ορισµε΄νες εποικοδοµητικε΄ς παρατηρη΄σεις, που θα αναπτυχθου΄ν στις ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις. Οι παρατηρη΄σεις αυτε΄ς αναφε΄ρονται ειδικο΄τερα στις
ακο΄λουθες πτυχε΄ς:

—

Στην ενδεχο΄µενη παρα΄βαση της αρχη΄ς της επικουρικο΄τητας
κατα΄ την θε΄σπιση το΄σο λεπτοµερω΄ν διατα΄ξεων στα σχε΄δια
δρα΄σης.

—

Στην δυσκολι΄α καθορισµου΄ συγκρι΄σιµων συνθηκω΄ν ηµερη΄σιου µε΄σου θορυ΄βου (Lden) και νυκτερινου΄ θορυ΄βου (Lnight)
σε ο΄λες τις χω΄ρες της Κοινο΄τητας, ειδικο΄τερα ο΄σον αφορα΄
τις διαφορετικε΄ς εποχε΄ς του χρο΄νου.

—

Στην πλη΄ρη ΄ελλειψη οποιασδη΄ποτε αναφορα΄ς στην αναγκαιο΄τητα εξασφα΄λισης, µε σταθερο΄τητα και πριν ακο΄µα απο΄
την κατα΄ρτιση των χαρτω΄ν θορυ΄βου της εφαρµογη΄ς των
επιµε΄ρους κανο΄νων εκποµπη΄ς θορυ΄βων στις κατηγορι΄ες που
αποτελου΄ν αντικει΄µενο κοινοτικη΄ς εφαρµογη΄ς.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚ δε΄χεται την παρουσι΄αση της προ΄τασης αυτη΄ς µε την
΄δια
ι ικανοποι΄ηση που την αντι΄στοιχη περι΄οδο δε΄χτηκε την προ΄θεση
της υλοποι΄ησης του σχεδι΄ου αυτου΄ (1) που επεδι΄ωκε να πετυ΄χει
(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για τη «Μελλοντικη΄ πολιτικη΄ καταπολε΄µησης
του θορυ΄βου — Πρα΄σινο Βιβλι΄ο της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς», ΕΕ
C 206 της 7.7.1997.
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—

Στην πλη΄ρη ΄ελλειψη οποιασδη΄ποτε αναφορα΄ς στα κριτη΄ρια
χωροταξικη΄ς δια΄ρθρωσης, ειδικο΄τερα στις περιπτω΄σεις γειτνι΄ασης µε οδικε΄ς η΄ σιδηροδροµικε΄ς αρτηρι΄ες η΄ αεροδρο΄µια.

—

Στην ΄ελλειψη αντιµετω΄πισης των δονη΄σεων χωρι΄ς καµι΄α
δικαιολογι΄α, που γενικω΄ς συνδε΄ονται µε τη νοµοθεσι΄α στα
θε΄µατα του θορυ΄βου.

2.5.
Η ΟΚΕ κατανοει΄ ο΄τι η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς επιδιω΄κει
να θεσπι΄σει ΄ενα συντονισµε΄νο πλαι΄σιο µε΄τρησης του θορυ΄βου και
ενηµε΄ρωσης του πληθυσµου΄, και ο΄τι σε συνδυασµο΄ µε τα επιµε΄ρους
ο΄ρια µε΄γιστου θορυ΄βου που ΄εχουν θεσπιστει΄ στο α΄ρθρο 5 για τις
οδικε΄ς και σιδηροδροµικε΄ς αρτηρι΄ες, τα µεγα΄λα αεροδρο΄µια και
τον βιοµηχανικο΄ θο΄ρυβο, επιδιω΄κει να πετυ΄χει µια εκ των υστε΄ρων
εναρµο΄νιση των εν λο΄γω επιπε΄δων στο κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Για το
λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να διατυπω΄σει µια νε΄α
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη που θα προσδιορι΄ζει µε ακρι΄βεια αυτο΄ν τον
µεσοπρο΄θεσµο στο΄χο και θα ανοι΄ξει τη συζη΄τηση σχετικα΄ µε τη
σκοπιµο΄τητα του µε΄τρου αυτου΄ — που η ΟΚΕ κρι΄νει αναγκαι΄ο και
σκο΄πιµο — και των πρακτικω
΄ ν διαδικασιω΄ν εφαρµογη΄ς του, που
ενδεχοµε΄νως προϋποθε΄τουν τη θε΄σπιση κοινοτικη΄ς εναρµο΄νισης
που θα βασι΄ζεται σε ΄ενα ελα΄χιστο επι΄πεδο, και η οποι΄α θα επιτρε΄ψει
στα κρα΄τη µε΄λη που το επιθυµου΄ν να υιοθετου΄ν πιο αυστηρα΄
επι΄πεδα προστασι΄ας (ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 176 της
Συνθη΄κης). Επι΄σης, µια α΄λλη αιτιολογικη΄ σκε΄ψη θα πρε΄πει να
προσανατολι΄σει τους αρµοδι΄ους ως προς την αναγκαιο΄τητα να
λαµβα΄νονται υπο΄ψη κατα΄ το χωροταξικο΄ σχεδιασµο΄ οι υπα΄ρχοντες
χα΄ρτες θορυ΄βου και να πραγµατοποιει΄ται ο σχεδιασµο΄ς νε΄ων
οικιστικω΄ν πυρη΄νων µε γνω΄µονα την εξασφα΄λιση σε µο΄νιµη βα΄ση
περιορισµε΄νων επιπε΄δων ακουστικη΄ς ρυ΄πανσης.

3.
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υ΄παρξη µιας ενιαι΄ας αρµο΄διας αρχη΄ς, στην περιοχη΄ αυτη΄, µε
ικανο΄τητα εφαρµογη΄ς των χαρτω΄ν θορυ΄βου και ειδικο΄τερα εφαρµογη΄ς των σχεδι΄ων δρα΄σης. Αυτο΄ θα επιτρε΄ψει να αποφευχθει΄ το
ενδεχο΄µενο να υπα΄ρχουν σε µι΄α οικιστικη΄ περιοχη΄ δυ΄ο αρµο΄διες
αρχε΄ς, η κα΄θε µι΄α υπευ΄θυνη για την αξιολο΄γηση και την εφαρµογη΄
των σχεδι΄ων δρα΄σης κατα΄ του θορυ΄βου σε ΄ενα τµη΄µα της οικιστικη΄ς
περιοχη΄ς, που συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α θεωρει΄ται αδιαι΄ρετη.

3.2.4. Στο εδα΄φιο ια) να αντικατασταθου΄ν οι λε΄ξεις «αρµο΄δια
τοπικη΄ αρχη΄» µε τις λε΄ξεις «τοπικη΄ αρχη΄». Επιπλε΄ον η ΟΚΕ θεωρει΄
ο΄τι η ανω΄τερη τιµη΄ του Lden δεν θα πρε΄πει να καθορι΄ζεται στο
επι΄πεδο του Κρα΄τους Με΄λους αλλα΄ στο επι΄πεδο της αρµο΄διας
κατα΄ περι΄πτωση.

3.2.5. Στο εδα΄φιο ιβ). Να διαγραφει΄ κα΄θε αναφορα΄ σε εθνικη΄ η΄
τοπικη΄ αρχη΄.

3.2.6. Στο εδα΄φιο ιγ). Να προστεθει΄ στο τε΄λος «η΄ µε κυκλοφορι΄α βαρε΄ων οχηµα΄των που ξεπερνα΄ το ο΄ριο που κρι΄νεται σκο΄πιµο να
θεσπιστει΄» (ε΄τσι ω΄στε να επιδιωχθει΄ ισορροπι΄α µεταξυ΄ κυκλοφορι΄ας
ελαφρω΄ν και βαρε΄ων οχηµα΄των). Παρο΄µοιος προβληµατισµο΄ς
πρε΄πει να υπα΄ρξει και στην περι΄πτωση των σιδηροδροµικω΄ν
µεταφορω΄ν ως προς τον τυ΄πο των αµαξοστοιχιω΄ν που κυκλοφορου΄ν στο εν λο΄γω σηµει΄ο.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Στο α΄ρθρο 1, µαζι΄ µε την αναφορα΄ στις δυσµενει΄ς
επιπτω΄σεις στην ανθρω΄πινη υγει΄α, θα πρε΄πει να γι΄νει ρητη΄ αναφορα΄
και στις επιπτω΄σεις στη συλλογικη΄ συµβι΄ωση (δυσχε΄ρειες στη
δυνατο΄τητα επικοινωνι΄ας σε ανοιχτε΄ς και εκτεθειµε΄νες στο θο΄ρυβο
ζω΄νες) καθω΄ς και στο περιβα΄λλον γενικο΄τερα (για παρα΄δειγµα,
επιπτω΄σεις στην πανι΄δα και, ενδεχοµε΄νως, µολονο΄τι δεν υφι΄στανται
επαρκει΄ς εµπειρικε΄ς µελε΄τες, στη χλωρι΄δα).

3.2. Στο ΄αρθρο 3: Ορισµοι΄
3.2.1. Στο εδα΄φιο α), να προστεθου΄ν οι λε΄ξεις «κα΄θε τυ΄που
µηχανικου΄ εξοπλισµου΄» στις πηγε΄ς θορυ΄βου που αναφε΄ρονται

3.2.2. Στο εδα΄φιο γ) να προστεθου΄ν µετα΄ τις λε΄ξεις «στην
ανθρω΄πινη υγει΄α» οι λε΄ξεις «στην κοινωνικη΄ συµβι΄ωση και στο
περιβα΄λλον γενικο΄τερα». Αυτο΄ ει΄ναι συ΄µφωνο µε τις αιτιολογη΄σεις
που γι΄νονται κατο΄πιν στο εδα΄φιο αυτο΄.

3.2.3. Στο εδα΄φιο ι): «οικιστικη΄ περιοχη΄» — Στον ορισµο΄ της
θα πρε΄πει να συµπεριληφθει΄ ως κριτη΄ριο για τον ορισµο΄ της, η

3.2.7. Ως σηµει΄α παραγωγη΄ς θορυ΄βου θα πρε΄πει να θεωρηθου΄ν
η΄ τουλα΄χιστον να ληφθου΄ν υπο΄ψη στα πλαι΄σια της οδηγι΄ας αυτη΄ς
(κυρι΄ως στα α΄ρθρα 4, 7, 8 και 11 ο΄πως και στα παραρτη΄µατα) οι
µεγα΄λοι θαλα΄σσιοι λιµε΄νες µε ο΄γκο κυκλοφορι΄ας επιβατω΄ν και
εµπορευµα΄των που θα κριθει΄ σκο΄πιµο να καθοριστει΄.

3.3.
Στο α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 5: Να προστεθου΄ν στο τε΄λος
«... η΄ ο΄ταν ΄εχουν συντελεστει΄ σηµαντικε΄ς αλλαγε΄ς που καθιστου΄ν
σκο΄πιµη την υλοποι΄ηση µε µεγαλυ΄τερη ταχυ΄τητα. Εναλλακτικω΄ς,
ο΄ταν η αρµο΄δια αρχη΄ αιτιολογει΄επαρκω΄ς ο΄τι οι συνθη΄κες θορυ΄βου,
που ΄εχει αποδειχθει΄ ο΄τι υφι΄στανται µε΄σω της µι΄ας η΄ της α΄λλης
µεθο΄δου επαλη΄θευσης, δεν ΄εχουν αλλα΄ξει, µπορει΄ να ζητη΄σει
παρε΄κκλιση για προ΄σθετη µε΄γιστη περι΄οδο 5 ετω΄ν απο΄ την
εφαρµογη΄ των εν λο΄γω χαρτω΄ν θορυ΄βου».

3.4.
Παρα΄ρτηµα 1: ∆ει΄κτες θορυ΄βου: Στο εισαγωγικο΄ σηµει΄ωµα
της προ΄τασης δεν δικαιολογει΄ται µε κανε΄ναν τρο΄πο η προσθη΄κη
5 ντεσιµπε΄λ στο Levening και 10 ντεσιµπε΄λ στο Lnight. Η ΟΚΕ δεν
µπορει΄ να αποφανθει΄ για το λο΄γο αυτο΄ για την αιτιολο΄γηση των
κριτηρι΄ων αυτω΄ν, ωστο΄σο θεωρει΄ο΄τι αυτα΄ τα 5 προ΄σθετα ντεσιµπε΄λ
στο Levening θα υπερφορτω΄σουν χωρι΄ς λο΄γο τους χα΄ρτες θορυ΄βου
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των χωρω΄ν του Νο΄του της ΕΕ, δεδοµε΄νου ο΄τι στις χω΄ρες αυτε΄ς ο
χρο΄νος συλλογη΄ς ει΄ναι πολυ΄ µικρο΄τερος απο΄ τον αντι΄στοιχο των
χωρω΄ν του Βορρα΄. Μια ενδεχο΄µενη λυ΄ση θα η΄ταν η αναφορα΄ σε
«περιο΄δους δραστηριο΄τητας» και ο΄χι σε προκαθορισµε΄νες δε΄σµες
ωρω΄ν για ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, πρα΄γµα που θα οδηγη΄σει στην
κατα΄ργηση της αναφορα΄ς στον αντι΄στοιχο δει΄κτη της περιο΄δου
Levening. Ο ορισµο΄ς εξα΄λλου, του «µε΄σου µετεωρολογικου΄ ΄ετους»
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µπορει΄ να καταστη΄σει δυσχερε΄στερη την κατα΄ρτιση (η΄ την µεταγενε΄στερη ανανε΄ωση) των χαρτω΄ν θορυ΄βου στις προβλεπο΄µενες
προθεσµι΄ες. Η ΟΚΕ, αντιθε΄τως, θεωρει΄ πλη΄ρως επιβεβληµε΄νη την
ενσωµα΄τωση ειδικω΄ν δεικτω΄ν θορυ΄βου.
3.5.
Παρα΄ρτηµα 5: Στο πε΄µπτο εδα΄φιο να προστεθου΄ν οι λε΄ξεις
«οριακε΄ς τιµε΄ς στις οικιστικε΄ς περιοχε΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5».

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβου΄ θησης των γεωργικω
΄ ν προϊο΄ντων στην εσωτερικη΄ αγορα΄»
λι΄ου για ενε΄ργειες ενηµε΄ρωσης και προω
(2001/C 116/11)
Στις 26 Σεπτεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 162 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Tο 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 της ΟΚΕ υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 15 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Espuny Moyano.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 110 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Με την υπο΄ εξε΄ταση προ΄ταση της Επιτροπη΄ς επιδιω΄κεται η
εναρµο΄νιση και απλου΄στευση, µε΄σω ενο΄ς ενιαι΄ου µε΄σου οριζο΄ντιου
χαρακτη΄ρα, της ρυ΄θµισης των διαφορετικω΄ν κοινοτικω΄ν καθεστω΄των προω΄θησης στην εσωτερικη΄ αγορα΄ που υφι΄στανται αυτη΄ τη
στιγµη΄.
1.2.
Η Επιτροπη΄, µε βα΄ση το προ΄τυπο που εφαρµο΄ζεται για την
προω΄θηση των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων στις τρι΄τες χω΄ρες, φρονει΄ ο΄τι
το µε΄σο αυτο΄ θα πρε΄πει να προορι΄ζεται για τη γενικη΄ και συλλογικη΄
ενηµε΄ρωση και προω΄θηση, µε επι΄κεντρο τα εγγενη΄ χαρακτηριστικα΄
των ευρωπαϊκω΄ν προϊο΄ντων και µε στο΄χο την αναβα΄θµιση της
εικο΄νας τους προς τους καταναλωτε΄ς.
1.3.
Υπο΄ την ΄εννοια αυτη΄, η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι τα κοινοτικα΄
µε΄τρα προω΄θησης πρε΄πει να ει΄ναι συµπληρωµατικα΄ ως προς τα
µε΄τρα που λαµβα΄νονται στα κρα΄τη µε΄λη απο΄ τις επιχειρη΄σεις η΄ τις
εθνικε΄ς η΄ περιφερειακε΄ς αρχε΄ς και να προσδι΄δουν προστιθε΄µενη
αξι΄α στις κλασσικε΄ς δραστηριο΄τητες προω΄θησης στην αγορα΄
(marketing) και διαφη΄µισης των εµπορικω΄ν σηµα΄των.

1.4.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει να επιλε΄γονται κατα΄ τακτα΄ διαστη΄µατα µε τη διαδικασι΄α της Επιτροπη΄ς ∆ιαχει΄ρισης τα θε΄µατα και οι
τοµει΄ς στους οποι΄ους µπορου΄ν να ληφθου΄ν µε΄τρα ενηµε΄ρωσης και
προω΄θησης.

1.4.1. Επι΄σης, η Επιτροπη΄ ∆ιαχει΄ρισης, θα καθορι΄σει τις κατα΄
τοµει΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και τα εφαρµο΄σιµα κριτη΄ρια
επιλογη΄ς.

1.5.
Με βα΄ση προσκλη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν για την υποβολη΄
προτα΄σεων, οι επαγγελµατικε΄ς και διεπαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις
θα προβα΄λουν τα προγρα΄µµατα΄ τους τα οποι΄α τα κρα΄τη µε΄λη θα
διαβιβα΄σουν στην Επιτροπη΄ για τον ΄ελεγχο της συµµο΄ρφωση΄ς
τους προς τις κοινοτικε΄ς ρυθµι΄σεις και τη συγγραφη΄ υποχρεω΄σεων.
Την τελικη΄ επιλογη΄ θα κα΄νουν τα κρα΄τη µε΄λη.

1.6.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει ΄ενα συ΄στηµα ΄εµµεσης διαχει΄ρισης
στα πλαι΄σια του οποι΄ου τα κρα΄τη µε΄λη θα ΄εχουν την ευθυ΄νη του
ελε΄γχου και της πληρωµη΄ς των επιλεγµε΄νων µε΄τρων.
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1.7.
Για να αναλα΄βουν τις ευθυ΄νες τους οι δια΄φοροι ενδιαφερο΄µενοι παρα΄γοντες, η προτεινο΄µενη χρηµατοδο΄τηση θα κατανεµηθει΄ µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας, των κρατω΄ν µελω΄ν και των επαγγελµατικω΄ν η΄ διεπαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων.
1.7.1. Προτει΄νεται η συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας να µην υπερβαι΄νει το 50 % του πραγµατικου΄ κο΄στους των δρα΄σεων, µε
εξαι΄ρεση την περι΄πτωση των µελετω΄ν αξιολο΄γησης των αποτελεσµα΄των των δρα΄σεων ενηµε΄ρωσης και προω΄θησης, που χρηµατοδοτου΄νται στο ακε΄ραιο απο΄ την Κοινο΄τητα.
1.7.2. Η συµµετοχη΄ των κρατω΄ν µελω΄ν θα ει΄ναι γενικα΄ περι΄που
το 20 % του πραγµατικου΄ κο΄στους των εν λο΄γω δρα΄σεων.
Το υπο΄λοιπο θα χρηµατοδοτηθει΄ απο΄ τις επαγγελµατικε΄ς η΄
διεπαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις.
1.7.3. Ωστο΄σο, αν προ΄κειται για µε΄τρα ενηµερωτικου΄
χαρακτη΄ρα για τα κοινοτικα΄ καθεστω΄τα Προστατευο΄µενων Ονοµασιω΄ν Προε΄λευσης (ΠΟΠ), Προστατευο΄µενων Γεωγραφικω΄ν Ενδει΄ξεων (ΠΓΕ), Εγγυηµε΄νων Παραδοσιακω΄ν Προϊο΄ντων (ΕΠΠ), καθω΄ς
και την οικολογικη΄ παραγωγη΄ και την επιση΄µανση, η Επιτροπη΄
κρι΄νει σκο΄πιµο να περιοριστει΄ η χρηµατοδοτικη΄ συµβολη΄ στα
κρα΄τη µε΄λη και την Κοινο΄τητα.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ τα΄σσεται γενικα΄ υπε΄ρ της παρου΄σας πρωτοβουλι΄ας
για την προω΄θηση, η οποι΄α συµπληρω΄νει το µε΄σο προω΄θησης που
υιοθετη΄θηκε το 1999 για τις τρι΄τες χω΄ρες (1) και αντιπροσωπευ΄ει
΄ θησης, το΄σο στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση
συµβολη΄ στο στο΄χο της προω
ο΄σο και στον υπο΄λοιπο κο΄σµο, ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ προτυ΄που
γεωργι΄ας και διατροφη΄ς βασισµε΄νου στην ποικιλο΄τητα, την ποιο΄τητα και την ασφα΄λεια. Ωστο΄σο, εκφρα΄ζει επιφυ΄λαξη σε ο΄,τι αφορα΄
τις διαδικασι΄ες που προτει΄νει η Επιτροπη΄.
2.1.1. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι ο
στο΄χος αυτο΄ς δεν διατυπω΄νεται µε επαρκη΄ σαφη΄νεια στην προ΄ταση:
η δια΄δοση του ευρωπαϊκου΄ γεωργικου΄ και διατροφικου΄ προτυ΄που
που βασι΄ζεται στην πολυλειτουργικο΄τητα και στις ΄εννοιες που
΄εχουν η΄δη διατυπωθει΄, καθω΄ς και η ενι΄σχυση της εµπιστοσυ΄νης
των καταναλωτω΄ν στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και τα προϊο΄ντα διατροφη΄ς θα πρε΄πει να αποτελε΄σουν τους πρωταρχικου΄ς σκοπου΄ς της
προω΄θησης στην εσωτερικη΄ αγορα΄.
2.1.2. Υπο΄ την ΄εννοια αυτη΄, επιβα΄λλεται να αναβαθµιστει΄ η
εικο΄να που ΄εχουν οι καταναλωτε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για τα
ευρωπαϊκα΄ προϊο΄ντα και να τους γνωστοποιηθου΄ν οι προσπα΄θειες
που καταβα΄λλονται για να τους διασφαλιστει΄ ποικι΄λη η΄/και
παραδοσιακη΄ προσφορα΄ καθω΄ς και υψηλο΄ επι΄πεδο σε ο΄,τι αφορα΄
την ποιο΄τητα, την ασφα΄λεια των τροφι΄µων και την τη΄ρηση των
κανο΄νων καλη΄ς διαβι΄ωσης των ζω΄ων.

(1) EE C 169 της 16.6.1999.
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2.1.3. Για τους λο΄γους αυτου΄ς, η ΟΚΕ συµφωνει΄ ως προς το
στο΄χο της ενι΄σχυσης σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο της πληροφο΄ρησης
σχετικα΄ µε τα εγγενη΄ χαρακτηριστικα΄ των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων
και των προϊο΄ντων διατροφη΄ς, ο΄πως ει΄ναι η ποιο΄τητα, η υγιεινη΄, η
θρεπτικη΄ αξι΄α, η ασφα΄λεια, η επιση΄µανση, η ανιχνευσιµο΄τητα, ο
τρο΄πος οικολογικη΄ς η΄ ολοκληρωµε΄νης παραγωγη΄ς, τα κοινοτικα΄
συστη΄µατα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΠ, οι οι΄νοι ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε
καθορισµε΄νες περιοχε΄ς VCPRQ, οι επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι και τα
οινοπνευµατω΄δη ποτα΄ µε γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη.
2.1.4. Επι΄σης, η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την επε΄κταση του ενδεχο΄µενου οφε΄λους απο΄ την κοινοτικη΄ προω΄θηση στην εσωτερικη΄ αγορα΄
και σε α΄λλα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και προϊο΄ντα διατροφη΄ς.
2.2.
Εα΄ν η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση επιθυµει΄ να προκυ΄ψει προστιθε΄µενη αξι΄α απο΄ την κοινοτικη΄ προω΄θηση των ευρωπαϊκω΄ν προϊο΄ντων
στην εσωτερικη΄ της αγορα΄, ΄εχει βασικη΄ σηµασι΄α το πεδι΄ο δρα΄σης
της να ει΄ναι συµπληρωµατικο΄ και συντονισµε΄νο µε τις πρωτοβουλι΄ες που αναλαµβα΄νουν οι επιχειρη΄σεις, οι οργανω΄σεις και οι
εθνικε΄ς αρχε΄ς στα αντι΄στοιχα κρα΄τη µε΄λη τους.
2.2.1. 'Οπως συµβαι΄νει και στην περι΄πτωση της προω΄θησης
στις τρι΄τες χω΄ρες, η επικουρικο΄τητα και η συµπληρωµατικο΄τητα
θα πρε΄πει να ει΄ναι οι αρχε΄ς στις οποι΄ες βασι΄ζεται η ευρωπαϊκη΄
δρα΄ση προω΄θησης των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και προϊο΄ντων
διατροφη΄ς στην εσωτερικη΄ αγορα΄.
2.2.2. Υπο΄ την ΄εννοια αυτη΄, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄
της για τη σφαιρικη΄ και συνεκτικη΄ προσε΄γγιση που ακολουθει΄ η
Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να εναρµονι΄σει τα πολλαπλα΄ κοινοτικα΄
καθεστω΄τα προω΄θησης στην εσωτερικη΄ αγορα΄, αντικαθιστω΄ντα΄ς τα
µε ΄ενα ενιαι΄ο πλαι΄σιο µε΄τρων, χρηµατοδο΄τησης και διαχει΄ρισης
των δρα΄σεων προω΄θησης.
2.3.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ως προς τη σκοπιµο΄τητα της συγχρηµατοδο΄τησης των µε΄τρων προω΄θησης, η οποι΄α ο΄χι µο΄νο καθιστα΄
δυνατη΄ τη συγκε΄ντρωση πο΄ρων, αλλα΄ και συµβα΄λλει στο να
συµµετα΄σχουν και να αναλα΄βουν τις ευθυ΄νες τους ο΄λα τα
ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, µε σκοπο΄ τη βελτιστοποι΄ηση της αποτελεσµατικο΄τητας των δρα΄σεων προω΄θησης και της χρη΄σης των χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων. Ωστο΄σο, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις η χρηµατοδο΄τηση
πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται µε ελαστικο΄ τρο΄πο απο΄ τα ενδιαφερο΄µενα
µε΄ρη.
2.4.
Απο΄ την τριπολικη΄ οπτικη΄ της επικουρικο΄τητας, της
συµπληρωµατικο΄τητας και της συγχρηµατοδο΄τησης, ει΄ναι απαραι΄τητο, το΄σο οι επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις ο΄σο και οι εθνικε΄ς αρχε΄ς
να καταβα΄λουν δραστη΄ριες και συντονισµε΄νες προσπα΄θειες απο΄
κοινου΄ µε την Επιτροπη΄ για το σχεδιασµο΄, την επιλογη΄, τη
διαχει΄ριση και την αξιολο΄γηση των κοινοτικω΄ν δρα΄σεων προω΄θησης στην εσωτερικη΄ αγορα΄.
2.4.1. Η ΟΚΕ, ο΄πως και στην περι΄πτωση της προω΄θησης στις
τρι΄τες χω΄ρες, εκφρα΄ζει τη δυσαρε΄σκεια΄ της για το γεγονο΄ς ο΄τι η
Επιτροπη΄ δεν ΄εχει εκτιµη΄σει επαρκω΄ς τις επιπτω΄σεις και τα
οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ των αρχω΄ν της
επικουρικο΄τητας, της συµπληρωµατικο΄τητας και της συγχρηµατο΄ θησης.
δο΄τησης στη διαχει΄ριση της προω
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2.4.2. Εκφρα΄ζει ιδιαι΄τερα τη δυσαρε΄σκεια΄ της για την υπερβολικη΄ πολυπλοκο΄τητα της προτεινο΄µενης διαδικασι΄ας και την
ανεπαρκη΄ συµµετοχη΄ των οικονοµικω΄ν παραγο΄ντων.
2.5.
Τε΄λος, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι, προκειµε΄νου το κοινοτικο΄ µε΄σο
προω΄θησης στην εσωτερικη΄ αγορα΄ να εκπληρω΄σει το φιλο΄δοξο
στο΄χο της περαιτε΄ρω αναβα΄θµισης της εικο΄νας που ΄εχουν οι
καταναλωτε΄ς για τα ευρωπαϊκα΄ προϊο΄ντα απο΄ την οπτικη΄ γωνι΄α
της προα΄σπισης, στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, του ευρωπαϊκου΄ γεωργικου΄ και διατροφικου΄ προτυ΄που, ει΄ναι απαραι΄τητο να διατεθου΄ν
επαρκει΄ς πο΄ροι.
2.5.1. Το προ΄βληµα της επα΄ρκειας των χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων
καθι΄σταται ακο΄µη πιο εµφανε΄ς στα πλαι΄σια µιας πολιτικη΄ς µε την
οποι΄α επιδιω΄κεται ταυτο΄χρονα η ενι΄σχυση της προω΄θησης το΄σο
στην εσωτερικη΄ ο΄σο και στην εξωτερικη΄ πτυχη΄ της και η διευ΄ρυνση
του πεδι΄ου των προϊο΄ντων που επωφελου΄νται απο΄ αυτη΄.
2.5.2.

Η ΟΚΕ:

—

διαπιστω΄νει µε απογοη΄τευση ο΄τι ο προϋπολογισµο΄ς που
προτει΄νει η Επιτροπη΄ ει΄ναι, ωστο΄σο, σαφω΄ς ανεπαρκη΄ς·

—

εκφρα΄ζει ανησυχι΄α µη΄πως η προβλεπο΄µενη αυ΄ξηση του
προϋπολογισµου΄ για την προω΄θηση σε τρι΄τες χω΄ρες πραγµατοποιηθει΄ εις βα΄ρος των πο΄ρων που προορι΄ζονται για την
προω΄θηση στην Κοινο΄τητα·

—

φοβα΄ται, τε΄λος, µη΄πως η ανεπα΄ρκεια του προϋπολογισµου΄
προκαλε΄σει σηµαντικε΄ς εντα΄σεις µεταξυ΄ τοµε΄ων και προϊο΄ντων.
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των επιλε΄ξιµων προϊο΄ντων (α΄ρθρο 4) και στον καθορισµο΄ των
κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν των προγραµµα΄των προω΄θησης και
ενηµε΄ρωσης (α΄ρθρο 5). Προς την κατευ΄θυνση αυτη΄, η ΟΚΕ
προτει΄νει:
3.3.1. Την υποχρεωτικη΄ και ο΄χι προαιρετικη΄ διαβου΄λευση µε
τη Μο΄νιµη Οµα΄δα «Προω΄θηση των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων» της
Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς «Ποιο΄τητα και υγιεινη΄ της γεωργικη΄ς
παραγωγη΄ς» για τον καθορισµο΄, ανα΄ τριετι΄α, του καταλο΄γου των
θεµα΄των και επιλε΄ξιµων προϊο΄ντων (α΄ρθρο 4, παρ. 2).
3.3.2. Την υποχρεωτικη΄ διαβου΄λευση µε την εν λο΄γω Μο΄νιµη
Οµα΄δα πριν απο΄ τον καθορισµο΄ των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν των
προγραµµα΄των προω΄θησης και ενηµε΄ρωσης (α΄ρθρο 5, παρ. 1).
3.4.
Επι΄σης, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι ο υποχρεωτικο΄ς χαρακτη΄ρας
της συνεργασι΄ας µε τις επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις και τους
εκτελεστικου΄ς οργανισµου΄ς, που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 6, παρ. 2,
αποτελει΄ µη απαραι΄τητη προϋπο΄θεση που περιπλε΄κει µια η΄δη
αρκετα΄ πολυ΄πλοκη διαδικασι΄α επιλογη΄ς. ∆εν θα πρε΄πει να
αποκλει΄εται η εκτε΄λεση των προγραµµα΄των απο΄ τις οργανω΄σεις
στις περιπτω΄σεις που αυτε΄ς αποδεικνυ΄ουν ο΄τι ΄εχουν απαιτου΄µενη
πει΄ρα και εγγυω΄νται, µε τα κατα΄λληλα µε΄σα, την ορθη΄ εκτε΄λεση΄
τους.
3.5.
Τε΄λος, η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι ο προϋπολογισµο΄ς που
προβλε΄πεται να επιβαρυ΄νει την Κοινο΄τητα ει΄ναι πολυ΄ χαµηλο΄τερος
απο΄ τον παρο΄ντα προϋπολογισµο΄. Εκτιµα΄ ο΄τι ο εν λο΄γω προϋπολογισµο΄ς ει΄ναι πολυ΄ ανεπαρκη΄ς για την εκπλη΄ρωση των τελικω΄ν
στο΄χων της προω΄θησης στην εσωτερικη΄ αγορα΄, πολυ΄ περισσο΄τερο
ο΄ταν τει΄νει να επεκταθει΄ σε ο΄λα τα προϊο΄ντα. Η ανεπα΄ρκεια του
προϋπολογισµου΄ εξηγει΄ ενδεχοµε΄νως την αοριστι΄α της αιτιολογικη΄ς ΄εκθεσης σε ο΄,τι αφορα΄ τους πραγµατικου΄ς στο΄χους αυτη΄ς
της κοινοτικη΄ς δρα΄σης.

3.1.
Οι ενε΄ργειες ενηµε΄ρωσης και προω΄θησης δεν πρε΄πει να
προσανατολι΄ζονται συναρτη΄σει των εµπορικω΄ν ονοµασιω΄ν (α΄ρθρο
1, παρ. 2)· ωστο΄σο, του΄το δεν πρε΄πει να οδηγη΄σει αυτοδικαι΄ως σε
αποκλεισµο΄ απο΄ το ο΄φελος της κοινοτικη΄ς προω΄θησης ενεργειω΄ν
γενικου΄ χαρακτη΄ρα που εντα΄σσονται στα πλαι΄σια ευρυ΄τερων
πρωτοβουλιω΄ν προω΄θησης σε εθνικο΄ η΄ ιδιωτικο΄ επι΄πεδο που ΄εχουν
συνιστω΄σες εµπορικω΄ν σηµα΄των. Του΄το αποτελει΄ προϋπο΄θεση της
αποτελεσµατικο΄τητας και συµπληρωµατικο΄τητας της κοινοτικη΄ς
ενε΄ργειας ως προς τις εθνικε΄ς και ιδιωτικε΄ς πρωτοβουλι΄ες.

3.5.1. Για να αποφευχθου΄ν πιθανε΄ς συγκρου΄σεις µε τις ενε΄ργειες προω΄θησης στο εξωτερικο΄ καθω΄ς και µεταξυ΄ τοµε΄ων και
προϊο΄ντων, η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
και το Συµβου΄λιο να καταβα΄λουν τις απαραι΄τητες προσπα΄θειες
ω΄στε να διατεθου΄ν για το υπο΄ εξε΄ταση µε΄σον οι κατα΄λληλοι πο΄ροι.

3.2.
Μεταξυ΄ των ενεργειω΄ν στις οποι΄ες αναφε΄ρεται το α΄ρθρο 2,
παρ. α) και οι οποι΄ες µπορου΄ν να επωφελου΄νται απο΄ την κοινοτικη΄
προω΄θηση, περιλαµβα΄νονται ενε΄ργειες δηµο΄σιων σχε΄σεων, προω΄θησης και διαφη΄µισης που ΄εχουν ως στο΄χο να υπογραµµι΄σουν τα
πλεονεκτη΄µατα των κοινοτικω΄ν προϊο΄ντων σε σχε΄ση µε την καλη΄
διαβι΄ωση των ζω΄ων. Για το λο΄γο αυτο΄, η αξιολο΄γηση του σεβασµου΄
της καλη΄ς διαβι΄ωσης των ζω΄ων πρε΄πει να περιλαµβα΄νεται ρητω΄ς
στο κριτη΄ριο επιλογη΄ς των τοµε΄ων η΄ προϊο΄ντων που παρατι΄θενται
στο α΄ρθρο 3, παρ. α).

4.1.
Η προα΄σπιση του ευρωπαϊκου΄ γεωργικου΄ προτυ΄που και η
ενι΄σχυση της εµπιστοσυ΄νης των καταναλωτω΄ν στα κοινοτικα΄
γεωργικα΄ προϊο΄ντα και προϊο΄ντα διατροφη΄ς ει΄ναι ορισµε΄νες απο΄
τις προτεραιο΄τητες που καθιε΄ρωσε η µεταρρυ΄θµιση της Κοινη΄ς
Γεωργικη΄ς Πολιτικη΄ς στα πλαι΄σια του Προγρα΄µµατος ∆ρα΄σης
2000. Υπο΄ την ΄εννοια αυτη΄, η αναβα΄θµιση της εικο΄νας που ΄εχουν
οι καταναλωτε΄ς για τα ευρωπαϊκα΄ προϊο΄ντα µε΄σω κοινοτικω΄ν
δρα΄σεων ενηµε΄ρωσης και προω΄θησης στην εσωτερικη΄ αγορα΄,
πρε΄πει να αποτελε΄σει τον σαφω΄ς προσδιορισµε΄νο στο΄χο αυτη΄ς της
πρωτοβουλι΄ας.

3.3.
Αν ληφθει΄ υπο΄ψη το συ΄στηµα συγχρηµατοδο΄τησης που
προτει΄νει η Επιτροπη΄, ει΄ναι απαραι΄τητο να συµβα΄λουν οι ιδιωτικε΄ς
οργανω΄σεις, µε την πει΄ρα και την ενεργο΄ συµµετοχη΄ τους, στη
λη΄ψη των αποφα΄σεων σχετικα΄ µε τον κατα΄λογο των θεµα΄των και

4.

Τελικε΄ς συστα΄σεις

4.2.
Για τη βελτιστοποι΄ηση του οφε΄λους απο΄ την προω΄θηση σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο, επιβα΄λλεται ο΄λοι οι παρα΄γοντες — επαγγελµατικε΄ς και διεπαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις — να δραστηριοποιηθου΄ν
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κατα΄ τρο΄πο συµπληρωµατικο΄ και συντονισµε΄νο. Στα πλαι΄σια αυτα΄,
βασικη΄ σηµασι΄α ΄εχει η συµµετοχη΄ και η πει΄ρα του ιδιωτικου΄ τοµε΄α.
Του΄το πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζεται στην κατα΄ρτιση, το σχεδιασµο΄
και την εκτε΄λεση των προγραµµα΄των, ιδιαι΄τερα προκειµε΄νου να
αποφευχθου΄ν οι γραφειοκρατικε΄ς περιπλοκε΄ς.

20.4.2001

4.3.
Ο προϋπολογισµο΄ς για την προω΄θηση στην εσωτερικη΄
αγορα΄ πρε΄πει να ει΄ναι στο υ΄ψος των φιλοδοξιω΄ν του εγχειρη΄µατος.
Η ανεπα΄ρκεια των πο΄ρων ο΄χι µο΄νο θα περιορι΄σει την αποτελεσµατικο΄τητα του συγκεκριµε΄νου µε΄σου, αλλα΄ και θα προκαλε΄σει
περιττε΄ς εντα΄σεις µεταξυ΄ τοµε΄ων και επιλε΄ξιµων προϊο΄ντων.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τους υγειονοµικου΄ς ο΄ρους που εφαρµο΄ζονται
΄ ων συντροφια΄ς»
στις µη εµπορικου΄ χαρακτη΄ρα µετακινη΄σεις ζω
(2001/C 116/12)
Στις 10 Οκτωβρι΄ου 2000, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 37 και 152, παρα΄γραφος 4, εδα΄φιο
β) της συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και
Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
To τµη΄µα «Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 15 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Leif
Nielsen.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της που πραγµατοποιη΄θηκε στις 29 και 30 Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση
της 29ης Νοεµβρι΄ου), η ΟΚΕ υιοθε΄τησε µε 110 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και µε 1 αποχη΄ την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Ο φο΄βος της λυ΄σσας και των α΄λλων µεταδοτικω΄ν ασθενειω΄ν κατοικι΄διων ζω΄ων ει΄χε ως αποτε΄λεσµα την επιβολη΄ περιορισµω΄ν σε ορισµε΄νες χω΄ρες ο΄σον αφορα΄ τις µετακινη΄σεις, µη
εµπορικου΄ χαρακτη΄ρα, σκυ΄λων και γα΄των κ.λπ. απο΄ α΄λλα κρα΄τη
µε΄λη και απο΄ τρι΄τες χω΄ρες. Με την προ΄ταση αυτη΄, η Επιτροπη΄
επιδιω΄κει την εναρµο΄νιση των υγειονοµικω΄ν ο΄ρων ω΄στε να δηµιουργηθει΄ µι΄α κοινη΄ εξωτερικη΄ προστασι΄α και να µειωθου΄ν οι
εσωτερικοι΄ περιορισµοι΄. Ορισµε΄νες απο΄ τις σχετικε΄ς ασθε΄νειες
αφορου΄ν µο΄νο τα ζω΄α, ενω΄ α΄λλες (οι αποκαλου΄µενες ζωονο΄σοι,
ιδι΄ως η λυ΄σσα) και τους ανθρω΄πους. Συ΄µφωνα µε την Επιτροπη΄, η
εναρµο΄νιση πρε΄πει να γι΄νει βα΄σει της διαδικασι΄ας της συναπο΄φασης.

1.2.
Η σηµαντικη΄ βελτι΄ωση της κατα΄στασης στο συ΄νολο
της Κοινο΄τητας, ο΄σον αφορα΄ τη λυ΄σσα, επετευ΄χθη µε΄σω του
εµβολιασµου΄, δια του στο΄µατος, των αλεπου΄δων των πληγεισω΄ν
περιφερειω΄ν. Η Σουηδι΄α και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο κατη΄ργησαν,
κατο΄πιν της ανωτε΄ρω βελτι΄ωσης τα προηγου΄µενα συστη΄µατα
καραντι΄νας και ειση΄γαγαν λιγο΄τερο περιοριστικε΄ς ρυθµι΄σεις. ∆ια-

πι΄στωσαν ο΄τι τα κρου΄σµατα λυ΄σσας στην ΕΕ οφει΄λονται κυρι΄ως
στα ζω΄α που προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες ο΄που εξακολουθει΄ να
ενδηµει΄ η λυ΄σσα αστικου΄ τυ΄που. Με την προ΄ταση ο ΄ελεγχος των
µετακινη΄σεων απο΄ τρι΄τες χω΄ρες καθι΄σταται αυστηρο΄τερος. Η
προ΄ταση βασι΄ζεται στα διαθε΄σιµα επιστηµονικα΄ δεδοµε΄να των
δια΄φορων επιστηµονικω΄ν επιτροπω΄ν εµπειρογνωµο΄νων συµπεριλαµβανοµε΄νης της Επιστηµονικη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.
1.3.
Βα΄σει της προ΄τασης οι σκυ΄λοι και οι γα΄τες, που µετακινου΄νται µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν η΄ απο΄ συγκεκριµε΄να τρι΄τα
κρα΄τη και εδα΄φη δηλ. απο΄ Ανδο΄ρα, Ισλανδι΄α, Λιχτενστα΄ιν, Μονακο΄,
Νορβηγι΄α, 'Αγιος Μαρι΄νος, Ελβετι΄α, Βατικανο΄, Νη΄σος του Μαν,
Αγγλονορµανδικα΄ Νησια΄, τα οποι΄α συ΄µφωνα µε τη λογικη΄ που
εφαρµο΄ζεται για τις περιφε΄ρειες εξοµοιω΄νονται µε την ΕΕ, πρε΄πει
να συνοδευ΄ονται απο΄ τον ιδιοκτη΄τη τους η΄ απο΄ ΄ενα φυσικο΄
προ΄σωπο που ΄εχει την ευθυ΄νη τους στη δια΄ρκεια της µετακι΄νησης.
Η αναγνω΄ριση των ζω΄ων πρε΄πει να γι΄νεται µε δερµατοστιξι΄α
(τατουα΄ζ) η΄ αναµεταδο΄τη και τα ζω΄α θα πρε΄πει να συνοδευ΄ονται
απο΄ ΄ενα πιστοποιητικο΄ αντιλυσσικου΄ εµβολιασµου΄ στο οποι΄ο
πρε΄πει να αναφε΄ρεται ο΄τι εκτο΄ς του πρω΄του εµβολιασµου΄ ΄εχουν
πραγµατοποιηθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια του τελευται΄ου ΄ετους και
εµβολιασµοι΄ µε ανενεργο΄ εµβο΄λιο συ΄µφωνα µε τη διεθνη΄ προδιαγραφη΄ (O.M.S.).
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1.4.
Η Σουηδι΄α, η Ιρλανδι΄α και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο µπορου΄ν,
εκτο΄ς των ανωτε΄ρω να προβα΄λουν προ΄σθετες απαιτη΄σεις ο΄σον
αφορα΄ την εξε΄ταση του τι΄τλου αντισωµα΄των εξουδετε΄ρωσης που
θα πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ τουλα΄χιστο 6 µη΄νες πριν απο΄ τη
µετακι΄νηση και πα΄νω απο΄ 30 ηµε΄ρες µετα΄ τον εµβολιασµο΄ που
προηγει΄ται της εξε΄τασης των αντισωµα΄των.

1.5.
Σχετικα΄ µε τη µετακι΄νηση ζω΄ων προς την ΕΕ απο΄ α΄λλες
τρι΄τες χω΄ρες, εκτο΄ς απο΄ τις προαναφερθει΄σες, ο αντιλυσσικο΄ς
εµβολιασµο΄ς και η εξε΄ταση του τι΄τλου αντισωµα΄των εξουδετε΄ρωσης ει΄ναι υποχρεωτικοι΄ βα΄σει των ΄διων
ι
κανο΄νων που ισχυ΄ουν για
την µετακι΄νηση προς τη Σουηδι΄α, την Ιρλανδι΄α και το Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο, πρα΄γµα που ΄εχει ως αποτε΄λεσµα, για ορισµε΄να κρα΄τη
µε΄λη, ο ΄ελεγχος να καθι΄σταται αυστηρο΄τερος. Επιπλε΄ον, η Σουηδι΄α,
η Ιρλανδι΄α και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο µπορου΄ν να θεσπι΄σουν
κανο΄νες για την καραντι΄να, τους οποι΄ους ανακοινω΄νουν στην
Επιτροπη΄.

1.6.
Συ΄µφωνα µε την προ΄ταση η µετακι΄νηση, µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν η΄ απο΄ τις συγκεκριµε΄νες τρι΄τες χω΄ρες και τα
συγκεκριµε΄να εδα΄φη, α΄λλων ζω΄ων πλην σκυ΄λων και γα΄των δεν
υπο΄κειται σε καµι΄α υγειονοµικη΄ απαι΄τηση. Αυτο΄ ισχυ΄ει για ο΄λα τα
ει΄δη αραχνω΄ν και εντο΄µων, ψαριω΄ν, αµφι΄βιων, ερπετω΄ν και πτηνω΄ν
ο΄πως και νυφι΄τσες, κουνε΄λια, ινδικα΄ χοιρι΄δια (χα΄µστερ) ο΄πως
αναφε΄ρονται σε παρα΄ρτηµα της προ΄τασης κανονισµου΄.

1.7.
Παρο΄λα αυτα΄, σε ειδικε΄ς καταστα΄σεις και πριν να τεθει΄ σε
ισχυ΄ ο κανονισµο΄ς ΄ενα κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ την
Επιτροπη΄ συµπληρωµατικε΄ς εγγυη΄σεις σχετικα΄ µε α΄λλες ασθε΄νειες
εκτο΄ς της λυ΄σσας. Επιπλε΄ον, η Επιτροπη΄ επιθυµει΄ να εξουσιοδοτηθει΄ για να τροποποιει΄ και να συµπληρω΄νει τα παραρτη΄µατα που
αφορου΄ν, αντι΄στοιχα, α΄λλα ει΄δη ζω΄ων, χω΄ρες και περιφε΄ρειες ο΄πως
και υγειονοµικε΄ς απαιτη΄σεις µε τη συνεργασι΄α της Μο΄νιµης
Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς. Η καταχω΄ρηση στο παρα΄ρτηµα και
α΄λλων τρι΄των χωρω΄ν πρε΄πει να βασι΄ζεται στην αξιολο΄γηση της
δια΄ρθρωσης και οργα΄νωσης των υγειονοµικω΄ν αρχω΄ν, την
εξα΄πλωση της λυ΄σσας, τις διατα΄ξεις εισαγωγη΄ς σαρκοβο΄ρων ζω΄ων
καθω΄ς και τις ισχυ΄ουσες διατα΄ξεις για τη δια΄θεση στην αγορα΄
αντιλυσσικω΄ν εµβολι΄ων.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ ει΄ναι απολυ΄τως απαραι΄τητο να
προληφθου΄ν και να καταπολεµηθου΄ν οι µεταδοτικε΄ς ασθε΄νειες των
κατοικι΄διων ζω΄ων στην ΕΕ και στις υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες
και συγχρο΄νως να αποφευχθει΄ η µετα΄δοση ασθενειω΄ν εξαιτι΄ας της
µετακι΄νησης ζω΄ων απο΄ τρι΄τες χω΄ρες. Μετα΄ τη διευ΄ρυνση της ΕΕ οι
νε΄ες παραµεθο΄ριες χω΄ρες και η µεταφορα΄ ζω΄ων σε µεγα΄λες
αποστα΄σεις θα αυξη΄σουν τον κι΄νδυνο της εξα΄πλωσης ασθενειω΄ν.
'Οπως και στην παρου΄σα προ΄ταση οι σχετικε΄ς διατα΄ξεις πρε΄πει να
βασι΄ζονται ευρε΄ως σε επιστηµονικα΄ στοιχει΄α.
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2.2.
Ει΄ναι ιδιαι΄τερα θετικο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η λυ΄σσα ΄εχει τεθει΄
υπο΄ ΄ελεγχο στα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ Αντι΄θετα, υπα΄ρχει κι΄νδυνος
µετα΄δοσης της κατα΄ τη µετακι΄νηση ζω΄ων απο΄ περιφε΄ρειες ο΄που η
νο΄σος αυτη΄ ει΄ναι ενδηµικη΄. Γι' αυτο΄ χρεια΄ζεται η εναρµο΄νιση των
εθνικω΄ν κανο΄νων και η εισαγωγη΄ ενο΄ς κοινου΄ συστη΄µατος ο΄σον
αφορα΄ τη µετακι΄νηση των ζω΄ων. 'Οµως η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι
προτει΄νεται η περιφερειοποι΄ηση και ο΄χι η πλη΄ρης εναρµο΄νιση
πρα΄γµα που µπορει΄ να ει΄ναι απο΄ υγειονοµικη΄ α΄ποψη βα΄σιµο. Οι
χω΄ρες που «ανε΄καθεν η΄ταν απαλλαγµε΄νες απο΄ τη λυ΄σσα» επε΄τυχαν
΄ετσι µι΄α ιδιαι΄τερη προστασι΄α πρα΄γµα που προς το παρο΄ν θεωρει΄ται
δικαιολογηµε΄νο.

2.3.
Συ΄µφωνα µε την προ΄ταση η προ΄ληψη της λυ΄σσας βασι΄ζεται
ιδι΄ως στην υπο΄θεση ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι σε θε΄ση να ελε΄γχουν
ικανοποιητικα΄ τις µετακινη΄σεις των ζω΄ων απο΄ τις τρι΄τες χω΄ρες. Η
ΟΚΕ συνιστα΄ να καταβληθει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη
µε΄λη κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια για να διασφαλισθει΄ βε΄λτιστος
συνοριακο΄ς ΄ελεγχος.

2.4.
Ει΄ναι σκο΄πιµο ο΄µως, να προτει΄νει η Επιτροπη΄, να συµπεριληφθου΄ν τρι΄τες χω΄ρες και εδα΄φη τα οποι΄α γεωγραφικα΄ και απο΄
α΄ποψη νο΄σου µπορου΄ν να παροµοιασθου΄ν µε την ΕΕ ο΄σον αφορα΄
την νοµοθεσι΄α τους στον εν λο΄γω τοµε΄α. Εξυπακου΄εται βε΄βαια ο΄τι
οι µετακινη΄σεις προς τις σχετικε΄ς χω΄ρες και εδα΄φη απο΄ α΄λλες
τρι΄τες χω΄ρες υπο΄κεινται απολυ΄τως στους ΄διους
ι
ελε΄γχους ο΄πως
και οι µετακινη΄σεις προς την ΕΕ.

3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Οι µετακινη΄σεις ζω΄ων συντροφια΄ς δηµιουργου΄ν και α΄λλα
προβλη΄µατα σχετικα΄ µε ασθε΄νειες εκτο΄ς της λυ΄σσας. Γι' αυτο΄
πρε΄πει να θεσπισθου΄ν οι απαραι΄τητες διατα΄ξεις ω΄στε να αποφευχθει΄
η µετα΄δοση ασθενειω΄ν σε κατοικι΄δια ζω΄α διο΄τι η καταπολε΄µηση
τους θα απαιτη΄σει τη διενε΄ργεια µεγα΄λων δαπανω΄ν. 'Ολα τα ει΄δη
πτηνω΄ν, π.χ. κο΄τες, περιστε΄ρια, παπαγα΄λοι, κ.λπ. µπορει΄ να ει΄ναι
φορει΄ς επικι΄νδυνων µεταδοτικω΄ν ασθενειω΄ν (ψευδοπανω΄λη των
ορνι΄θων, ορνι΄θωση και ζωονο΄σοι π.χ. σαλµονε΄λωση DT 104,
καµπυλοβακτηρι΄ωση) που τα προσβα΄λλουν και οι οποι΄ες µεταδι΄δονται, µεταξυ΄ α΄λλων, διαµε΄σου των ζω΄ων συντροφια΄ς που
΄ερχονται σε επαφη΄ µε ακα΄θαρτα νερα΄ (σκυ΄λοι, φι΄δια, χελω΄νες
κ.λπ.).

3.2.
Η ΟΚΕ φρονει΄, ανεξα΄ρτητα απο΄ το αν υπα΄ρχουν δια΄φορα
επιχειρη΄µατα για τη θε΄σπιση διατα΄ξεων µε σκοπο΄ τη µει΄ωση των
κινδυ΄νων µετα΄δοσης των προαναφερθεισω΄ν και α΄λλων ασθενειω΄ν,
ο΄τι λο΄γω των µετακινη΄σεων των ζω΄ων αναψυχη΄ς και των ζω΄ων
συντροφια΄ς, θα δηµιουργηθει΄ διοικητικο΄ χα΄ος και ο΄τι η σχε΄ση
αιτι΄ας — αιτιατου΄ δεν αντισταθµι΄ζει τον κι΄νδυνο που αναλαµβα΄νεται µε τη µετακι΄νηση, δηλ. τη µετα΄δοση ασθενειω΄ν στα ει΄δη της
α΄γριας πανι΄δας.
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3.3.
Η ευθανασι΄α των ζω΄ων που δεν πληρου΄ν τις απαιτη΄σεις
πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ συ΄µφωνα µε το πρωτο΄κολλο της
Συνθη΄κης 'Αµστερνταµ για την προστασι΄α και την καλη΄ διαβι΄ωση
των ζω΄ων.

3.5.
Η Επιτροπη΄ πρε΄πει να υποβα΄λει µετα΄ απο΄ 5 χρο΄νια ΄εκθεση
για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων, που θα συνοδευ΄εται ενδεχοµε΄νως
απο΄ προτα΄σεις τροποποι΄ησης.
4.

3.4.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ επι΄σης αναγκαι΄ο να µειωθου΄ν τα προβλη΄µατα προστασι΄ας των ζω΄ων κατα΄ τις εµπορικε΄ς εισαγωγε΄ς εξωτικω΄ν
ζω΄ων στην ΕΕ.

20.4.2001

Συµπε΄ρασµα

4.1.
Η ΟΚΕ µε την επιφυ΄λαξη των ως α΄νω παρατηρη΄σεων
επιδοκιµα΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
Συµβουλι΄ου για παρα΄ταση µε΄χρι ενο΄ς ΄ετους της χρηµατοδο΄τησης ορισµε΄νων σχεδι΄ων βελτι΄ωσης της
ποιο΄τητας και της εµπορι΄ας που ΄εχουν εγκριθει΄ βα΄σει του τι΄τλου ΙΙ α του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1035/72»
(2001/C 116/13)
Στις 20 Οκτωβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 37 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 15 Νοεµβρι΄ου µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. de las Heras Cabañas.
Κατα΄ τη 377η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου) η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 107 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 ψη΄φο κατα΄ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η εξεταζο΄µενη προ΄ταση κανονισµου΄ αφορα΄ το πρω΄το
µε΄ρος της συµφωνι΄ας που επετευ΄χθη κατα΄ τη δια΄ρκεια του
Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν που πραγµατοποιη΄θηκε στις Βρυξε΄λλες,
στις 17 Ιουλι΄ου 2000. Με την εν λο΄γω συµφωνι΄α ζητει΄ται απο΄
την Επιτροπη΄ να προτει΄νει να συνεχισθου΄ν οι πληρωµε΄ς που
προορι΄ζονται για τους παραγωγου΄ς καρπω΄ν µε κε΄λυφος
(αµυ΄γδαλα, φουντου΄κια, καρυ΄δια, φιστι΄κια) και χαρουπιω΄ν, στο
πλαι΄σιο του προϋπολογισµου΄ του 2001, για τα προγρα΄µµατα που
προ΄κειται να λη΄ξουν το 2000. Επι΄σης, ζητει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄,
συµπληρωµατικα΄, να προβει΄ στην εκπο΄νηση ειδικη΄ς µελε΄της για
τον τοµε΄α των καρπω΄ν µε κε΄λυφος και των χαρουπιω΄ν, στο
πλαι΄σιο της ΄εκθεσης που θα υποβα΄λει για το καθεστω΄ς των
οπωροκηπευτικω΄ν πριν απο΄ το τε΄λος του ΄ετους 2000.
2.

Ιστορικη΄ αναδροµη΄

2.1.
Τα σχε΄δια βελτι΄ωσης, δια΄ρκειας δε΄κα ετω΄ν, που τε΄θηκαν
σε εφαρµογη΄ απο΄ το 1989 και µετα΄ βα΄σει του τι΄τλου ΙΙ α του

κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, συνε΄βαλαν σηµαντικα΄, σε
ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη, στη βελτι΄ωση της οργα΄νωσης της παραγωγη΄ς, στη συγκε΄ντρωση της προσφορα΄ς και στη βελτι΄ωση των
παραγωγικω΄ν και εµπορικω΄ν διαρθρω΄σεων. Τα εν λο΄γω σχε΄δια
συνε΄βαλαν επι΄σης σηµαντικα΄ στην υποστη΄ριξη του εισοδη΄µατος
των παραγωγω΄ν, µε α΄µεσο αποτε΄λεσµα την αναχαι΄τιση της τα΄σης
εγκατα΄λειψης της καλλιε΄ργειας καρπω΄ν µε κε΄λυφος και χαρουπιω΄ν
που χαρακτη΄ριζε τις δια΄φορες παραγωγικε΄ς περιφε΄ρειες της ΕΕ.
2.2.
Τα ειδικα΄ προβλη΄µατα του τοµε΄α των καρπω΄ν µε κε΄λυφος
και των χαρουπιω΄ν δεν ελη΄φθησαν ωστο΄σο υπο΄ψη απο΄ τον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2200/96 που αφορου΄σε τη µεταρρυ΄θµιση
της Κοινη΄ς Οργα΄νωσης Αγορα΄ς στον τοµε΄α των οπωροκηπευτικω΄ν,
µε αποτε΄λεσµα να αποφασισθει΄ η κατα΄ργηση των εν λο΄γω µε΄τρων.
Τα προτεινο΄µενα στο πλαι΄σιο του εν λο΄γω κανονισµου΄ µε΄τρα
αποδει΄χθηκαν ακατα΄λληλα και ανεπαρκη΄, κυρι΄ως λο΄γω της µη
προσαρµογη΄ς τους στον ειδικο΄ χαρακτη΄ρα των προαναφερθεισω΄ν
παραγωγω΄ν.
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2.3.
Λο΄γω των δυσκολιω΄ν που αντιµετωπι΄ζει ο τοµε΄ας των
φουντουκιω΄ν, αποφασι΄σθηκε, βα΄σει του α΄ρθρου 55 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2200/96, η χορη΄γηση κατ' αποκοπη΄ν ενισχυ΄σεων
προς τις οργανω΄σεις παραγωγω΄ν για τα φουντου΄κια συγκοµιδη΄ς
των περιο΄δων εµπορι΄ας 1997/98, 1998/99 και 1999/00. Οι εν
λο΄γω ενισχυ΄σεις διαδραµα΄τισαν ρο΄λο καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας για
την ανα΄πτυξη των οργανω΄σεων παραγωγω΄ν στην Ιταλι΄α και
βοη΄θησαν τους κοινοτικου΄ς παραγωγου΄ς φουντουκιω΄ν να αντεπεξε΄λθουν στα προβλη΄µατα ανταγωνισµου΄ που δηµιου΄ργησε η µη
ευνοϊκη΄ κατα΄σταση της αγορα΄ς, η οποι΄α και συνεχι΄ζεται.

3.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η καλλιε΄ργεια καρπω΄ν µε κε΄λυφος και χαρουπιω΄ν επικεντρω΄νεται σε ορισµε΄νες µειονεκτου΄σες περιφε΄ρειες της Ευρω΄πης
στο χω΄ρο της Μεσογει΄ου (900 000 εκτα΄ρια) και για το λο΄γο αυτο΄
η συνε΄χιση΄ της ει΄ναι ζωτικη΄ς σηµασι΄ας για τις εν λο΄γω παραγωγου΄ς
περιοχε΄ς της ΕΕ, λο΄γω των θετικω΄ν συνεπειω΄ν που ΄εχει για την
απασχο΄ληση, το περιβα΄λλον, το φυσικο΄ τοπι΄ο και τον πολιτισµο΄,
καθω΄ς επιτρε΄πει τη διαφοροποι΄ηση της παραγωγη΄ς των γεωργικω΄ν
εκµεταλλευ΄σεων και τη διατη΄ρηση΄ της στις περιοχε΄ς αυτε΄ς, γεγονο΄ς
πολυ΄ σηµαντικο΄ διο΄τι αποτρε΄πει την απερη΄µωση. Οι εναλλακτικε΄ς
παραγωγικε΄ς λυ΄σεις που υπα΄ρχουν ει΄ναι πολυ΄ περιορισµε΄νες η΄
ανυ΄παρκτες, ενω΄ οι περιορισµοι΄ που επιβα΄λλει η ΚΓΠ δεν
επιτρε΄πουν την υποκατα΄σταση των εν λο΄γω καλλιεργειω΄ν απο΄
α΄λλες.

3.2.
Η παραγωγη΄ καρπω΄ν µε κε΄λυφος και χαρουπιω΄ν αποτελει΄
τη βα΄ση για την ανα΄πτυξη µι΄ας σηµαντικη΄ς βιοµηχανι΄ας µεταποι΄ησης, που συµβα΄λλει σηµαντικα΄ στη δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης και ενισχυ΄ει την οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα στις µειονεκτου΄σες
αγροτικε΄ς περιοχε΄ς. Το΄σο ο πρωτογενη΄ς ο΄σο και ο δευτερογενη΄ς
τοµε΄ας µεταποι΄ησης αφορου΄ν τη λειτουργι΄α ενο΄ς µεγα΄λου αριθµου΄
επιχειρη΄σεων ο΄λων των ειδω΄ν και των µεγεθω΄ν, ο΄πως τις επιχειρη΄σεις αποφλοι΄ωσης, διαχωρισµου΄ και καβουρδι΄σµατος, τη βιοµηχανι΄α της σοκολα΄τας, τις επιχειρη΄σεις παγωτω΄ν και παραδοσιακω΄ν
γλυκω΄ν και τις βιοτεχνικε΄ς η΄ βιοµηχανικε΄ς επιχειρη΄σεις
ζαχαροπλαστικη΄ς.

3.3.
Η κατανα΄λωση καρπω΄ν µε κε΄λυφος στην ΕΕ, αλλα΄ και στον
υπο΄λοιπο κο΄σµο, αυξα΄νεται σταθερα΄ λο΄γω της ενσωµα΄τωσης των
εν λο΄γω προϊο΄ντων στην παραγωγη΄ πολυα΄ριθµων ειδω΄ν διατροφη΄ς
που επιτρε΄πει η ανα΄πτυξη της τεχνολογι΄ας του τοµε΄α της αγροτοβιοµηχανι΄ας καθω΄ς και της τα΄σης των καταναλωτω΄ν να τα
συµπεριλα΄βουν στη διατροφη΄ς τους. Η τα΄ση αυτη΄ οφει΄λεται στη
υψηλη΄ θρεπτικη΄ τους αξι΄α λο΄γω της περιεκτικο΄τητα΄ς του το΄σο σε
φυτικε΄ς ΄νες
ι ο΄σο και σε πρωτει΅νες και σε βιταµι΄νες, αλλα΄ και στις
θετικε΄ς συνε΄πειες που ΄εχει η κατανα΄λωση΄ τους για την υγει΄α,
ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την προ΄ληψη των καρδιοαγγειακω΄ν νο΄σων
λο΄γω των υψηλω΄ν επιπε΄δων µονοακο΄ρεστων και πολυακο΄ρεστων
λιπαρω΄ν οξε΄ων που περιε΄χουν.

3.4.
Η παραγωγη΄ των εν λο΄γω προϊο΄ντων στην ΕΕ παρουσια΄ζει
΄ελλειµµα µε αποτε΄λεσµα να υποχρεω΄νεται η ΕΕ να προβαι΄νει σε
εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες, µεταξυ΄ των οποι΄ων οι πιο σηµαντικε΄ς
ει΄ναι οι εισαγωγε΄ς αµυγδα΄λων και καρυδιω΄ν απο΄ τις ΗΠΑ και
φουντουκιω΄ν απο΄ την Τουρκι΄α. Αν ληφθει΄ υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι
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οι χω΄ρες αυτε΄ς αποτελου΄ν τους µοναδικου΄ς προµηθευτε΄ς της
Κοινο΄τητας σε αυτα΄ τα προϊο΄ντα, ει΄ναι σκο΄πιµο να διατηρηθου΄ν
τα σηµερινα΄ επι΄πεδα παραγωγη΄ς της ΕΕ, λο΄γω του κινδυ΄νου που
αντιπροσωπευ΄ει η υπερβολικη΄ εξα΄ρτηση και οι προβλε΄ψιµες
συνε΄πειες που µπορει΄ να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα για τις τιµε΄ς και
κατ' επε΄κταση για τους καταναλωτε΄ς.
3.5.
Τα µε΄τρα προστασι΄ας που αφορου΄ν τις εισαγωγε΄ς των εν
λο΄γω προϊο΄ντων ει΄ναι πολυ΄ περιορισµε΄να, λο΄γω της περιορισµε΄νης
αυτα΄ρκειας της ΕΕ. Το επι΄πεδο των τελωνειακω΄ν δασµω΄ν ει΄ναι
πολυ΄ χαµηλο΄. Η κατα΄σταση επιδεινω΄νεται µε την παραχω΄ρηση
σηµαντικω΄ν πλεονεκτηµα΄των προς τις κυριο΄τερες χω΄ρες εφοδιασµου΄ στο πλαι΄σιο των εµπορικω΄ν συµφωνιω΄ν. Η παραγωγη΄
αµυγδα΄λων και καρυδιω΄ν στις ΗΠΑ ει΄ναι ιδιαι΄τερα εντατικοποιηµε΄νη και βασι΄ζεται σε ΄ενα παραγωγικο΄ συ΄στηµα που διαφε΄ρει
ριζικα΄ απο΄ το αντι΄στοιχο συ΄στηµα των µεσογειακω΄ν χωρω΄ν.
Κυ΄ρια χαρακτηριστικα΄ του εν λο΄γω συστη΄µατος ει΄ναι οι υψηλε΄ς
αποδο΄σεις και το χαµηλο΄ κο΄στος παραγωγη΄ς που επιτρε΄πουν την
µει΄ωση των τιµω΄ν δια΄θεσης σε επι΄πεδα αδιανο΄ητα για τους
κοινοτικου΄ς παραγωγου΄ς. Η ανταγωνιστικη΄ ισχυ΄ς της Τουρκι΄ας
οφει΄λεται κυρι΄ως στο χαµηλο΄ κο΄στος του εργατικου΄ δυναµικου΄
και στις µεγαλυ΄τερες βροχοπτω΄σεις στις περιοχε΄ς παραγωγη΄ς.
Ακο΄µη, οι υφιστα΄µενες ρυθµι΄σεις δεν διασφαλι΄ζουν τον σεβασµο΄,
κατα΄ την παραγωγη΄ των εισαγοµε΄νων προϊο΄ντων, των εργασιακω΄ν,
φυτοϋγειονοµικω΄ν και περιβαλλοντικω΄ν προτυ΄πων που ισχυ΄ουν
για τα προϊο΄ντα που παρα΄γονται στην ΕΕ.
3.6.
Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επισηµα΄νει την οικονοµικη΄ ανεπα΄ρκεια
των πιστω΄σεων που διατι΄θενται για την εφαρµογη΄ των µε΄τρων που
αφορου΄ν τον τοµε΄α της παραγωγη΄ς καρπω΄ν µε κε΄λυφος και
χαρουπιω΄ν, ιδιαι΄τερα εα΄ν ληφθει΄ υπο΄ψη η επι΄δραση΄ τους στη
συγκε΄ντρωση της προσφορα΄ς, τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας και της
εµπορι΄ας των προϊο΄ντων και τα κοινωνικα΄ και περιβαλλοντικα΄
οφε΄λη που θα προκυ΄ψουν απο΄ την ορθη΄ εφαρµογη΄ τους. Το
ποσοστο΄ των δαπανω΄ν που αντιπροσωπευ΄ουν οι πιστω΄σεις που
διατι΄θενται για την εφαρµογη΄ των µε΄τρων υποστη΄ριξης του τοµε΄α
σε σχε΄ση µε τις συνολικε΄ς δαπα΄νες του ΕΓΤΠΕ ει΄ναι ιδιαι΄τερα
χαµηλο΄ και αντιστοιχει΄ στο 0,2 % του κοινοτικου΄ προϋπολογισµου΄. Η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει ο΄τι στη γνωµοδο΄τηση που ει΄χε
υιοθετη΄σει στις 19 Οκτωβρι΄ου 2000 σχετικα΄ µε το καθεστω΄ς που
ισχυ΄ει για τον τοµε΄α των οπωροκηπευτικω΄ν (1) το΄νιζε τη σηµασι΄α
που ΄εχει η δια΄θεση επαρκω΄ν πιστω΄σεων, το υ΄ψος των οποι΄ων θα
πρε΄πει να ανταποκρι΄νεται το΄σο στις ανα΄γκες του τοµε΄α ο΄σο και
στη γενικο΄τερη σηµασι΄α του (βλε΄πε σηµει΄α 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4,
2.8.5 και 4.1.2).

4.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1. Παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε την προ΄ταση
4.1.1. Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η ΟΚΕ θα επιθυµου΄σε να παρουσια΄σει το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄ µι΄α οριστικη΄ προ΄ταση για το
µε΄λλον του τοµε΄α των καρπω΄ν µε κε΄λυφος και των χαρουπιω΄ν,
υποστηρι΄ζει την παρου΄σα προ΄ταση θεωρω΄ντας ο΄τι αποτελει΄ µι΄α
µεταβατικη΄ λυ΄ση µε στο΄χο την αντιµετω΄πιση της δυσχερου΄ς
κατα΄στασης που επικρατει΄ σε ο΄,τι αφορα΄ τις οργανω΄σεις παραγωγω΄ν τα προγρα΄µµατα των οποι΄ων λη΄γουν εντο΄ς του ΄ετους 2000.
(1) EE C 14 της 16.1.2001.
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4.1.2. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς δεν
συµφωνει΄ πλη΄ρως µε «το πνευ΄µα και το γρα΄µµα» των συµπερασµα΄των του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν Γεωργι΄ας που πραγµατοποιη΄θηκε
στις 17 Ιουλι΄ου 2000, δεδοµε΄νου ο΄τι δεν προβλε΄πεται η συγχρηµατοδο΄τηση του συνο΄λου των δρα΄σεων που αναλη΄φθηκαν στο
πλαι΄σιο των σχεδι΄ων βελτι΄ωσης των οργανω΄σεων παραγωγω΄ν που
προ΄κειται να λη΄ξουν εντο΄ς του ΄ετους 2000, ενω΄ γι΄νεται αποδεκτη΄
η χορη΄γηση ενισχυ΄σεων αποκλειστικα΄ για τις εργασι΄ες που θα
΄εχουν ολοκληρωθει΄ µε΄χρι τις 15 Ιουνι΄ου 2001. Η ΟΚΕ θεωρει΄
ωστο΄σο ο΄τι η εν λο΄γω προθεσµι΄α θα πρε΄πει να παραταθει΄ µε΄χρι τις
31 ∆εκεµβρι΄ου 2001.

τη λη΄ψη νε΄ων µε΄τρων υποστη΄ριξης του τοµε΄α των καρπω΄ν µε
κε΄λυφος και των χαρουπιω΄ν. Τα εν λο΄γω µε΄τρα θα ενσωµατωθου΄ν
στον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2200/96 κατα΄ τρο΄πο ω΄στε:

4.1.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι δυσχερει΄ς συνθη΄κες σε ο΄,τι αφορα΄
την αγορα΄, οι οποι΄ες και επε΄βαλαν τη λη΄ψη του ειδικου΄ µε΄τρου
για τον τοµε΄α των φουντουκιω΄ν, συνεχι΄ζουν να υφι΄στανται. Για το
λο΄γο αυτο΄ και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το΄σο τις περιορισµε΄νες
οικονοµικε΄ς συνε΄πειες ο΄σο και την παρα΄ταση της εφαρµογη΄ς των
λοιπω΄ν µε΄τρων που ισχυ΄ουν για τους καρπου΄ς µε κε΄λυφος και τα
χαρου΄πια, θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να χορηγηθει΄ και για την περι΄οδο
εµπορι΄ας 2000/01 η κατ' αποκοπη΄ ενι΄σχυση που προβλε΄πεται απο΄
το α΄ρθρο 55 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

4.2.2. Λο΄γω των δυσµενω΄ν συνθηκω΄ν που επικρατου΄ν στην
αγορα΄ καστανω΄ν, θα πρε΄πει να εξετασθει΄ το ζη΄τηµα της περι΄ληψη΄ς
τους στα µε΄τρα που ισχυ΄ουν για τους καρπου΄ς µε κε΄λυφος και τα
χαρου΄πια.

4.1.4. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να εκφρα΄σει ορισµε΄νες αντιρρη΄σεις
σχετικα΄ µε την τρι΄τη αιτιολογικη΄ σκε΄ψη της προ΄τασης της
Επιτροπη΄ς, λο΄γω του κινδυ΄νου που υφι΄σταται να χρησιµοποιηθου΄ν
οι αρχε΄ς της προοδευτικη΄ς µει΄ωσης των ενισχυ΄σεων και της
σταδιακη΄ς µεταφορα΄ς της οικονοµικη΄ς ευθυ΄νης στους παραγωγου΄ς, ως σηµει΄ο αναφορα΄ς για τη µακροπρο΄θεσµη επι΄λυση των
προβληµα΄των που αντιµετωπι΄ζει ο τοµε΄ας των καρπω΄ν µε κε΄λυφος
και των χαρουπιω΄ν.
4.2. Παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε το µε΄λλον του τοµε΄α των καρπω
΄ν
΄ν
µε κε΄λυφος και των χαρουπιω
4.2.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητη η εξευ΄ρεση µι΄ας
µακροπρο΄θεσµης λυ΄σης για την αντιµετω΄πιση των προβληµα΄των
του τοµε΄α των καρπω΄ν µε κε΄λυφος και των χαρουπιω΄ν και για το
λο΄γο αυτο΄ ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄, πριν απο΄ τα τε΄λη
του ΄ετους 2000 και παρα΄λληλα µε την ειδικη΄ µελε΄τη που θα
καταρτισθει΄ για τον τοµε΄α των καρπω΄ν µε κε΄λυφος και των
χαρουπιω΄ν στο πλαι΄σιο της ΄εκθεσης για το καθεστω΄ς που ισχυ΄ει
για τα οπωροκηπευτικα΄, στην υποβολη΄ µι΄ας προ΄τασης σχετικα΄ µε

—

να καθιερωθει΄ η χορη΄γηση κατ' αποκοπη΄ν ενι΄σχυσης ανα΄
µονα΄δα επιφανει΄ας µε΄σω των οργανω΄σεων των παραγωγω΄ν.
Απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για τη χορη΄γηση της εν λο΄γω
ενι΄σχυσης θα ει΄ναι η πραγµατοποι΄ηση συγκεκριµε΄νων καλλιεργητικω΄ν παρεµβα΄σεων.

—

να παραταθει΄ η χορη΄γηση της κατ' αποκοπη΄ν ενι΄σχυσης για
τα φουντου΄κια και µετα΄ την περι΄οδο εµπορι΄ας 2000/01.

4.2.3. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επισηµα΄νει την αναγκαιο΄τητα κατα΄ρτισης ενο΄ς κοινοτικου΄ κτηµατολογι΄ου των καλλιεργου΄µενων εκτα΄σεων που χρησιµοποιου΄νται για την παραγωγη΄ καρπω΄ν µε κε΄λυφος
και χαρουπιω΄ν και ενι΄σχυσης των ελε΄γχων σχετικα΄ µε τους κανο΄νες
εµπορι΄ας και των φυτοϋγειονοµικω΄ν ελε΄γχων των εισαγο΄µενων
προϊο΄ντων. Επι΄σης, θεωρει΄ ο΄τι, στο πλαι΄σιο των εµπορικω΄ν συµφωνιω΄ν µε τρι΄τες χω΄ρες και των παραχωρη΄σεων που γι΄νονται στον
τοµε΄α αυτο΄, θα πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ευπαθη΄ς φυ΄ση των
εν λο΄γω προϊο΄ντων.
5.

Συµπε΄ρασµα

5.1.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι λο΄γω το΄σο του πολυλειτουργικου΄
χαρακτη΄ρα της παραγωγη΄ς καρπω΄ν µε κε΄λυφος και χαρουπιω΄ν ο΄σο
και της εξακολου΄θησης της δυσµενου΄ς κατα΄στασης που επικρατει΄
στις σχετικε΄ς αγορε΄ς, η οποι΄α και οδη΄γησε στη λη΄ψη µε΄τρων
υποστη΄ριξης για τον εν λο΄γω τοµε΄α, ει΄ναι σκο΄πιµο να παραταθει΄
για µια επαρκη΄ µεταβατικη΄ φα΄ση η εφαρµογη΄ των µε΄τρων που
λη΄γουν κατα΄ το 2000. Επι΄σης, πρε΄πει να προταθου΄ν νε΄α µε΄τρα
υποστη΄ριξης για την οριστικη΄ επι΄λυση των προβληµα΄των που
αντιµετωπι΄ζουν οι εν λο΄γω καλλιε΄ργειες, µε σκοπο΄ να διασφαλισθει΄
το κατα΄λληλο επι΄πεδο εισοδηµα΄των για τους κοινοτικου΄ς παραγωγου΄ς, η εξευ΄ρεση των κατα΄λληλων ισορροπιω΄ν µεταξυ΄ των διαφο΄ρων περιοχω΄ν και η προ΄σβαση των καταναλωτω΄ν σε µι΄α διαφοροποιηµε΄νη προσφορα΄ στα εν λο΄γω προϊο΄ντα σε λογικε΄ς τιµε΄ς σε
ο΄λη την Κοινο΄τητα.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

20.4.2001
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς «Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση,
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Συνοχη΄» για
—

την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη διοικητικη΄ συνεργασι΄α
στον τοµε΄α των ΄εµµεσων φο΄ρων (ΦΠΑ)» και

—

την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 388/77/ΕΟΚ ο΄σον
αφορα΄ το συ΄στηµα φο΄ρου προστιθε΄µενης αξι΄ας που εφαρµο΄ζεται σε ορισµε΄νες υπηρεσι΄ες
παρεχο΄µενες µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα»
(2001/C 116/14)

Στις 11 Σεπτεµβρι΄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 γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για τις
ανωτε΄ρω προτα΄σεις.
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 7 Νοεµβρι΄ου 2000, µε
βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Walker.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, υιοθε΄τησε µε 106 ψη΄φους υπε΄ρ, δυ΄ο κατα΄ και 4 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο αποτελει΄ µια επαναστατικη΄ επιχειρηµατικη΄ πρακτικη΄. Οι φυσικοι΄ χω΄ροι της διαχει΄ρισης της επιχειρη΄σεως, των βασικω΄ν δραστηριοτη΄των της και των επικουρικω΄ν
υπηρεσιω΄ν χα΄νουν ολοε΄να και περισσο΄τερο τη σηµασι΄α τους. Τα
εθνικα΄ ο΄ρια ει΄ναι πλε΄ον αδια΄φορα. Ο παγκο΄σµιος χαρακτη΄ρας της
ανταγωνιστικη΄ς ηλεκτρονικη΄ς αγορα΄ς σηµαι΄νει ο΄τι δεν περιορι΄ζεται
απο΄ τα παραδοσιακα΄ γεωγραφικα΄ οικονοµικα΄ η΄ πολιτικα΄ ο΄ρια. Την
αγορα΄ αυτη΄ θα εκµεταλλευτου΄ν ο΄σοι βρι΄σκονται στην καλυ΄τερη
θε΄ση για να επωφεληθου΄ν απο΄ τα χαρακτηριστικα΄ της. Αυτο΄
αποτελει΄ µι΄α απο΄ τις σηµαντικο΄τερες προκλη΄σεις για τον κο΄σµο
των εθνικω΄ν φορολογικω΄ν συστηµα΄των, στον οποι΄ο κα΄θε χω΄ρα
προσβλε΄πει στα φορολογικα΄ οφε΄λη που απορρε΄ουν απο΄ την
επικρα΄τεια΄ της. Για τις φορολογικε΄ς διοικη΄σεις, αυτο΄ αποτελει΄
΄σως
ι
το σηµαντικο΄τερο ζη΄τηµα που ΄εχουν να αντιµετωπι΄σουν
ση΄µερα.
1.2.
Το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο υπο΄σχεται τη δηµιουργι΄α
΄ πη. 'Εχει, συνεπω΄ς, µεγα΄λη
σηµαντικου΄ πλου΄του για την Ευρω
σηµασι΄α η φορολογι΄α να µην αποτελει΄ εµπο΄διο στην ανα΄πτυξη΄
του, αλλα΄ να καλλιεργει΄ µα΄λλον ΄ενα κλι΄µα εµπιστοσυ΄νης που
ευνοει΄ την ανα΄πτυξη µε την παρα΄λληλη προστασι΄α των συµφερο΄ντων ο΄λων των εµπλεκοµε΄νων. Το΄σο οι επιχειρη΄σεις ο΄σο και οι
κυβερνη΄σεις συµφωνου΄ν ο΄τι η δηµιουργι΄α σαφου΄ς και βε΄βαιου
κανονιστικου΄ περιβα΄λλοντος συνιστα΄ ουσιω΄δη προϋπο΄θεση για τη
δηµιουργι΄α κλι΄µατος εµπιστοσυ΄νης µε΄σα στο οποι΄ο οι επιχειρη΄σεις
θα επενδυ΄ουν και θα εµπορευ΄ονται. 'Οπως οι επαχθει΄ς κανο΄νες
µπορει΄ να στραγγαλι΄σουν τη δηµιουργικη΄ διαδικασι΄α η οποι΄α κινει΄
την οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα, ΄ετσι και η ΄ελλειψη κανονιστικη΄ς
αποφασιστικο΄τητας µπορει΄ παροµοι΄ως να την αναχαιτι΄σει.
1.3.
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισσαβω΄νας της 23ης και
24ης Μαρτι΄ου 2000 κατε΄ληξε στο συµπε΄ρασµα ο΄τι, στο πλαι΄σιο
των µε΄τρων που θα επιτρε΄ψουν στο ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο να
αναπτυ΄ξει πλη΄ρως το δυναµικο΄ του στην ΕΕ, οι κανο΄νες για το
ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο πρε΄πει να ει΄ναι προβλε΄ψιµοι και να εµπνε΄ουν
εµπιστοσυ΄νη στις επιχειρη΄σεις και στους καταναλωτε΄ς. Η παρου΄σα
προ΄ταση ανταποκρι΄νεται στην προσπα΄θεια επι΄τευξης αυτου΄ του
στο΄χου.

1.4.
Αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι το αναδυο΄µενο ηλεκτρονικο΄ επιχειρηµατικο΄ περιβα΄λλον — και ιδι΄ως ο΄τι η ανα΄πτυξη του Ιnternet ως
µε΄σου διεθνω΄ν συναλλαγω΄ν — θε΄τει σειρα΄ ζητηµα΄των ο΄σον αφορα΄
το µε΄λλον του συστη΄µατος ΦΠΑ της ΕΕ, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄
α΄ρχισε να εξετα΄ζει τις φορολογικε΄ς επιπτω΄σεις το 1997. Σε στενη΄
συνεργασι΄α µε τους αντιπροσω΄πους των 15 εθνικω΄ν φορολογικω΄ν
διοικη΄σεων, εξετα΄σθηκαν λεπτοµερω΄ς οι πιθανε΄ς επιπτω΄σεις της
ανα΄πτυξης του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου στους κοινοτικου΄ς φο΄ρους.
Στην ΄εκθεση προο΄δου (1) περι΄ των συνεπειω΄ν του ηλεκτρονικου΄
εµπορι΄ου για τον ΦΠΑ και τα τελωνειακα΄ θε΄µατα διαπιστω΄νεται
ο΄τι σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, οι υφιστα΄µενοι µηχανισµοι΄ και η νοµικη΄
βα΄ση επαρκου΄ν για να διασφαλι΄σουν την ει΄σπραξη των φο΄ρων,
αλλα΄ οι διοικη΄σεις θα πρε΄πει να ει΄ναι προσεκτικε΄ς ο΄σον αφορα΄ τις
πιθανε΄ς επιπτω΄σεις των αλλαγω΄ν σχετικα΄ µε το προ΄τυπο και τον
ο΄γκο των συναλλαγω΄ν.
1.4.1. Συ΄µφωνα µε θεµελιω΄δη συ΄σταση της ΄εκθεσης προο΄δου,
οι ισχυ΄οντες φο΄ροι µπορου΄ν και θα µπορου΄σαν να λειτουργη΄σουν·
συνεπω΄ς, δεν υπη΄ρχε ανα΄γκη να επιβληθου΄ν ενδεχοµε΄νως νε΄οι η΄
ειδικοι΄ φο΄ροι για το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο. Κα΄τι τε΄τοιο, θα
απαιτου΄σε αλλαγε΄ς στην ισχυ΄ουσα νοµοθετικη΄ δοµη΄.
1.4.2. 'Ηταν επι΄σης σαφε΄ς ο΄τι µια καθαρα΄ νοµοθετικη΄ προσε΄γγιση ο΄σον αφορα΄ την φορολο΄γηση του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου δεν
συνιστου΄σε τη µοναδικη΄ απα΄ντηση στο προ΄βληµα. Το ηλεκτρονικο΄
εµπο΄ριο ει΄ναι µια πραγµατικα΄ παγκο΄σµια διαδικασι΄α και καµι΄α
φορολογικη΄ δικαιοδοσι΄α, δρω΄ντας µεµονωµε΄να, δεν µπορει΄ να
επιλυ΄σει ο΄λα τα ζητη΄µατα που προκυ΄πτουν. Χρεια΄ζεται συνεπω΄ς
συνεργασι΄α σε διεθνε΄ς επι΄πεδο. Η επιτυχη΄ς διαχει΄ριση και εφαρµογη΄ των φο΄ρων θα εξαρτηθει΄ σε µεγα΄λο βαθµο΄ και, µεταξυ΄
α΄λλων, απο΄ την επι΄τευξη διεθνου΄ς συναι΄νεσης σε ο΄,τι αφορα΄
την αποφυγη΄ της διπλη΄ς φορολο΄γησης η΄ της αθε΄λητης µη
φορολο΄γησης και, συγχρο΄νως, θα εξασφαλι΄σει επαρκη΄ ασφα΄λεια
και βεβαιο΄τητα στις επιχειρη΄σεις ως προς τις υποχρεω΄σεις τους.
(1) XXI/98/0359, της 3.4.1998.
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1.4.2.1. Προς το σκοπο΄ αυτο΄, η Επιτροπη΄ ενε΄κρινε τον Ιου΄νιο
του 1998 µι΄α σειρα΄ γενικω΄ν κατευθυ΄νσεων (1), ως βα΄ση για την
επι΄τευξη προο΄δου και ειδικο΄τερα για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς αποδεκτου΄ πλαισι΄ου ω΄στε να προχωρη΄σουν οι συζητη΄σεις εντο΄ς της
Κοινο΄τητας. Στο΄χος η΄ταν οι κατευθυ΄νσεις αυτε΄ς, να µπορου΄ν να
χρησιµευ΄σουν ως κοινη΄ βα΄ση για το ρο΄λο που θα αναλα΄βει η ΕΕ
και τα κρα΄τη µε΄λη αυτη΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ τα ζητη΄µατα των
΄εµµεσων φο΄ρων στην Υπουργικη΄ ∆ια΄σκεψη του ΟΟΣΑ, που ει΄χε
προγραµµατιστει΄για τον Οκτω΄βριο του ΄ετους εκει΄νου στην Οτα΄βα.
Στις εν λο΄γω κατευθυ΄νσεις αναγνωρι΄ζεται η ανα΄γκη διεθνου΄ς
συµφωνι΄ας.
1.4.2.2. Αρχη΄ των κατευθυ΄νσεων αυτω΄ν η΄ταν ο΄τι η διεπαφη΄
µεταξυ΄ του συστη΄µατος ΄εµµεσων φο΄ρων της Κοινο΄τητας και των
συστηµα΄των των εµπορικω΄ν της εται΄ρων πρε΄πει να ει΄ναι ουδε΄τερη
— πρα΄γµατι, ο΄λες οι παραδο΄σεις προς κατανα΄λωση εντο΄ς της ΕΕ
υπο΄κεινται στον ΦΠΑ της ΕΕ, ενω΄ δεν υπο΄κεινται σε αυτο΄ν, οι
παραδο΄σεις στο πλαι΄σιο α΄λλων δικαιοδοσιω΄ν. Αυτο΄ αντανακλα΄ τη
φυ΄ση του συστη΄µατος ΦΠΑ της Κοινο΄τητας, που χαρακτηρι΄ζεται
ως ΄ενας συνολικο΄ς και γενικο΄ς φο΄ρος κατανα΄λωσης.
1.4.3. Οι κατευθυ΄νσεις της Επιτροπη΄ς εξετα΄σθηκαν στα πλαι΄σια
του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν Εθνικη΄ς Οικονοµι΄ας και Οικονοµικω΄ν
(Ecofin) κατα΄ τη Συ΄νοδο της 6ης Ιουλι΄ου 1998, κατα΄ την οποι΄αν
τα κρα΄τη µε΄λη συµφω΄νησαν επι΄ των εξη΄ς βασικω΄ν τριω΄ν αρχω΄ν:
—

δεν χρεια΄ζονται νε΄οι η΄ επιπρο΄σθετοι φο΄ροι για το ηλεκτρονικο΄
εµπο΄ριο· οι ισχυ΄οντες φο΄ροι και ιδι΄ως ο ΦΠΑ πρε΄πει να
προσαρµοστου΄ν ου΄τως ω΄στε να ει΄ναι δυνατη΄ η εφαρµογη΄
τους στο ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο·

—

για τους φο΄ρους κατανα΄λωσης, δεν πρε΄πει οι ηλεκτρονικε΄ς
παραδο΄σεις να θεωρηθου΄ν ως εµπορευ΄µατα. Στην περι΄πτωση
του συστη΄µατος ΦΠΑ της ΕΕ, πρε΄πει να εκληφθου΄ν ως
παροχη΄ υπηρεσιω΄ν·

αποτελει΄ ιδιαι΄τερη προτεραιο΄τητα η εφαρµογη΄ συστη΄µατος φο΄ρων
κατανα΄λωσης, συ΄µφωνα µε τις παραδοσιακε΄ς γενικε΄ς αρχε΄ς
φορολο΄γησης, στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται, µεταξυ΄ α΄λλων, η
ουδετερο΄τητα, η αποτελεσµατικο΄τητα, η βεβαιο΄τητα και η απλο΄τητα. 'Ενα τε΄τοιο συ΄στηµα θα πρε΄πει να βρι΄σκεται σε πλη΄ρη
αντιστοιχι΄α µε τις αρχε΄ς που ενε΄κρινε το Συµβου΄λιο.
1.4.4. Κα΄νοντας ακο΄µη ΄ενα βη΄µα προο΄δου στα πλαι΄σια της
διαδικασι΄ας εκτενω΄ν διαβουλευ΄σεων, περισσο΄τεροι απο΄ εκατο΄
εκπρο΄σωποι ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νων και
εκπροσω΄πων των ΜΜΕ, συµµετει΄χαν σε στρογγυλη΄ τρα΄πεζα ο΄σον
αφορα΄ τις επιλογε΄ς για το συ΄στηµα ΦΠΑ της ΕΕ, που πραγµατοποιη΄θηκε στις Βρυξε΄λλες τον Ιανουα΄ριο του 1999. Το βασικο΄
µη΄νυµα που εξε΄φρασαν οι επιχειρη΄σεις ει΄ναι ο΄τι η σαφη΄νεια των
φορολογικω΄ν κανο΄νων αποτελει΄προτεραιο΄τητα για το ηλεκτρονικο΄
εµπο΄ριο και χρεια΄ζεται να υπα΄ρχει βεβαιο΄τητα ως προς την υ΄παρξη
κανο΄νων καθω΄ς και ως προς τον τρο΄πο εφαρµογη΄ς τους. Η
Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει πλη΄ρως τη σηµασι΄α που ΄εχει η α΄ρση της
αβεβαιο΄τητας και των στρεβλω΄σεων στο ισχυ΄ον φορολογικο΄
συ΄στηµα.
1.5.
Προ΄θεση της Επιτροπη΄ς ει΄ναι η βελτι΄ωση της λειτουργι΄ας
της ενιαι΄ας αγορα΄ς χωρι΄ς ο΄µως να διαµφισβητηθει΄ η µακροπρο΄θεσµη νοµοθετικη΄ και πολιτικη΄ δε΄σµευση για τη θε΄σπιση ενο΄ς
οριστικου΄ φορολογικου΄ συστη΄µατος καθω΄ς και ο βαθµο΄ς εναρµο΄νισης που θα απαιτηθει΄. Η εξεταζο΄µενη προ΄ταση για την φορολογι΄α
ορισµε΄νων υπηρεσιω΄ν που παρε΄χονται µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα αποτελει΄ το πρω΄το βη΄µα για την εφαρµογη΄ της εν λο΄γω στρατηγικη΄ς.

2.

—

µο΄νο η παροχη΄ υπηρεσιω΄ν που καταναλι΄σκονται στην Ευρω΄πη
πρε΄πει να φορολογει΄ται στην Ευρω΄πη.

1.4.3.1.

Το Συµβου΄λιο το΄νισε επι΄σης τα εξη΄ς θε΄µατα:

—

το ζη΄τηµα του ελε΄γχου και της αναγκαστικη΄ς ει΄σπραξης
ΦΠΑ στο ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο·

—

την ανα΄γκη κανο΄νων για την αποδοχη΄ τιµολογι΄ων χωρι΄ς την
χρη΄ση εντυ΄πων·

—

το γεγονο΄ς ο΄τι για τους µη κοινοτικου΄ς φορει΄ς ηλεκτρονικου΄
εµπορι΄ου, η τη΄ρηση πρε΄πει να διευκολυνθει΄και απλουστευθει΄
κατα΄ το δυνατο΄ν περισσο΄τερο, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις
διεθνει΄ς συµφωνι΄ες·

—

την ανα΄γκη να προβλεφθει΄ η εκπλη΄ρωση των φορολογικω΄ν
υποχρεω΄σεων µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα.

1.4.3.2. Σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, στις προϋποθε΄σεις πλαι΄σιο για τη
φορολογι΄α, που στη συνε΄χεια εγκρι΄θηκαν απο΄ εκπροσω΄πους των
κυβερνη΄σεων και επιχειρη΄σεων στην Οτα΄βα, επισηµα΄νθηκε ο΄τι
(1) COM(1998) 374 τελικο΄.
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Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς

2.1. Ο ΦΠΑ που εφαρµο΄ζεται σε ορισµε΄νες υπηρεσι΄ες που
παρε΄χονται µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα
2.1.1. Η παρου΄σα προ΄ταση καλυ΄πτει το ζη΄τηµα της ηλεκτρονικη΄ς παροχη΄ς ψηφιακω΄ν προϊο΄ντων, ιδιαιτε΄ρως εκει΄νων που
προορι΄ζονται προς τον τελικο΄ καταναλωτη΄ εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, πρα΄γµα το οποι΄ο ει΄χε επισηµανθει΄ ως ΄ενα απο΄ τα πιθανα΄
φορολογικα΄ προβλη΄µατα της εκθε΄σεως προο΄δου. Προ΄κειται για
΄ενα νε΄ο ει΄δος εµπορικη΄ς συναλλαγη΄ς που δεν ει΄χε προβλεφθει΄, ο΄ταν
καταρτιζο΄ταν η ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α. Επιπλε΄ον, η συµµο΄ρφωση, ο
΄ελεγχος και η εφαρµογη΄ των προτυ΄πων που ει΄ναι ση΄µερα διαθε΄σιµα
στις φορολογικε΄ς αρχε΄ς ει΄ναι πολυ΄ πιθανο΄ ο΄τι απο΄ ορισµε΄νες
πλευρε΄ς δεν θα ανταποκρι΄νονται πλε΄ον στα πρα΄γµατα.
2.1.2. Οι διαβουλευ΄σεις τις οποι΄ες πραγµατοποι΄ησε η Επιτροπη΄
επιβεβαι΄ωσαν την α΄ποψη κατα΄ την οποι΄αν οι αναγκαι΄ες τροποποιη΄σεις θα πρε΄πει να στηρι΄ζονται κατα΄ το δυνατο΄ν περισσο΄τερο στη
λειτουργι΄α του ισχυ΄οντος συστη΄µατος ΦΠΑ. Η παρου΄σα προ΄ταση
αφορα΄ εποµε΄νως τη διατη΄ρηση της εφαρµογη΄ς του µηχανισµου΄
αντι΄στροφης επιβα΄ρυνσης ο΄σον αφορα΄ τις συναλλαγε΄ς µεταξυ΄
επιχειρη΄σεων, µε την επιβολη΄ υποχρε΄ωσης εγγραφη΄ς για απο΄κτηση
αριθµου΄ ΦΠΑ στους φορει΄ς που προµηθευ΄ουν µη υποκει΄µενους
στο φο΄ρο, εγκατεστηµε΄νους την ΕΕ.
2.1.3. Η προσε΄γγιση αποβλε΄πει στην τροποποι΄ηση του α΄ρθρου
9 της 6ης οδηγι΄ας ΦΠΑ. Οι ισχυ΄οντες κανο΄νες του α΄ρθρου αυτου΄,
ειδικο΄τερα των παραγρα΄φων 1 και 2 (γ) και (ε) της 6ης οδηγι΄ας
προβλε΄πουν ο΄τι:
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οι παροχε΄ς φορε΄ων εγκατεστηµε΄νων σε τρι΄τη χω΄ρα προς µη
υποκει΄µενους στο φο΄ρο στην ΕΕ, απαλλα΄σσονται του ΦΠΑ,
ενω΄ οι φορει΄ς που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην ΕΕ εφαρµο΄ζουν
τον ΦΠΑ στις υπηρεσι΄ες αυτε΄ς, δεδοµε΄νου ο΄τι ο το΄πος
παροχη΄ς των υπηρεσιω΄ν αυτω΄ν ει΄ναι συνη΄θως ο το΄πος
εγκατα΄στασης του προµηθευτη΄ (παρο΄µοιες περιπτω΄σεις δεν
καλυ΄πτονται απο΄ το α΄ρθρο 9 (2) (ε) και υπα΄γονται στο
βασικο΄ κανο΄να του α΄ρθρου 9 (1)·

για τις παροχε΄ς των υπηρεσιω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
9 (2) (γ), απο΄ φορει΄ς εγκατεστηµε΄νους στην ΕΕ, προς
πελα΄τες σε τρι΄τες χω΄ρες η΄ προς υποκει΄µενους στο φο΄ρο
εγκατεστηµε΄νους στην Κοινο΄τητα, ο΄χι ο΄µως στην ΄δια
ι χω΄ρα
µε τον προµηθευτη΄, µπορει΄ να εφαρµο΄ζεται ΦΠΑ, διο΄τι ο
το΄πος παροχη΄ς ει΄ναι ο το΄πος ο΄που υλικα΄ παρε΄χονται οι
υπηρεσι΄ες.

2.1.3.1. Του΄το συνεπα΄γεται στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄
εις βα΄ρος των φορε΄ων που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην ΕΕ και θε΄τει
σε µειονεκτικη΄ θε΄ση τους εγκατεστηµε΄νους φορει΄ς στην ΕΕ ΄εναντι
των φορε΄ων τρι΄των χωρω΄ν. Η προτεινο΄µενη λυ΄ση ει΄ναι η εισαγωγη΄
µιας νε΄ας παραγρα΄φου (2) (στ) στο α΄ρθρο 9 η οποι΄α να προβλε΄πει
ως βασικο΄ κανο΄να ο΄τι µεταφε΄ρεται η παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στον το΄πο
της ΄εδρας της επιχει΄ρησης του πελα΄τη η΄ στον το΄πο σταθερη΄ς
εγκατα΄στασης ο΄που παρε΄χεται η υπηρεσι΄α η΄ στην περι΄πτωση που
δεν υπα΄ρχει τε΄τοιος το΄πος, στον το΄πο µο΄νιµης κατοικι΄ας η΄
συνη΄θους διαµονη΄ς. Στην περι΄πτωση που ο πελα΄της ει΄ναι υποκει΄µε΄ ρα διαφορετικη΄ απο΄ αυτη΄ν
νος στο φο΄ρο και εγκατεστηµε΄νος σε χω
ο΄που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος ο προµηθευτη΄ς, ει΄ναι υπευ΄θυνος για
την καταβολη΄ του φο΄ρου. Στην περι΄πτωση που οι παροχε΄ς γι΄νονται
απο΄ υποκει΄µενους στο φο΄ρο (εγκατεστηµε΄νους εντο΄ς η΄ εκτο΄ς της
Κοινο΄τητας) προς µη υποκει΄µενους στο φο΄ρο εγκατεστηµε΄νους
στην Κοινο΄τητα, η προ΄ταση θεσπι΄ζει ειδικη΄ δια΄ταξη κατα΄ την
οποι΄αν ο το΄πος παροχη΄ς καθορι΄ζεται στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο
ο προµηθευτη΄ς διαθε΄τει αριθµο΄ ΦΠΑ (α΄ρθρο 9 (2) (στ)).

2.1.4. Τα αποτελε΄σµατα της προ΄τασης αυτη΄ς θα µπορου΄σαν
να συνοψιστου΄ν ως εξη΄ς:

—

για τις υπηρεσι΄ες που παρε΄χονται απο΄ φορε΄α µη εγκατεστηµε΄νο στην ΕΕ, προς ΄ενα πελα΄τη στην ΕΕ, ο το΄πος φορολογι΄ας
θα ει΄ναι εντο΄ς της ΕΕ και κατα΄ συνε΄πεια θα υπο΄κεινται στον
ΦΠΑ·

—

ο΄ταν οι υπηρεσι΄ες αυτε΄ς παρε΄χονται απο΄ φορε΄α εγκατεστηµε΄νο στην ΕΕ προς ΄ενα πελα΄τη µη εγκατεστηµε΄νο στην ΕΕ, ο
το΄πος της φορολογι΄ας θα ει΄ναι αυτο΄ς ο΄που βρι΄σκεται ο
πελα΄της, και οι υπηρεσι΄ες δεν υπο΄κεινται στον ΦΠΑ της ΕΕ·

—

ο΄ταν ΄ενας φορε΄ας της ΕΕ παρε΄χει τις υπηρεσι΄ες αυτε΄ς σε
υποκει΄µενο στο φο΄ρο σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, ο το΄πος της
παροχη΄ς ει΄ναι ο το΄πος εγκατα΄στασης του πελα΄τη·

—
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ο΄ταν ΄ενας φορε΄ας της ΕΕ παρε΄χει τις υπηρεσι΄ες αυτε΄ς σε µη
εγγεγραµµε΄νο α΄τοµο η΄ σε εγγεγραµµε΄νο εµπορευο΄µενο
στο ΄διο
ι
κρα΄τος µε΄λος, ο το΄πος παροχη΄ς ει΄ναι ο το΄πος
εγκατα΄στασης του προµηθευτη΄.

2.1.5. Η προ΄ταση δεν ΄εχει ουδεµι΄α επι΄πτωση στις υπηρεσι΄ες,
ει΄τε ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 9 (2) (στ) ει΄τε ο΄χι, για τις οποι΄ες δεν
υφι΄σταται αντα΄λλαγµα, ο΄πως η δωρεα΄ν προ΄σβαση στο Ιnternet η΄
η δωρεα΄ν τηλεφορτω΄σεις. (Βα΄σει του α΄ρθρου 2 της 6ης οδηγι΄ας
καθι΄σταται σαφε΄ς ο΄τι µο΄νο οι υπηρεσι΄ες που παρε΄χονται εξ
επαχθου΄ς αιτι΄ας υπο΄κεινται στο ΦΠΑ). Ου΄τε ΄εχει επιπτω΄σεις στις
συναλλαγε΄ς που συνεπα΄γονται υλικη΄ µεταφορα΄ εµπορευµα΄των,
΄εστω και αν οι συναλλαγε΄ς αυτε΄ς πραγµατοποιου΄νται µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα. Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της καλυ΄πτει µο΄νο τις ακο΄λουθες
υπηρεσι΄ες, εφο΄σον παρε΄χονται µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα εξ επαχθου΄ς
αιτι΄ας, περιλαµβα΄νει δε και την απο΄δοση των δικαιωµα΄των χρη΄σης
σειρα΄ς υπηρεσιω΄ν:
—

πολιτιστικε΄ς, καλλιτεχνικε΄ς, αθλητικε΄ς, επιστηµονικε΄ς, εκπαιδευτικε΄ς δραστηριο΄τητες η΄ δραστηριο΄τητες αναψυχη΄ς και
α΄λλες παρο΄µοιες δραστηριο΄τητες συµπεριλαµβανοµε΄νων των
δραστηριοτη΄των των οργανωτω΄ν τους καθω΄ς επι΄σης και την
παροχη΄ βοηθητικω΄ν υπηρεσιω΄ν (α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2
στοιχει΄ο (γ) πρω΄τη περι΄πτωση). Περιλαµβα΄νονται εδω΄ ο΄λες
οι µορφε΄ς ραδιοτηλεοπτικη΄ς µετα΄δοσης καθω΄ς και α΄λλες
µεταδο΄σεις η΄χου και εικο΄νας που διατι΄θενται και παραδι΄δονται µε΄σω ηλεκτρονικω΄ν µε΄σων·

—

λογισµικο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων παραδει΄γµατος χα΄ρη των
παιχνιδιω΄ν για ηλεκτρονικου΄ς υπολογιστε΄ς·

—

επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων (α΄ρθρο 9 (2) (ε) τρι΄τη περι΄πτωση)
που περιλαµβα΄νει ρητα΄ τις υπηρεσι΄ες πληροφορικη΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων της φιλοξενι΄ας και του σχεδιασµου΄ σελι΄δων
web η΄ παρο΄µοιων υπηρεσιω΄ν·

—

παροχη΄ πληροφοριω΄ν.

2.1.5.1. Για λο΄γους ευκολι΄ας, στο υπο΄λοιπο ΄εγγραφο ο΄λες
αυτε΄ς οι υπηρεσι΄ες θα αναφε΄ρονται ως φορολογου΄µενες υπηρεσι΄ες.

2.1.6. Θεωρη΄θηκε απαραι΄τητη και η λη΄ψη ενο΄ς αριθµου΄
επιπρο΄σθετων µε΄τρων προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄η προτεινο΄µενη
νοµοθεσι΄α. Τα µε΄τρα αυτα΄ ΄εχουν συνοπτικω΄ς ως εξη΄ς:
—

οι φο΄ροι για τις παροχε΄ς προς εγγεγραµµε΄νους πελα΄τες
οφει΄λονται απο΄ αυτου΄ς τους ΄διους.
ι
Η εγγραφη΄ για φορολογικου΄ς σκοπου΄ς ει΄ναι αναγκαι΄α µο΄νο στην περι΄πτωση που οι
παραδο΄σεις γι΄νονται προς µη εγγεγραµµε΄νους πελα΄τες·

—

η εγγραφη΄ δεν ει΄ναι αναγκαι΄α για τους εµπορευο΄µενους που
δεν ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην ΕΕ, και οι οποι΄οι πραγµατοποιου΄ν ετησι΄ως πωλη΄σεις εντο΄ς της ΕΕ µε΄χρι 100 000 ευρω΄·
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—

ει΄ναι δυνατο΄ν να υπα΄ρχει ενιαι΄ος το΄πος εγγραφη΄ς (που στην
΄ τη
πρα΄ξη ει΄ναι το κρα΄τος µε΄λος ο΄που πραγµατοποιει΄ται η πρω
υποκει΄µενη στο φο΄ρο πρα΄ξη). 'Ετσι ο φορε΄ας µπορει΄ να
εκπληρω΄σει ο΄λες τις υποχρεω΄σεις καταβολη΄ς ΦΠΑ στην ΕΕ
συναλλασσο΄µενος µε µι΄α µο΄νο διοι΄κηση. Το τελευται΄ο αυτο΄
µε΄τρο αντιµετωπι΄ζει ισο΄τιµα τους φορει΄ς της ΕΕ και των
τρι΄των χωρω΄ν, ο΄ταν προµηθευ΄ουν καταναλωτε΄ς στην ΕΕ·

—

θα ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ να περατω΄νονται ηλεκτρονικα΄ ο΄λες οι
διαδικασι΄ες που αφορου΄ν την εγγραφη΄ και την υποβολη΄ των
φορολογικω΄ν δηλω΄σεων·

—

οι φορολογικε΄ς διοικη΄σεις θα παρε΄χουν στους φορει΄ς τα
µε΄σα ω΄στε να διακρι΄νουν ευ΄κολα την ιδιο΄τητα των πελατω΄ν
τους (π.χ. κατα΄ πο΄σον ο πελα΄της ει΄ναι η΄ ο΄χι επιχει΄ρηση που
διαθε΄τει αριθµο΄ ΦΠΑ) και ΄ετσι θα παρε΄χονται τα µε΄σα ω΄στε
΄ενας προµηθευτη΄ς, καταβα΄λλοντας κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια,
να µπορει΄ να προσδιορι΄σει κατα΄ πο΄σον πρε΄πει η΄ ο΄χι να
επιβληθει΄ φο΄ρος σε µι΄α συναλλαγη΄.

2.1.7. Υπο΄ την ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α, ο φορολογικο΄ς συντελεστη΄ς που πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται στις πωλη΄σεις προς πελα΄τες
εντο΄ς της Κοινο΄τητας ει΄ναι ο τυποποιηµε΄νος συντελεστη΄ς ΦΠΑ
για το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ει΄ναι εγγεγραµµε΄νος ο προµηθευτη΄ς. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, υπα΄ρχει πιθανο΄ν ΄ενα ζη΄τηµα που θα
πρε΄πει να εξεταστει΄ ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα των διαφο΄ρων
φορολογικω΄ν συντελεστω΄ν που εφαρµο΄ζονται σε εντελω΄ς παρο΄µοια
αγαθα΄ και υπηρεσι΄ες. Η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να εξετα΄σει το ζη΄τηµα
σε µελλοντικη΄ αναθεω΄ρηση του παραρτη΄µατος Η της 6ης οδηγι΄ας
ΦΠΑ, στην οποι΄αν απαριθµου΄νται οι παροχε΄ς εµπορευµα΄των
και υπηρεσιω΄ν που µπορου΄ν να υποβληθου΄ν σε µειωµε΄νους
συντελεστε΄ς ΦΠΑ.

2.2. Σκοπο΄ς και περιεχο΄µενο της προ΄τασης για την τροποποι΄ηση
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 218/92

2.2.1. Οι εν λο΄γω προτα΄σεις ει΄ναι αναγκαι΄ο να τροποποιηθου΄ν
σε ο΄,τι αφορα΄ την τρε΄χουσα νοµικη΄ βα΄ση για την επιβεβαι΄ωση της
εγκυρο΄τητας του αριθµου΄ µητρω΄ου του ΦΠΑ.

2.2.1.1. Συ΄µφωνα µε την τρε΄χουσα διατυ΄πωση του α΄ρθρου 6
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 218/92, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να
επιβεβαιω΄νουν την εγκυρο΄τητα του αριθµου΄ µητρω΄ου ΦΠΑ
κα΄θε προσω΄που. Ωστο΄σο, η επιβεβαι΄ωση αυτη΄ περιορι΄ζεται στα
«προ΄σωπα που πραγµατοποιου΄ν ενδοκοινοτικε΄ς παροχε΄ς αγαθω΄ν η΄
υπηρεσιω΄ν».

2.2.1.2. Επειδη΄ οι υπηρεσι΄ες που παρε΄χονται µε ηλεκτρονικα΄
µε΄σα, ο΄πως ορι΄ζεται στην προ΄ταση για τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας
77/388/ΕΟΚ ενδε΄χεται να µην αποτελου΄ν ενδοκοινοτικε΄ς παροχε΄ς
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υπηρεσιω΄ν, ει΄ναι αναγκαι΄α η τροποποι΄ηση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς
του κανονισµου΄, ω΄στε να µπορου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη να επιβεβαιω΄νουν
την εγκυρο΄τητα του αριθµου΄ µητρω΄ου ΦΠΑ ενο΄ς πελα΄τη σε
προ΄σωπο που παρε΄χει υπηρεσι΄ες µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα.

2.2.2. Οι υποκει΄µενοι στο φο΄ρο που παρε΄χουν οι υπηρεσι΄ες
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο (ε) της οδηγι΄ας
77/388/ΕΟΚ δεν ΄εχουν τη νοµικη΄ υποχρε΄ωση να επιβεβαιω΄σουν
ο΄τι ο πελα΄της τους εντο΄ς της Κοινο΄τητας διαθε΄τει ΄εγκυρο αριθµο΄
µητρω΄ου ΦΠΑ. Εντου΄τοις, η Επιτροπη΄ πιστευ΄ει ο΄τι η δυνατο΄τητα
επαλη΄θευσης του αριθµου΄ µητρω΄ου ΦΠΑ των πελατω΄ν θα πρε΄πει
να επεκταθει΄ και στους προµηθευτε΄ς.

2.2.2.1. Ως µε΄τρο διευκο΄λυνσης του εµπορι΄ου ει΄ναι αναγκαι΄ο
΄ ν µητρω΄ου ΦΠΑ να µπορει΄ να γι΄νεται
η επιβεβαι΄ωση των αριθµω
µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα. Προς του΄το, η παρου΄σα προ΄ταση προβλε΄πει
τη δυνατο΄τητα αυτη΄ µε απο΄φαση του Συµβουλι΄ου που εκδο΄θηκε
στα πλαι΄σια α΄σκησης των εκτελεστικω΄ν εξουσιω΄ν της Επιτροπη΄ς.
Επειδη΄ το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να τροποποιη΄σει τις διαδικασι΄ες
α΄σκησης των εκτελεστικω΄ν εξουσιω΄ν της Επιτροπη΄ς, χρησιµοποιει΄ται η ευκαιρι΄α που παρουσια΄ζεται λο΄γω της ανα΄γκης τροποποι΄ησης
του Κανονισµου΄ για την προσαρµογη΄ των διαδικασιω΄ν επιτροπολογι΄ας.

2.2.2.2. Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει την προ΄ταση αυτη΄ δυνα΄µει του
α΄ρθρου 95 της Συνθη΄κης, διο΄τι τα προτεινο΄µενα µε΄τρα δεν
αποτελου΄ν διατα΄ξεις φορολογικη΄ς εναρµο΄νισης, αλλα΄ αποσκοπου΄ν
στη διασφα΄λιση της καλη΄ς λειτουργι΄ας της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς
ο΄σον αφορα΄ τις υπηρεσι΄ες που παρε΄χονται µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα.
Επιλε΄γοντας το α΄ρθρο 95 ΕΚ ως νοµικη΄ βα΄ση, η Επιτροπη΄
ει΄ναι συνεπη΄ς µε την προ΄ταση κανονισµου΄ 218/92/ΕΟΚ της
19ης Ιουνι΄ου 1990 (COM(90) 183), στην οποι΄α η΄δη το΄τε
προ΄τεινε το α΄ρθρο 100Α της Συνθη΄κης ΕΚ (σηµερινο΄ α΄ρθρο 95
ΕΚ) ως κατα΄λληλη νοµικη΄ βα΄ση. Το γεγονο΄ς ο΄τι το περιεχο΄µενο
αυτη΄ς της πληροφορι΄ας µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ για την ορθη΄
αξιολο΄γηση της φορολογικη΄ς βα΄σης δεν σηµαι΄νει ο΄τι η φορολογι΄α
αυτη΄ καθ' ευατη΄ αποτελει΄ τον κυ΄ριο στο΄χο του κανονισµου΄
218/92/ΕΟΚ η΄ των προτεινο΄µενων τροποποιη΄σεω΄ν του. Η νοµικη΄
βα΄ση για την εναρµο΄νιση της ΄εµµεσης φορολογι΄ας ει΄ναι το α΄ρθρο
93 ΕΚ.

3.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ τις προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς για τον
ΦΠΑ και το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο επι΄ τη βα΄σει ο΄τι θα συµβα΄λουν
σηµαντικα΄ στην εξοµα΄λυνση του πεδι΄ου επι΄ του οποι΄ου οι
ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις διαθε΄τουν υπηρεσι΄ες µε ηλεκτρονικα΄
µε΄σα προς καταναλωτε΄ς και φορει΄ς τρι΄των χωρω΄ν που ασκου΄ν
δραστηριο΄τητες στις ΄διες
ι
αγορε΄ς.
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3.1.1. Καταρχη΄ν, η προσε΄γγιση ο΄σον αφορα΄ τις παραδο΄σεις
προς τους τελικου΄ς καταναλωτε΄ς ει΄ναι ορθη΄ διο΄τι θεσπι΄ζει το
δικαι΄ωµα της ΕΕ να φορολογει΄ τα ψηφιακα΄ προϊο΄ντα που
παρε΄χονται προς καταναλωτε΄ς της ΕΕ. Μο΄νο σε περι΄πτωση προµη΄θειας που υπερβαι΄νει το ανω΄τατο ο΄ριο αι΄ρεται το ανταγωνιστικο΄
πλεονε΄κτηµα που ευνοει΄ ση΄µερα τους προµηθευτε΄ς ψηφιακω΄ν
προϊο΄ντων των τρι΄των χωρω΄ν, διο΄τι απαιτει΄ται απο΄ αυτου΄ς να
επιβα΄λουν ΦΠΑ ΕΕ για τις παραδο΄σεις προς καταναλωτε΄ς της ΕΕ
και ΄ετσι τους θε΄τει στην αυτη΄ θε΄ση ο΄σον αφορα΄ τις πωλη΄σεις τους
εντο΄ς στην Κοινο΄τητα µε τους εµπορευο΄µενους της ΕΕ.
3.1.2. Παροµοι΄ως, η δυνατο΄τητα των εµπορευοµε΄νων της ΕΕ
να προµηθευ΄ουν τους πελα΄τες τρι΄των χωρω΄ν α΄νευ ΦΠΑ θα α΄ρει
΄ενα σηµαντικο΄ ανταγωνιστικο΄ µειονε΄κτηµα.

3.2.
Η ΟΚΕ ΄εχει µε συνε΄πεια υποστηρι΄ξει την εισαγωγη΄ ενο΄ς
νε΄ου οριστικου΄ συστη΄µατος ΦΠΑ που θα βασι΄ζεται στη φορολογι΄α
στη χω΄ρα προε΄λευσης και ΄εχει ζητη΄σει επανειληµµε΄νως απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη να αναγνωρι΄σουν τη σηµασι΄α του µε΄τρου αυτου΄ και
να πα΄ψουν να µπλοκα΄ρουν τις πρωτοβουλι΄ες για την αναθεω΄ρηση
του ΦΠΑ (1). Επικροτει΄ συνεπω΄ς τη διαβεβαι΄ωση της Επιτροπη΄ς
ο΄τι οι παρου΄σες προτα΄σεις δεν θε΄τουν σε αµφισβη΄τηση τη
µακροπρο΄θεσµη νοµικη΄ και πολιτικη΄ δε΄σµευση΄ της για τη θε΄σπιση
οριστικου΄ φορολογικου΄ καθεστω΄τος.

3.3.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τους στο΄χους της απλοποι΄ησης,
σαφη΄νειας και βεβαιο΄τητας για επιχειρη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τις
νοµικε΄ς τους υποχρεω΄σεις. Για τις επιχειρη΄σεις, η ΄ελλειψη βεβαιο΄τητας αποτελει΄ πολυ΄ µεγαλυ΄τερο κι΄νδυνο και πολυ΄ µεγαλυ΄τερη
αφορµη΄ αδρα΄νειας παρα΄ µια γνωστη΄ επιβα΄ρυνση.
3.3.1. Συµφωνει΄, επι΄σης, ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη να προστατευθου΄ν
οι νοµοταγει΄ς επιχειρη΄σεις απο΄ τον αθε΄µιτο ανταγωνισµο΄ εµπορευοµε΄νων που αποφευ΄γουν τις φορολογικε΄ς τους υποχρεω΄σεις.
Ει΄ναι σαφω΄ς α΄δικο οι ΄εντιµες επιχειρη΄σεις να επιχορηγου΄ν τις
επιχειρη΄σεις µε χαµηλο΄τερο επι΄πεδο δεοντολογι΄ας. Η καταβολη΄
των φο΄ρων ει΄ναι µι΄α κοινωνικη΄ και νο΄µιµη υποχρε΄ωση η οποι΄α δεν
θα πρε΄πει να καταστρατηγει΄ται.
3.3.2. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι νε΄ες µορφε΄ς φορολο΄γησης δεν
ει΄ναι αναγκαι΄ες και ο΄τι οι ισχυ΄οντες φο΄ροι µπορου΄ν και θα πρε΄πει
να προσαρµοστου΄ν για να αντιµετωπισθει΄ το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο.
3.3.3. Συµφωνει΄ µε την αρχη΄ ο΄τι οι απαραι΄τητες τροποποιη΄σεις
θα πρε΄πει να βασιστου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερο στη λειτουργι΄α του ισχυ΄οντος καθεστω΄τος ΦΠΑ ΄εως ο΄του εισαχθει΄ το νε΄ο
οριστικο΄ καθεστω΄ς.

3.4.
Το βασικο΄ ζη΄τηµα ση΄µερα δεν ει΄ναι η κατακρα΄τηση των
εσο΄δων. Το συνολικο΄ υ΄ψος πωλη΄σεως ψηφιακω΄ν προϊο΄ντων δεν
προ΄κειται να υπερβει΄ το ποσο΄ των 35 εκατ. ευρω΄ κατ' ΄ετος στην
ΕΕ συνολικω΄ς. Εντου΄τοις, οι δυνατο΄τητες αναπτυ΄ξεως του

(1) ΕΕ C 82 της 19.3.1996, σ. 49· ΕΕ C 296 της 29.9.1997, σ. 51· ΕΕ
C 101 της 12.4.1999, σ. 73· ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 14.
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ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου επεκτει΄νονται ολοε΄να και περισσο΄τερο και
αυτο΄ θα µπορου΄σε να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα σοβαρη΄ ΄ελλειψη φο΄ρων
αργο΄τερα, εα΄ν η κατα΄σταση δεν ρυθµιστει΄. Η ΟΚΕ εγκρι΄νει την
αρχη΄ της ορθη΄ς διευθετη΄σεως της φορολογικη΄ς δοµη΄ς πριν η
απω΄λεια εισοδη΄µατος καταστει΄ σοβαρο΄ ζη΄τηµα.

3.5.
'Εχει σηµασι΄α οι προτα΄σεις αυτε΄ς, οι οποι΄ες αποτελου΄ν
χρη΄σιµο σηµει΄ο εκκι΄νησης, διο΄τι προσαρµο΄ζουν το καθεστω΄ς του
ΦΠΑ κατα΄ τρο΄πον ω΄στε να αντιµετωπισθει΄το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο,
να µη θι΄ξουν η΄ να επιδρα΄σουν αρνητικα΄ στις εργασι΄ες της οµα΄δας
εργασι΄ας του ΟΟΣΑ για την φορολογι΄α της κατανα΄λωσης. 'Οπως
η ΄δια
ι
Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει, το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο αποτελει΄
µι΄α πραγµατικα΄ παγκο΄σµια διαδικασι΄α και τα ζητη΄µατα που
προκυ΄πτουν µπορου΄ν να λυθου΄ν µο΄νο µε΄σω διεθνου΄ς συνεργασι΄ας
µε την ευρυ΄τερη δυνατη΄ συµµετοχη΄ ο΄λων.

3.6.
Το βασικο΄ µε΄ληµα ο΄σον αφορα΄ τις προτα΄σεις αυτε΄ς ΄εχει
βεβαι΄ως να κα΄νει µε το ζη΄τηµα της εφαρµογη΄ς. Η εφαρµογη΄ θα
εξαρτηθει΄ απο΄ τρεις παρα΄γοντες:
—

τη βου΄ληση των εµπορευοµε΄νων τρι΄των χωρω΄ν να δεχθου΄ν
την εθελου΄σια εγγραφη΄·

—

τη βου΄ληση των φορολογικω΄ν διοικη΄σεων τρι΄των χωρω΄ν να
συνεργαστου΄ν στις διαδικασι΄ες αναγκαστικη΄ς εκτε΄λεσης·

—

τη δυνατο΄τητα να εξασφαλιστει΄ η αναγκαστικη΄ εκτε΄λεση µε
α΄λλα µε΄σα.

3.6.1. Ο ΦΠΑ ει΄ναι ΄ενας φο΄ρος ο οποι΄ος συνεπα΄γεται σηµαντικε΄ς διοικητικε΄ς επιβαρυ΄νσεις για τις επιχειρη΄σεις που ει΄ναι
εγγεγραµµε΄νες. Η α΄ρνηση συµµο΄ρφωσης προε΄ρχεται το΄σο απο΄ την
απροθυµι΄α ανα΄ληψης των δαπανω΄ν που συνεπα΄γεται η υποβολη΄
φορολογικω΄ν δηλω΄σεων ο΄σο και απο΄ την επιθυµι΄α αποκτη΄σεως
παρα΄νοµου ανταγωνιστικου΄ προνοµι΄ου. Η υ΄παρξη µιας ενιαι΄ας
θε΄σης εγγραφη΄ς θα συµβα΄λει τα µε΄γιστα στην απλοποι΄ηση της
σχετικη΄ς διαδικασι΄ας για εµπορευο΄µενους τρι΄των χωρω΄ν και
αποτελει΄ βεβαι΄ως σηµαντικο΄ στοιχει΄ο για τη διασφα΄λιση της
συµµο΄ρφωσης. Ει΄ναι αµφισβητη΄σιµο κατα΄ πο΄σον το µε΄τρο αυτο΄ θα
γι΄νει δεκτο΄ απο΄ την πλειοψηφι΄α των κρατω
΄ ν µελω΄ν αλλα΄ χωρι΄ς
αυτο΄ ο΄µως θα περιορι΄ζονταν ουσιαστικα΄ οι ευκαιρι΄ες που δι΄δονται
για να πειστου΄ν οι επιχειρη΄σεις τρι΄των χωρω΄ν να εγγραφου΄ν στην
ΕΕ.

3.6.1.1. Το βασικο΄ προ΄βληµα θα προκυ΄ψει κατα΄ πα΄σα πιθανο΄τητα απο΄ τους φο΄βους ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν ο΄τι ενδε΄χεται να
απωλε΄σουν ΄εσοδα λο΄γω των χαµηλο΄τερων συντελεστω΄ν ΦΠΑ,
δεδοµε΄νου ο΄τι συ΄µφωνα µε την προ΄ταση η εγγραφη΄ θα λαµβα΄νει
χω΄ρα στο κρα΄τος µε΄λος ο΄που γι΄νεται η πρω΄τη φορολογη΄σιµη
παροχη΄ πρα΄γµα το οποι΄ο ει΄ναι βεβαι΄ως αντικει΄µενο παραποιη΄σεων
ενω΄ οι εµπορευο΄µενοι των τρι΄των χωρω΄ν θα ΄εχουν την επιλογη΄ του
κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο επιλε΄γουν να εγγραφου΄ν.
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3.6.1.2. Το προ΄βληµα θα µπορου΄σε να λυθει΄ µε τη δηµιουργι΄α
ενο΄ς συστη΄µατος συµψηφισµου΄ για την αναδιανοµη΄ των φορολογικω΄ν εσο΄δων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν επι΄ τη βα΄σει της
κατανα΄λωσης, απο΄ προηγου΄µενη πει΄ρα ο΄µως φαι΄νεται ο΄τι η
ρυ΄θµιση αυτη΄ ει΄ναι το΄σο πολυ΄πλοκη που καθι΄σταται ανε΄φικτη.

3.6.2. Ει΄ναι απι΄θανο να ΄εχουν προετοιµασθει΄ οι φορολογικε΄ς
διοικη΄σεις α΄λλων χωρω΄ν ω΄στε να καταβα΄λουν πολυ΄ περισσο΄τερες
προσπα΄θειες για την ει΄σπραξη φο΄ρων εξ ονο΄µατος των κρατω΄ν
µελω΄ν της ΕΕ η΄ να καταδιω΄ξουν ο΄σους αποφευ΄γουν την φορολογι΄α.
Το επι΄πεδο συνεργασι΄ας για τα ζητη΄µατα αυτα΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν υπη΄ρξε απογοητευτικο΄.

3.6.3. Η αποτελεσµατικο΄τητα α΄λλων µε΄τρων που θα µπορου΄σαν να ληφθου΄ν για να εξασφαλιστει΄ η τη΄ρηση των διατα΄ξεων σε
µη εθελοντικη΄ βα΄ση ει΄ναι αβε΄βαια. 'Οπως αναφε΄ρει η Επιτροπη΄, η
µη τη΄ρηση της υποχρε΄ωσης αυτοεκτι΄µησης ου΄τε µειω΄νει ου΄τε
διαγρα΄φει µια φορολογικη΄ οφειλη΄, αλλα΄ εα΄ν η οφειλη΄ δεν ει΄ναι
απαιτητη΄ αυτο΄ ει΄ναι ακαδηµαϊκο΄ θε΄µα. Λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη
του ο΄γκου φορολογικη΄ς απα΄της που σηµειω΄νεται κατα΄ γενικη΄
οµολογι΄α στην ΕΕ υπο΄ τις ισχυ΄ουσες διατα΄ξεις, ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι η
τη΄ρηση των διατα΄ξεων δεν µπορει΄ να βασι΄ζεται µο΄νον στην
εθελου΄σια τη΄ρηση. Ει΄ναι αναγκαι΄ο να αναπτυχθου΄ν µε΄σα α΄µεσης
αναγκαστικη΄ς ει΄σπραξης προκειµε΄νου η κλι΄µακα της φοροδιαφυγη΄ς να µην οδηγη΄σει σε απαξι΄ωση του φορολογικου΄ καθεστω΄τος.

3.6.3.1. Μι΄α δυνατο΄τητα, ο΄πως προτει΄νει η Επιτροπη΄, ει΄ναι οι
πιστωτικε΄ς κα΄ρτες, αλλα΄ υπα΄ρχουν προβλη΄µατα που συνδε΄ονται
µε την προσε΄γγιση αυτη΄. Η χρησιµοποι΄ηση της ΄ενδειξης της χω΄ρας
στην πιστωτικη΄ κα΄ρτα ει΄ναι δυνατη΄ µο΄νο στην περι΄πτωση κατα΄
την οποι΄α ΄ενας προµηθευτη΄ς τρι΄της χω΄ρας ει΄ναι καταλλη΄λως
προετοιµασµε΄νος για να συνεργαστει΄. Μι΄α πιο ριζικη΄ προσε΄γγιση
θα η΄ταν να απαιτει΄ται απο΄ τους εκδο΄τες πιστωτικω΄ν καρτω΄ν να
επιβα΄λλουν ΦΠΑ στις συναλλαγε΄ς που χρεω΄νονται σε κα΄θε κα΄ρτα.
Εκτο΄ς του ο΄τι η εφαρµογη΄ της προσε΄γγισης αυτη΄ς ει΄ναι δυσχερη΄ς,
ει΄ναι επι΄σης και αντικει΄µενο πολλω΄ν αντιρρη΄σεων. Καταρχα΄ς, οι
τρα΄πεζες οι οποι΄ες ελε΄γχουν κατα΄ κανο΄να την ΄εκδοση των
πιστωτικω΄ν καρτω΄ν, µπορει΄ να µην ει΄ναι προ΄θυµες να παρα΄σχουν
τις σχετικε΄ς πληροφορι΄ες. Σε µερικε΄ς περιπτω΄σεις, υπακου΄ουν
στους νοµικου΄ς περιορισµου΄ς που ισχυ΄ουν στα κρα΄τη µε΄λη τους.
∆ευ΄τερον, ει΄ναι πολυ΄ πιθανο΄ν να διαθε΄τει κα΄ποιος πιστωτικη΄ κα΄ρτα
που ΄εχει εκδοθει΄ απο΄ τρα΄πεζα εγκατεστηµε΄νη σε α΄λλη χω΄ρα απο΄
τη δικη΄ του. Εα΄ν καταστει΄ προφανε΄ς ο΄τι υπα΄ρχει σηµαντικο΄
εµπορικο΄ πλεονε΄κτηµα απο΄ την ΄εκδοση πιστωτικω΄ν καρτω΄ν που
δεν φορολογου΄νται, θα υπα΄ρξει ΄ενας αριθµο΄ς δηµοσιονοµικω
΄ν
ιδρυµα΄των, εγκατεστηµε΄νων εκτο΄ς φορολογικη΄ς επικρα΄τειας που
θα παρε΄χουν τη διευκο΄λυνση αυτη΄. Τε΄λος, ο΄πως αναφε΄ρει η
Επιτροπη΄, οι πληρωµε΄ς µε΄σω πιστωτικη΄ς κα΄ρτας ει΄ναι πολυ΄ πιθανο΄ν
να υποκατασταθου΄ν απο΄ α΄λλα συστη΄µατα πληρωµη΄ς για τις
συναλλαγε΄ς του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου.

3.6.3.2. Τι΄θεται επι΄σης το ερω΄τηµα κατα΄ πο΄σον οι εταιρι΄ες
πιστωτικω΄ν καρτω΄ν θα ει΄ναι προ΄θυµες να αναλα΄βουν το επιπρο΄σθετο ΄εργο που συνεπα΄γεται η παροχη΄ των σχετικω΄ν πληροφοριω΄ν.
Τα ΄δια
ι
ισχυ΄ουν και για α΄λλους ενδια΄µεσους ο΄πως οι φορει΄ς
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν Ιnternet, οι τηλεφωνικε΄ς εταιρι΄ες και οι
εταιρι΄ες διαλογικη΄ς τηλεο΄ρασης.
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3.6.3.3. Στο ΄εγγραφο της Επιτροπη΄ς υπα΄ρχει η ΄εµµεση απειλη΄
΄ σουν τα
ο΄τι οι φορει΄ς τρι΄των χωρω΄ν που αρνου΄νται να εκπληρω
φορολογικα΄ τους καθη΄κοντα ενδε΄χεται να απωλε΄σουν τα δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας στην ΕΕ. Του΄το αποτελει΄ σηµαντικο΄τατο κι΄νητρο δεδοµε΄νου ο΄τι πολλα΄ απο΄ τα προϊο΄ντα του
ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου ευ΄κολα µπορου΄ν να παραποιηθου΄ν, αλλα΄
µια ενε΄ργεια του ει΄δους αυτου΄ θα ση΄µαινε ο΄τι η ΕΕ παραβια΄ζει τις
διεθνει΄ς συµφωνι΄ες που ΄εχει συνα΄ψει σχετικα΄. ∆ιατρε΄χει, επι΄σης,
τον κι΄νδυνο της παραβι΄ασης των κανο΄νων του ΠΟΕ.
3.6.3.4. Η Επιτροπη΄ αναζητει΄ νε΄α µε΄σα για να εξασφαλιστει΄ η
τη΄ρηση των φορολογικω΄ν υποχρεω΄σεων απο΄ τις µη συµµορφου΄µενες επιχειρη΄σεις και πιστευ΄ει ο΄τι τα εν λο΄γω µε΄σα θα καταστου΄ν
διαθε΄σιµα µε την ανα΄πτυξη της τεχνολογι΄ας και του ηλεκτρονικου΄
εµπορι΄ου, η οποι΄α ο΄µως καταδεικνυ΄ει ο΄τι η νοµοθεσι΄α, ιδι΄ως στον
τοµε΄α της φορολογι΄ας, ΄εχει την τα΄ση να µε΄νει πι΄σω απο΄ την
τεχνολογι΄α. Το τεχνολογικο΄ πλεονε΄κτηµα ευνοει΄ µα΄λλον τους
διαφευ΄γοντες των φο΄ρων απο΄ τους νοµοθε΄τες.
3.6.3.5. Η προ΄ληψη της φοροδιαφυγη΄ς, ο΄πως και οι α΄λλοι
τοµει΄ς της εγκληµατικη΄ς δραστηριο΄τητας, εξαρτα΄ται, ο΄σον αφορα΄
την αποτελεσµατικο΄τητα΄ της, κυρι΄ως απο΄ την φρο΄νιµη και ρεαλιστικη΄ προσδοκι΄α ο΄τι θα εντοπισθει΄ η µη συµµο΄ρφωση. Στον
τοµε΄α του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου ει΄ναι δυ΄σκολο να επαληθευθει΄
το γεγονο΄ς ο΄τι η συναλλαγη΄ ο΄ντως πραγµατοποιη΄θηκε. Ο πολλαπλασιασµο΄ς της χρη΄σης των φορητω΄ν προσωπικω΄ν υπολογιστω΄ν
καθιστα΄ δυνατη΄ τη συναλλαγη΄ απο΄ οποιοδη΄ποτε µε΄ρος του κο΄σµου
ανεξαρτη΄τως κατοικι΄ας του καταναλωτη΄.
3.6.3.6. Εα΄ν δεν διασφαλισθει΄ η τη΄ρηση των φορολογικω΄ν
υποχρεω΄σεων ει΄τε εθελου΄σιων ει΄τε µη εθελου΄σιων απο΄ τη µεγα΄λη
πλειοψηφι΄α των εµπορευοµε΄νων, οι συναλλαγε΄ς των οποι΄ων
υπο΄κεινται στον ΦΠΑ ΕΕ στο πλαι΄σιο των προτα΄σεων αυτω΄ν, το΄τε
θα επισπευσθου΄ν οι αποσκιρτη΄σεις απο΄ τους φορει΄ς τρι΄των χωρω΄ν
που προηγουµε΄νως η΄σαν εγγεγραµµε΄νοι, διο΄τι θα βρι΄σκονται σε
µειονεκτικη΄ θε΄ση ως προς τον ανταγωνισµο΄.
3.7.
Θα ει΄ναι βεβαι΄ως απαραι΄τητο για τους εµπορευο΄µενους
των τρι΄των χωρω΄ν που επιλε΄γουν να τηρη΄σουν την υποχρε΄ωση
αυτοεκτι΄µησης να διαθε΄τουν τα µε΄σα επαληθευ΄σεως του φορολογικου΄ καθεστω΄τος των πελατω΄ν τους. Η διαδικασι΄α αυτη΄ θα
διευκολυνθει΄ σε µεγα΄λο βαθµο΄ εα΄ν οι εθνικε΄ς φορολογικε΄ς αρχε΄ς
δηµοσι΄ευαν καταλο΄γους µε τους εγγεγραµµε΄νους στον ΦΠΑ
εµπορευο΄µενους της δικαιοδοσι΄ας τους ο΄πως ακριβω΄ς συµβαι΄νει
και µε τους τηλεφωνικου΄ς και εκλογικου΄ς καταλο΄γους. Οι κατα΄λο΄ νονται σε τριµηνιαι΄α βα΄ση.
γοι αυτοι΄ θα πρε΄πει να ενηµερω
΄ ν που εµπι΄πτουν στο φο΄ρο
3.8.
Ο κατα΄λογος των προµηθειω
στα πλαι΄σια της προτα΄σεως δεν ει΄ναι διο΄λου εξαντλητικο΄ς πρα΄γµα
που παρε΄χει τη δυνατο΄τητα αµφισβη΄τησης αναφορικα΄ µε το αν µια
ειδικη΄ υπηρεσι΄α καλυ΄πτεται η΄ ο΄χι απο΄ τις σχετικε΄ς κατηγορι΄ες και
εα΄ν ναι απο΄ ποια. Αυτο΄ δηµιουργει΄ µια ορισµε΄νη αβεβαιο΄τητα την
οποι΄α η Επιτροπη΄ προσπαθει΄ να αποφυ΄γει κατα΄ τα λεγο΄µενα΄ της.
Τι΄θεται, επι΄σης, το προ΄βληµα ο΄τι οι κατα΄λογοι ενδε΄χεται να
ξεπερασθου΄ν απο΄ τις τεχνολογικε΄ς εξελι΄ξεις που θα επιφε΄ρουν την
καθιε΄ρωση νε΄ων τυ΄πων παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν. Θα η΄ταν προτιµο΄τερο
να υπα΄ρξει µι΄α γενικο΄τερη κατηγοριοποι΄ηση. Χρεια΄ζεται να αντικατασταθου΄ν οι κατα΄λογοι µε καταστα΄σεις διατυπωµε΄νες πιο γενικα΄,
΄ετσι ω΄στε να γι΄νεται δυνατη΄ η αντιµετω΄πιση των µελλοντικω΄ν
εξελι΄ξεων.
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3.9.
Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς αποτελου΄ν πραγµατικα΄ µι΄α
επε΄κταση της χρη΄σης της διαδικασι΄ας αντιστροφη΄ς της επιβα΄ρυνσης. Αυτο΄ ΄ερχεται σε αντι΄θεση µε την προηγου΄µενη στα΄ση της
Επιτροπη΄ς η οποι΄α η΄ταν γενικο΄τερα εχθρικη΄ προς τις επεκτα΄σεις
της αρχη΄ς της αντι΄στροφης επιβα΄ρυνσης µε την αιτιολογι΄α ο΄τι ΄ετσι
το καθεστω΄ς ΦΠΑ µετακινει΄ται απο΄ το οριστικο΄ αρχικο΄ καθεστω΄ς
ΦΠΑ προς αυτο΄ που λειτουργει΄.

4.3.
Η προσθη΄κη του α΄ρθρου 9 (2) (στ) προκειµε΄νου να
καλυφθου΄νε τα ψηφιακα΄ προϊο΄ντα βα΄σει διαφορετικω΄ν κανο΄νων
απο΄ το α΄ρθρο 9 (2) (ε) ενδε΄χεται να δηµιουργη΄σει πολυπλοκο΄τητα
και στρε΄βλωση υπε΄ρ των προµηθευτω΄ν τρι΄των χωρω΄ν των οποι΄ων
οι υπηρεσι΄ες παρε΄χονται σε συ΄νθετη µορφη΄ µε στοιχει΄α που
εµπι΄πτουν σε δια΄φορες υποπαραγρα΄φους.

3.10. Η ΟΚΕ επικροτει΄ κυρι΄ως τη διαβεβαι΄ωση της Επιτροπη΄ς
ο΄τι «θα εξακολουθη΄σει να ενεργει΄ για να εξασφαλι΄σει την κατα΄ργηση κα΄θε πτυχη΄ς του φορολογικου΄ συστη΄µατος της ΕΕ, που
ενδε΄χεται να αναχαιτι΄σει την ανα΄πτυξη του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου». Η ΟΚΕ θεωρει΄ αυτο΄ ως απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για την
φορολο΄γηση του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου.

4.3.1. Οι εκποµπε΄ς δεν συµπεριλαµβα΄νονται ως µεµονωµε΄νο
ει΄δος στο α΄ρθρο 9 (2) (στ) πρα΄γµα που φαι΄νεται πολυ΄ παρα΄ξενο
αν ληφθει΄ υπο΄ψη το προοι΄µιο. Η παροχη΄ τηλεοπτικω΄ν εκποµπω΄ν
που εµπι΄πτουν στο α΄ρθρο 9 (2) (γ) θα συµπεριληφθει΄ στο νε΄ο
α΄ρθρο 9 (2) (στ). Φαι΄νεται ΄ετσι να συµπεριλαµβα΄νονται ορισµε΄νες
πτυχε΄ς της εκποµπη΄ς ο΄χι ο΄µως ο΄λες. Ο τοµε΄ας αυτο΄ς χρεια΄ζεται
αναθεω΄ρηση ου΄τως ω΄στε να επισηµαι΄νεται σαφω΄ς τι συµπεριλαµβα΄νεται στο α΄ρθρο 9 (2) (στ). Το προ΄βληµα θα ει΄χε κατα΄ µεγα΄λο
µε΄ρος επιλυθει΄ εα΄ν τα ψηφιακα΄ προϊο΄ντα και οι υπηρεσι΄ες
εκποµπη΄ς υπο΄κειντο στους ΄διους
ι
κανο΄νες.

3.11. Η προ΄ταση αναφε΄ρεται στο γεγονο΄ς ο΄τι πρε΄πει να υπα΄ρξει
«πα΄σα δυνατη΄ φροντι΄δα». Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι αυτο΄ θα µπορου΄σε,
ενδεχοµε΄νως, να αποτελε΄σει µι΄α πολυ΄ δαπανηρη΄ απαι΄τηση εα΄ν
ερµηνευθει΄ κατα΄ γρα΄µµα. Ανησυχει΄ επι΄σης για τους δια΄φορους
τρο΄πους µε τους οποι΄ους θα µπορου΄σε να ερµηνευθει΄ ο ο΄ρος απο΄
τα κρα΄τη µε΄λη και να εφαρµοστει΄ ΄ετσι ω΄στε να υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερος κερµατισµο΄ς του καθεστω΄τος και αυξηµε΄νες δυσχε΄ρειες για
τους διαµεθοριακου΄ς εµπορευο΄µενους. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η
επι΄δειξη «πα΄σης δυνατη΄ς φροντι΄δας» πρε΄πει να ει΄ναι λιγο΄τερο
επιζη΄µια.

4.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.
Η προ΄ταση αυτη΄ ει΄ναι η τελευται΄α απο΄ µια σειρα΄ τροποποιη΄σεων του α΄ρθρου 9 της 6ης οδηγι΄ας ΦΠΑ, µε σωρευτικο΄
αποτε΄λεσµα να αυξηθει΄ η πολυπλοκο΄τητα, πρα΄γµα το οποι΄ο δεν
η΄ταν επιθυµητο΄. Αν και η µεγα΄λη αναδια΄ρθρωση της 6ης οδηγι΄ας
µπορει΄ να φανει΄ ως µη αναγκαι΄α ενο΄ψει του επικει΄µενου νε΄ου
οριστικου΄ καθεστω΄τος, πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ο΄τι υπη΄ρξε µακρα΄
η κυοφορι΄α του εν λο΄γω οριστικου΄ καθεστω΄τος. Λο΄γω της
απροθυµι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν να συµφωνη΄σουν επι΄ των αλλαγω΄ν
του καθεστω΄τος ΦΠΑ, η εµφα΄νιση ενο΄ς νε΄ου οριστικου΄ καθεστω΄τος
στο α΄µεσο µε΄λλον πρε΄πει να αντιµετωπιστει΄ µε ΄ενα ορισµε΄νο
σκεπτικισµο΄. Εα΄ν η θε΄σπιση΄ του προ΄κειται να καθυστερη΄σει ακο΄µη
περισσο΄τερο, το΄τε η ΟΚΕ θα τασσο΄ταν υπε΄ρ της απο΄ψεως ο΄τι,
χωρι΄ς να τι΄θεται σε αµφισβη΄τηση η δε΄σµευση ενο΄ς νε΄ου οριστικου΄
συστη΄µατος χωρι΄ς περαιτε΄ρω καθυστε΄ρηση της εφαρµογη΄ς του,
το΄τε θα πρε΄πει να αναθεωρηθει΄ εµπεριστατωµε΄να το α΄ρθρο 9 ως
µε΄ρος ενο΄ς περιεκτικου΄ εκσυγχρονισµου΄ του ισχυ΄οντος καθεστω΄τος.

4.2.
Οι προτα΄σεις επιτρε΄πουν την υ΄παρξη αφορολο΄γητων
διαµεθοριακω΄ν συναλλαγω΄ν, πρα΄γµα το οποι΄ο επικροτει΄ται ευρε΄ως,
αλλα΄ χρεια΄ζεται να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση στο α΄ρθρο 9 (2) (ε)
και ο΄χι µο΄νο για το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο. Σε ο΄,τι αφορα΄ τις
διαµεθοριακε΄ς παροχε΄ς ο΄λων των υπηρεσιω΄ν και των ψηφιακω΄ν
προϊο΄ντων, αρµο΄διο πρε΄πει να ει΄ναι το α΄ρθρο 9 (2) και ο΄χι το
α΄ρθρο 9 (1).

4.3.2. Η επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων παραµε΄νει στο α΄ρθρο 9 (2)
(ε), ο΄ταν ο΄µως παρε΄χεται µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα αποβαι΄νει σε
υπηρεσι΄α κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 9 (2) (στ). Μεγα΄λο µε΄ρος
της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων γι΄νεται µε υπολογιστε΄ς (µηχανε΄ς
επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων) και η συµπερι΄ληψη΄ τους σε αµφο΄τερα τα
α΄ρθρα θα προκαλε΄σει βεβαι΄ως δυσχε΄ρειες.

4.3.2.1. Το α΄ρθρο 9 (2) (στ) ορι΄ζει ο΄τι στις υπηρεσι΄ες
πληροφορικη΄ς συµπεριλαµβα΄νονται «φιλοξενι΄α και σχεδιασµο΄ς
σελι΄δων web η΄ παρο΄µοιες υπηρεσι΄ες». Χωρι΄ς σαφε΄στερο ορισµο΄,
θα υπα΄ρξουν σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς ερµηνει΄ας. Επι΄ παραδει΄γµατι, η
µι΄σθωση υπολογιστω΄ν µπορει΄ να υπαχθει΄ ει΄τε στις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου αυτου΄ ει΄τε του α΄ρθρου 9 (2) (ε), ενω΄ η συντη΄ρηση του
εξοπλισµου΄ υπολογιστω΄ν θα υπαχθει΄ ει΄τε στις διατα΄ξεις του εν
λο΄γω α΄ρθρου ει΄τε του α΄ρθρου 9 (2) (γ).

4.4.
Ενδε΄χεται να καταστει΄ πηγη΄ ανωµαλιω΄ν το γεγονο΄ς ο΄τι µια
υπηρεσι΄α που παρε΄χεται µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα φορολογει΄ται µε
βα΄ση διαφορετικο΄ συντελεστη΄ απο΄ εκει΄νο που εφαρµο΄ζεται σε µι΄α
ταυτο΄σηµη υπηρεσι΄α που παρε΄χεται µε συµβατικα΄ µε΄σα διο΄τι π.χ.
η συµβατικη΄ υπηρεσι΄α φορολογει΄ται βα΄σει µειωµε΄νου συντελεστη΄
σε ΄ενα συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος, ενω΄ η ηλεκτρονικη΄ υπηρεσι΄α
φορολογει΄ται µε τον τυποποιηµε΄νο συντελεστη΄.

4.5.
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι θα καταστει΄ υποχρεωτικο΄ το ο΄ριο
των 100 000 ευρω΄ που εφαρµο΄ζεται σε φορει΄ς τρι΄των χωρω΄ν πριν
απο΄ την εγγραφη΄. Θεωρει΄ ο΄τι θα µειωνο΄ταν ακο΄µη περισσο΄τερο η
στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ εµπορευοµε΄νων της ΕΕ και
των τρι΄των χωρω΄ν εα΄ν το ο΄ριο αυτο΄ τυποποιηθει΄ σε ο΄λα τα κρα΄τη
µε΄λη το΄σο για εγχω΄ριους ο΄σο και αλλοδαπου΄ς φορει΄ς.

C 116/66

EL

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

4.6.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ θερµα΄ την προ΄ταση που επιτρε΄πει
στους εµπορευο΄µενους να πληρω΄νουν τις φορολογικε΄ς τους
υποχρεω΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της επαλη΄θευσης του
καθεστω΄τος ΦΠΑ του πελα΄τη και της καταβολη΄ς του φο΄ρου, µε
ηλεκτρονικα΄ µε΄σα. Η ΟKE ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι η επαλη΄θευση
του φορολογικου΄ καθεστω΄τος του πελα΄τη µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα
αποτελει΄ απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο.
Θεωρει΄ ο΄τι οι διευκολυ΄νσεις αυτε΄ς πρε΄πει να επεκταθου΄ν σε ο΄λους
τους εγγεγραµµε΄νους εµπορευο΄µενους και ο΄χι µο΄νο σε ο΄σους
ασχολου΄νται µε το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο.

΄ νει ο΄τι ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη θα ζητη΄σουν
4.6.1. Η ΟΚΕ σηµειω
εξαι΄ρεση απο΄ την απαι΄τηση αυτη΄ για µια µεταβατικη΄ περι΄οδο διο΄τι
οι φορολογικε΄ς τους αρχε΄ς δεν ει΄ναι ακο΄µη εξοπλισµε΄νες µε την
απαραι΄τητη τεχνολογι΄α. Μι΄α παρα΄ταση της µεταβατικη΄ς περιο΄δου
κατα΄ την οποι΄α ΄ενας αριθµο΄ς κρατω΄ν µελω΄ν δεν λειτουργει΄ µε
ηλεκτρονικο΄ συ΄στηµα θα δηµιουργου΄σε και πα΄λι διαφορε΄ς µεταξυ΄
των κρατω΄ν µελω΄ν πρα΄γµα θα µπορου΄σε να υπονοµευ΄σει τη
συνε΄χεια του καθεστω
΄ τος. Αυτο΄ θα απεθα΄ρρυνε επι΄σης τους φορει΄ς
τρι΄των χωρω΄ν να εγγραφου΄ν στις χω΄ρες αυτε΄ς. Η ΟΚΕ ελπι΄ζει ο΄τι
η οποιαδη΄ποτε εξαι΄ρεση παρε΄χεται στο πλαι΄σιο αυτο΄ θα πρε΄πει να
περιορι΄ζεται στο συντοµο΄τερο δυνατο΄ χρονικο΄ δια΄στηµα.

4.7.
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να προβει΄ σε
αναθεω΄ρηση του παραρτη΄µατος Η της 6ης οδηγι΄ας ΦΠΑ στο
οποι΄ο απαριθµω΄νται οι παροχε΄ς αγαθω΄ν και υπηρεσιω΄ν που
µπορου΄ν να τυ΄χουν µειωµε΄νων συντελεστω΄ν ΦΠΑ. Μολονο΄τι αυτο΄
ει΄ναι βεβαι΄ως απαραι΄τητο, ει΄ναι αµφι΄βολο κατα΄ πο΄σο τα κρα΄τη
µε΄λη θα δεχτου΄ν περαιτε΄ρω περιορισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ τη δικη΄
τους δυνατο΄τητα να εφαρµο΄ζουν µειωµε΄νους φορολογικου΄ς συντελεστε΄ς.

4.8.
Η ταχυ΄τατη επε΄κταση των δυνατοτη΄των του ηλεκτρονικου΄
εµπορι΄ου θε΄τει προβλη΄µατα για τη φορολο΄γηση των αγαθω΄ν και
των υπηρεσιω΄ν. Ο ο΄γκος και µο΄νο των διαµεθοριακω΄ν συναλλαγω΄ν
αγαθω΄ν ει΄ναι πιθανο΄ν να δηµιουργη΄σει µεγα΄λες δυσχε΄ρειες στις
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς οι οποι΄ες οφει΄λουν να επιβα΄λουν τον ΦΠΑ σε
εισαγο΄µενα αγαθα΄ στα συ΄νορα. Σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη η΄ταν η΄δη
απαραι΄τητο να αυξηθει΄ το ο΄ριο της αξι΄ας ανα΄ µονα΄δα για το οποι΄ο
καθι΄σταται υποχρεωτικο΄ς ο ΦΠΑ. Ει΄ναι πιθανο΄ν ο΄τι θα καταστου΄ν
απαραι΄τητες περαιτε΄ρω αυξη΄σεις του ορι΄ου αυτου΄ και ο΄τι θα
πρε΄πει να βρεθει΄ ΄ενα α΄λλο συ΄στηµα για την φορολογι΄α των
διαµεθοριακω΄ν συναλλαγω΄ν σε αγαθα΄.

4.9.
Υπα΄ρχει κι΄νδυνος διπλη΄ς φορολογη΄σεως των ευρωπαι΄ων
καταναλωτω΄ν. Ενω΄ απαιτει΄ται απο΄ ΄ενα προµηθευτη΄ τρι΄της χω΄ρας
να επιβα΄λει φο΄ρο επι΄ των πωλη΄σεων στη χω΄ρα προε΄λευσης για τις
εξαγωγε΄ς και εγγραφε΄ς αυτοεκτι΄µησης ΦΠΑ ΕΕ, δεν προτει΄νεται
κανε΄νας µηχανισµο΄ς για την ανα΄κτηση η΄ το συµψηφισµο΄ του
αλλοδαπου΄ φο΄ρου σε αντι΄θεση µε την κατα΄σταση που επικρατει΄
ο΄σον αφορα΄ τα αλλοδαπα΄ µερι΄σµατα.
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4.10. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ που αποφα΄σισε να
λα΄βει το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ως νοµικη΄ βα΄ση του προτεινο΄µενου κανονισµου΄.

5.

Συµπερα΄σµατα

5.1.
Το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο ει΄ναι µι΄α παγκο΄σµια επιχει΄ρηση
και οι φορολογικε΄ς προκλη΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ αυτο΄ µπορου΄ν
να αντιµετωπισθου΄ν αποτελεσµατικα΄ µο΄νο µε τη µεγαλυ΄τερη
δυνατη΄ διεθνη΄ συνεργασι΄α.

5.2.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο
να αρθου΄ν τα υφιστα΄µενα ανταγωνιστικα΄ µειονεκτη΄µατα των
ευρωπαι΄ων εµπορευοµε΄νων ΄εναντι των οµο΄λογω΄ν τους των τρι΄των
χωρω΄ν, ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να προστατευθου΄ν οι επιχειρη΄σεις
που τηρου΄ν τις διατα΄ξεις ΄εναντι του αθε΄µιτου ανταγωνισµου΄ απο΄
εµπορευοµε΄νους που καταφευ΄γουν στη φοροδιαφυγη΄ και ο΄τι ει΄ναι
απαραι΄τητο να τροποποιηθει΄ το καθεστω΄ς ΦΠΑ προκειµε΄νου να
αντιµετωπισθου΄ν οι νε΄ες προκλη΄σεις του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου.

5.3.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την αρχη΄ ο΄τι η φορολογι΄α θα πρε΄πει
γενικο΄τερα να χαρακτηρι΄ζεται απο΄ ουδετερο΄τητα, αποτελεσµατικο΄τητα, βεβαιο΄τητα και απλο΄τητα.

5.4.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι δεν χρεια΄ζεται να προβλεφθου΄ν νε΄οι
η΄ επιπρο΄σθετοι φο΄ροι και ο΄τι οι υφιστα΄µενοι φο΄ροι µπορου΄ν να
προσαρµοστου΄ν προκειµε΄νου να αντιµετωπιστει΄ το ηλεκτρονικο΄
εµπο΄ριο.

5.5.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την δυσαρε΄σκεια΄ της για το µεγα΄λο
χρονικο΄ δια΄στηµα που χρεια΄ζεται προκειµε΄νου να θεσπισθει΄ ΄ενα
νε΄ο οριστικο΄ καθεστω΄ς ΦΠΑ και επικροτει΄ τη διαβεβαι΄ωση της
Επιτροπη΄ς ο΄τι προσβλε΄πει απολυ΄τως στην επι΄τευξη του στο΄χου
αυτου΄.

5.6.
Η ΟΚΕ εγκρι΄νει τις προτα΄σεις βα΄σει των οποι΄ων οι
εµπορευο΄µενοι µπορου΄ν να υποβα΄λουν τις επιστροφε΄ς σε ΦΠΑ, να
εκτελου΄ν πληρωµε΄ς, να επαληθευ΄ουν το καθεστω΄ς ΦΠΑ των
πελατω΄ν τους και να παρε΄χουν οιαδη΄ποτε πληροφορι΄α απαιτει΄ται
απο΄ τις φορολογικε΄ς αρχε΄ς µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα και ελπι΄ζει ο΄τι οι
εξαιρε΄σεις που θα παρασχεθου΄ν στα κρα΄τη µε΄λη, ο΄σον αφορα΄ την
υποχρε΄ωση΄ τους να διευκολυ΄νουν σχετικα΄ τους φορει΄ς, δεν θα
ει΄ναι περιττα΄ µακρο΄χρονες.

5.7.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ τη διαβεβαι΄ωση της Επιτροπη΄ς ο΄τι θα
αρθου΄ν ο΄λες οι πτυχε΄ς του ευρωπαϊκου΄ φορολογικου΄ καθεστω΄τος
που µπορου΄ν να αποτελε΄σουν εµπο΄διο στο ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο.
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5.8.
Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς ανταποκρι΄νονται στις αρχε΄ς
του ΦΠΑ. Εα΄ν ο ΦΠΑ προ΄κειται να παραµε΄νει ο τυποποιηµε΄νος
ευρωπαϊκο΄ς φο΄ρος κατανα΄λωσης, που εφαρµο΄ζεται σε ο΄λες τις
µορφε΄ς εµπορι΄ου, το΄τε πρε΄πει να υιοθετηθου΄ν οι κατευθυντη΄ριες
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γραµµε΄ς της προ΄τασης. Ατυχω΄ς, υπα΄ρχουν αµφιβολι΄ες ο΄σον αφορα΄
τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς των προτα΄σεων της Επιτροπη΄ς και τη
δυνατο΄τητα αποδοχη΄ς τους στην παρου΄σα τους µορφη΄ απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
για την τροποποι΄ηση της Οδηγι΄ας 77/388/ΕΟΚ σχετικα΄ µε το κοινο΄ συ΄στηµα φο΄ρου προστιθε΄µενης
αξι΄ας ο΄σον αφορα΄ τη δια΄ρκεια εφαρµογη΄ς του ελα΄χιστου υ΄ψους του κανονικου΄ συντελεστη΄»
(2001/C 116/15)
Στις 19 Οκτωβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ Ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Συνοχη΄, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, επεξεργα΄στηκε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 7 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Kenneth Walker.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 110 ψη΄φους υπε΄ρ, µια κατα΄ και 10 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Το α΄ρθρο 12 παρα΄γραφος 3α, 2 εδα΄φιο της οδηγι΄ας
77/388/ΕΟΚ (1) ορι΄ζει ο΄τι µετα΄ απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς και
διαβου΄λευση µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και την Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει οµο΄φωνα
σχετικα΄ µε το υ΄ψος του κανονικου΄ συντελεστη΄ του ΦΠΑ που
πρε΄πει να εφαρµοστει΄.
1.2.
Η Οδηγι΄α αυτη΄ που εισα΄γει το συ΄στηµα του ελα΄χιστου
συντελεστη΄ θεσπι΄ζει, µεταξυ΄ α΄λλων, ο΄τι απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου
1993 ο κανονικο΄ς συντελεστη΄ς δεν µπορει΄ να ει΄ναι κατω΄τερος του
15 %. Ωστο΄σο, στα κρα΄τη µε΄λη παρασχε΄θηκε η δυνατο΄τητα
να εφαρµο΄ζουν ΄εναν η΄ δυ΄ο µειωµε΄νους συντελεστε΄ς, ΄σους
ι
η΄
κατω΄τερους του 5 % σε περιορισµε΄νες αριθµητικα΄ κατηγορι΄ες
αγαθω΄ν και υπηρεσιω΄ν. 'Εχουν επι΄σης προβλεφθει΄ ορισµε΄νες
µεταβατικε΄ς παρεκκλι΄σεις, προκειµε΄νου να ληφθου΄ν υπο΄ψη ιδιαι΄τερες καταστα΄σεις. Η οδηγι΄α ΄ετασσε ως ηµεροµηνι΄α λη΄ξης την 31η
∆εκεµβρι΄ου του 2000.
1.2.1. Ταυτο΄χρονα ωστο΄σο το Συµβου΄λιο επαναβεβαι΄ωσε το΄σο
νοµικα΄ ο΄σο και πολιτικα΄ τη δε΄σµευση που ει΄χε αναλα΄βει τον Απρι΄λιο
του 1967 να θεσπι΄σει ΄ενα συ΄στηµα οριστικη΄ς επιβολη΄ς του ΦΠΑ
βασισµε΄νου στη φορολογι΄α των αγαθω΄ν και υπηρεσιω΄ν στο κρα΄τος
µε΄λος καταγωγη΄ς και καθο΄ρισε µι΄α νε΄α προθεσµι΄α για την επι΄τευξη
του εν λο΄γω στο΄χου, δηλαδη΄ την 31η ∆εκεµβρι΄ου 1996.
(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1. Οδηγι΄α που τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την Οδηγι΄α 2000/17/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 5.4.2000, σ. 24-25).

1.3.
Τον Ιου΄λιο του 1996, το προ΄γραµµα που ενε΄κρινε η
Επιτροπη΄ προε΄βλεπε τη σταδιακη΄ µετα΄βαση προς το οριστικο΄
συ΄στηµα. Το πρω΄το προβλεπο΄µενο στα΄διο ΄επρεπε να ει΄ναι ο
εκσυγχρονισµο΄ς και µια πιο οµοιο΄µορφη εφαρµογη΄ του υφιστα΄µενου καθεστω΄τος απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη µε τροποποιη΄σεις που θα
οδηγη΄σουν στο οριστικο΄ συ΄στηµα, πλην ο΄µως, ο΄πως το 1987,
πολυ΄ γρη΄γορα κατε΄στη σαφε΄ς ο΄τι ΄ενας τε΄τοιος βαθµο΄ς εναρµο΄νισης
δεν η΄ταν δυνατο΄ν να επιτευχθει΄, λο΄γω της διαφορετικη΄ς κατα΄στασης στα µεµονωµε΄να κρα΄τη µε΄λη.
1.4.
Κατα΄ συνε΄πεια, προκειµε΄νου, αφενο΄ς, να διασφαλιστει΄ το
επι΄πεδο εναρµο΄νισης των συντελεστω΄ν που επετευ΄χθη και, αφετε΄ρου, να δροµολογηθει΄ ΄ενα οριστικο΄ καθεστω΄ς ΦΠΑ στηριζο΄µενο
στην αρχη΄ της φορολογι΄ας στην χω΄ρα καταγωγη΄ς, η Επιτροπη΄
υπε΄βαλε µι΄α νε΄α προ΄ταση οδηγι΄ας (2) στις 20 ∆εκεµβρι΄ου 1995,
ο΄πως προε΄βλεπε η Οδηγι΄α του 1992. Η προ΄ταση αυτη΄ προε΄βλεπε
΄εναν κανονικο΄ συντελεστη΄ σε µι΄α ψαλι΄δα της οποι΄ας το κατω΄τερο
ο΄ριο ει΄χε οριστει΄ στο 15 % και το ανω΄τατο ο΄ριο στο 25 %.
Λο΄γω του υποτιθε΄µενου µεταβατικου΄ χαρακτη΄ρα του ισχυ΄οντος
καθεστω΄τος φορολογι΄ας, η δια΄ρκεια ισχυ΄ος της εν λο΄γω δια΄ταξης
΄επρεπε να ει΄ναι µο΄νο δυ΄ο ΄ετη, απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 1997 ΄εως
31 ∆εκεµβρι΄ου 1998.

(2) COM(95) 731 τελικο΄ (ΕΕ C 73 της 13.3.1996, σ. 22).
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1.4.1. Η ψαλι΄δα αυτη΄ προη΄λθε απο΄ τους συντελεστε΄ς που
εφαρµο΄ζονταν το΄τε στα κρα΄τη µε΄λη οι οποι΄οι κυµαι΄νονταν µεταξυ΄
15 % και 25 %. Τα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη ενε΄πιπταν εντο΄ς της
ψαλι΄δας αυτη΄ς. Ακο΄µα και ση΄µερα, µο΄νον ΄ενα κρα΄τος µε΄λος
(Λουξεµβου΄ργο) εφαρµο΄ζει τον χαµηλο΄τερο επιτρεπτο΄ συντελεστη΄
του 15 % και µο΄νον δυ΄ο κρα΄τη µε΄λη (∆ανι΄α και Σουηδι΄α)
εφαρµο΄ζουν τον ανω΄τατο συντελεστη΄ του 25 %.
1.4.1.1. Η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε πανοµοιο΄τυπη προ΄ταση στο
Συµβου΄λιο για την περι΄οδο απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 1999 ΄εως
31 ∆εκεµβρι΄ου 1999.

31 ∆εκεµβρι΄ου 2005. Η δια΄ταξη αυτη΄ θα αποτελε΄σει αντικει΄µενο
επανεξε΄τασης, δεδοµε΄νου ο΄τι µετα΄ απο΄ προ΄ταση που θα υποβα΄λει
η Επιτροπη΄ το αργο΄τερο µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005, το
Συµβου΄λιο πρε΄πει να αποφασι΄σει σχετικα΄ µε το υ΄ψος του κανονικου΄ συντελεστη΄ που θα εφαρµο΄ζεται µετα΄ απο΄ αυτη΄ την ηµεροµηνι΄α.
2.2.2. Τα α΄ρθρα 2 ΄εως 4 προβλε΄πουν τα µε΄τρα για την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της οδηγι΄ας.
3.

1.4.2. Αµφο΄τερες οι προτα΄σεις απορρι΄φθηκαν απο΄ το Συµβου΄λιο, το οποι΄ο ΄εκανε δεκτη΄ µο΄νο την αρχη΄ του ελα΄χιστου συντελεστη΄.
1.5.
Η Επιτροπη΄ εκτι΄µησε εκ νε΄ου το προ΄γραµµα που ει΄χε
προτει΄νει τον ∆εκε΄µβριο 1996 και επρο΄τεινε µια στρατηγικη΄ που
εφαρµο΄ζεται σε δια΄φορα στα΄δια και προσανατολι΄ζεται σε τε΄σσερις
κυ΄ριους στο΄χους, δηλαδη΄ την απλοποι΄ηση και τον εκσυγχρονισµο΄
των υφιστα΄µενων κανο΄νων, µι΄α πιο ενιαι΄α εφαρµογη΄ των σηµερινω΄ν
διατα΄ξεων και βελτι΄ωση της διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας.
1.5.1. Κατα΄ τη δια΄ρκεια αυτη΄ς της περιο΄δου θεωρει΄ται σκο΄πιµο
να αποφευχθει΄ µια ιδιαι΄τερα µεγα΄λη απο΄κλιση µεταξυ΄ των κανονικω΄ν συντελεστω΄ν ΦΠΑ που εφαρµο΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη
προκειµε΄νου να µην οδηγη΄σει σε διαρθρωτικε΄ς ανισορροπι΄ες στο
εσωτερικο΄ της ΕΕ και σε στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄ σε
ορισµε΄νους τοµει΄ς δραστηριοτη΄των.
1.5.2. Υπο΄ τις περιστα΄σεις αυτε΄ς, φαι΄νεται σκο΄πιµο να διατηρηθει΄ προσωρινα΄ η αρχη΄ του ελα΄χιστου κανονικου΄ συντελεστη΄ στο
15 % και να προταθει΄ η παρα΄ταση των ισχυουσω΄ν νοµοθετικω΄ν
διατα΄ξεων.
2.

Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς

2.1.
∆εδοµε΄νου ο΄τι η περι΄οδος εφαρµογη΄ς του εν λο΄γω
συντελεστη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 12, παρα΄γραφος 3,
σηµει΄ο α, της οδηγι΄ας 77/388/ΕΟΚ λη΄γει στις 31 ∆εκεµβρι΄ου
2000, αντικει΄µενο της παρου΄σας προ΄τασης ει΄ναι να επιτραπει΄ στο
Συµβου΄λιο να παρατει΄νει την εν λο΄γω περι΄οδο εφαρµογη΄ς του
ελα΄χιστου υ΄ψους του κανονικου΄ συντελεστη΄.
2.2.
Η τροποποιηµε΄νη πρω΄τη παρα΄γραφος του α΄ρθρου 1
προτει΄νει την παρα΄ταση απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2001 ΄εως 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005 του ελα΄χιστου υ΄ψους του σηµερινου΄ κανονικου΄
συντελεστη΄ επι΄ του Φο΄ρου Προστιθε΄µενης Αξι΄ας στα δια΄φορα
κρα΄τη µε΄λη που ΄εχει καθοριστει΄ σε 15 %.
2.2.1. Συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2, η δια΄ρκεια ισχυ΄ος του
προτεινο΄µενου ελα΄χιστου κανονικου΄ συντελεστη΄ λη΄γει στις
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Παρατηρη΄σεις

3.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ΄εχει η΄δη εγκρι΄νει (1)
τις δυ΄ο προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς για την καθιε΄ρωση κανονικου΄
συντελεστη΄ σε µια ψαλι΄δα απο΄ 15 % ΄εως 25 %. Επικροτει΄ και
τω΄ρα την εξεταζο΄µενη προ΄ταση της Επιτροπη΄ς περι΄ επεκτα΄σεως
της ισχυ΄ος του υφιστα΄µενου ελα΄χιστου ορι΄ου του 15 % για πε΄ντε
χρο΄νια επιπλε΄ον ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005.
3.1.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄τι το µε΄τρο αυτο΄
ει΄ναι απαραι΄τητο προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η ιδιαι΄τερα µεγα΄λη
απο΄κλιση µεταξυ΄ των κανονικω΄ν συντελεστω΄ν ΦΠΑ που οδηγει΄ σε
διαρθρωτικε΄ς ανισορροπι΄ες στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας και σε
στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄. 'Ενεκα της ελλει΄ψεως, ατυχω΄ς,
της πολιτικη΄ς συναι΄νεσης που ει΄ναι απαραι΄τητη για να θεσπιστει΄ η
ψαλι΄δα κανονικου΄ συντελεστη΄, η ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι η περαιτε΄ρω
επε΄κταση της ισχυ΄ουσας νοµοθεσι΄ας για τον ελα΄χιστο συντελεστη΄
ει΄ναι το µο΄νο εφικτο΄ µε΄τρο ση΄µερα.
3.1.2. Η ΟΚΕ ΄εχει επανειληµµε΄νως επισηµα΄νει ο΄τι οι διαφορε΄ς
που υφι΄στανται µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ τους συντελεστε΄ς, τις διατα΄ξεις, τις διαδικασι΄ες και την ερµηνει΄α των κανο΄νων
του ΦΠΑ ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα τον κατακερµατισµο΄ της ενιαι΄ας
αγορα΄ς και αποτελου΄ν εµπο΄διο για το ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο,
ειδικο΄τερα για τις ΜΜΕ. Κατα΄ συνε΄πεια, η Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σει τις
προσπα΄θειε΄ς της ω΄στε τα κρα΄τη µε΄λη να προβου΄ν στη µει΄ωση των
υφιστα΄µενων διαφορω΄ν.
3.1.3. Η ΟΚΕ ελπι΄ζει ο΄τι η παρου΄σα προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
θα υιοθετηθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο. Ακο΄µα και αν δεν ει΄ναι δυνατο΄ν
να διατηρηθει΄ το ελα΄χιστο πλαι΄σιο εναρµο΄νισης, υπα΄ρχει εντου΄τοις
ελπι΄δα να καθιερωθει΄ ΄ενα συ΄στηµα που θα ανταποκρι΄νεται στις
ανα΄γκες µιας πραγµατικη΄ς Ενιαι΄ας Αγορα΄ς.
(1) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της 25ης Απριλι΄ου 1996 για την Προ΄ταση
Οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄την Οδηγι΄α 77/388/ΕΟΚ για
το κοινο΄ συ΄στηµα φο΄ρου προστιθε΄µενης αξι΄ας (υ΄ψος του κανονικου΄
συντελεστη΄), ΕΕ C 204 της 15.7.1996, σ. 94 και γνωµοδο΄τηση της
28ης Ιανουαρι΄ου 1999 για την Προ΄ταση Οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
περι΄τροποποιη΄σεως ο΄σον αφορα΄ του υ΄ψους του κανονικου΄ συντελεστη΄
της Οδηγι΄ας 77/388/ΕΟΚ σχετικα΄ µε το κοινο΄ συ΄στηµα φο΄ρου προστιθε΄µενης αξι΄ας, ΕΕ C 101 της 12.4.1999, σ. 87.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν αξιω
΄ ν σε χρηµατιστη΄ριο αξιω
΄ν
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εισαγωγη΄ κινητω
΄ ν αυτω
΄ ν που πρε΄πει να δηµοσιευ΄ονται (κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση)»
και τις πληροφορι΄ες επι΄ των αξιω
(2001/C 116/16)
Στις 20 Σεπτεµβρι΄ου 2000 το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 262 της Συνθη΄κης
περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 7 Νοεµβρι΄ου 2000
(εισηγητη΄ς: ο κ. Lehnhoff).
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 29ης και 30ης Νοεµβρι΄ου (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, υιοθε΄τησε µε 112 ψη΄φους υπε΄ρ, καµι΄α ψη΄φο κατα΄ και καµι΄α αποχη΄ την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να
προχωρη΄σει στην κωδικοποιηµε΄νη ΄εκδοση της κοινοτικη΄ς κανονιστικη΄ς ρυ΄θµισης σχετικα΄ µε την εισαγωγη΄ κινητω΄ν αξιω΄ν σε
χρηµατιστη΄ρια αξιω΄ν και τις πληροφορι΄ες επι΄ των αξιω΄ν αυτω΄ν που
πρε΄πει να δηµοσιευ΄ονται.
2.
Η ΟΚΕ ΄εχει επανειληµµε΄να υποστηρι΄ξει την µεγαλυ΄τερη
δυνατη΄ απλοποι΄ηση, σαφη΄νεια του κοινοτικου΄ δικαι΄ου καθω΄ς και
την ευ΄κολη προ΄σβαση΄ του απο΄ τον πολι΄τη και ει΄χε την ευκαιρι΄α να
διαπιστω΄σει ο΄τι η εφαρµογη΄ της αποφα΄σεως της Επιτροπη΄ς της

1ης Απριλι΄ου 1987 καθω΄ς και τα διαδοχικα΄ συµπερα΄σµατα της
Προεδρι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Εδιµβου΄ργου τον
∆εκε΄µβριο του 1998 για το θε΄µα αυτο΄ στρε΄φονται προς την
κατευ΄θυνση αυτη΄. Προς την κατευ΄θυνση αυτη΄ πα΄ντοτε, η ΟΚΕ
εκτιµα΄ θετικω΄ς τη διοργανικη΄ συµφωνι΄α της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου
1994 µε την οποι΄α το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο και
η Επιτροπη΄ επε΄λεξαν τελικω΄ς µι΄α επιταχυνο΄µενη µε΄θοδο εργασι΄ας
που θα επιτρε΄ψει την ταχει΄α υιοθε΄τηση των κωδικοποιηµε΄νων
πρα΄ξεων, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι δεν θα πραγµατοποιηθει΄
καµι΄α ουσιαστικη΄ τροποποι΄ηση των πρα΄ξεων που αποτελου΄ν το
αντικει΄µενο της κωδικοποι΄ησης.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
—

την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, στην Οικονοµικη΄
΄ ν: Προς µια Κοινοτικη΄ Στρατηγικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και στην Επιτροπη΄ των Περιφερειω
— πλαι΄σιο για την ισο΄τητα των φυ΄λων (2001-2005)» και

—

την «Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου περι΄ του προγρα΄µµατος που αναφε΄ρεται στην Κοινοτικη΄
΄ ν και γυναικω
΄ ν (2001-2005)»
Στρατηγικη΄ — πλαι΄σιο για την ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
(2001/C 116/17)

Στις 24 Ιουλι΄ου 2000 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο απεφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ς για την
ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα απασχο΄λησης, κοινωνικω΄ν υποθε΄σεων και δικαιωµα΄των του πολι΄τη στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ τους στις 14 Νοεµβρι΄ου 2000 µε
βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση της κ. Wahrolin.
Κατα΄ τη 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 30ης Νοεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 70 ψη΄φους υπε΄ρ, µι΄α κατα΄ και 10 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Στις 7 Ιουνι΄ου 2000, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ υπε΄βαλε
προ΄ταση για µια Κοινοτικη΄ Στρατηγικη΄ — πλαι΄σιο ο΄σον αφορα΄
την ισο΄τητα των φυ΄λων για την περι΄οδο 2001-2005. Απο΄ το΄τε
που το α΄ρθρο 119 της Συνθη΄κης της Ρω΄µης καθιε΄ρωσε την αρχη΄
της ΄σης
ι
αµοιβη΄ς για την ΄δια
ι εργασι΄α, η Επιτροπη΄ εφαρµο΄ζει µια
µακροπρο΄θεσµη πολιτικη΄ βελτι΄ωσης της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω΄ν
και γυναικω΄ν εντο΄ς της Κοινο΄τητας. Με την πα΄ροδο του χρο΄νου,
δηµιουργη΄θηκε ΄ενα ευρυ΄ κεκτηµε΄νο κατο΄πιν µιας σειρα΄ς αποφα΄σεων του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου για υποθε΄σεις σχετικα΄ µε την
ισο΄τητα των δυ΄ο φυ΄λων. Απο΄ το 1981, η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση
εφαρµο΄ζει επι΄σης ειδικα΄ προγρα΄µµατα για την ισο΄τητα µεταξυ΄
΄ ν. Το τρε΄χον προ΄γραµµα λη΄γει το ∆εκε΄µβριο
ανδρω΄ν και γυναικω
του 2000.
1.2.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς υποβλη΄θηκε στο πλαι΄σιο του
α΄ρθρου 3.2 της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ.
1.3.
Η προτεινο΄µενη στρατηγικη΄ αφορα΄ πε΄ντε βασικου΄ς τοµει΄ς
των πολιτικω΄ν ισο΄τητας των φυ΄λων:
—

την οικονοµικη΄ ζωη΄,

—

την ΄ση
ι συµµετοχη΄ και εκπροσω΄πηση,

—

τα κοινωνικα΄ δικαιω΄µατα,

—

την καθηµερινη΄ ζωη΄, και

—

τους ρο΄λους και τα στερεο΄τυπα των δυ΄ω φυ΄λων.

1.4.
Η στρατηγικη΄ βασι΄ζεται σε δυ΄ο πυλω΄νες: σε µια προβλεπτικη΄ πολιτικη΄ (mainstreaming, δηλαδη΄ ΄ενταξη του θε΄µατος

της ισο΄τητας των δυ΄ο φυ΄λων σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς) και
δραστικε΄ς ενε΄ργειες (θετικα΄ µε΄τρα). Επιπλε΄ον, προβλε΄πει ΄ενα ειδικο΄
προ΄γραµµα υποστη΄ριξης για τον αυξηµε΄νο συντονισµο΄ µεταξυ΄ των
δια΄φορων τοµε΄ων πολιτικη΄ς που αφορου΄ν τις ΄σες
ι ευκαιρι΄ες. Η εν
λο΄γω στρατηγικη΄ αφορα΄ επι΄σης τη διευ΄ρυνση και την ισο΄τητα των
φυ΄λων στα πλαι΄σια των πολιτικω΄ν ενι΄σχυσης.

1.5.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει να χρηµατοδοτηθει΄ το προ΄γραµµα
υποστη΄ριξης στο πλαι΄σιο µιας ειδικη΄ς γραµµη΄ς του προϋπολογισµου΄ (B3-4012).

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επικροτει΄ την
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς και θα η΄θελε συγκεκριµε΄να να τονι΄σει τα
οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ το συνδυασµο΄ της ΄ενταξης του
θε΄µατος σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς µε δραστικα΄ µε΄τρα.

2.2.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για τη
θε΄σπιση µιας χωριστη΄ς γραµµη΄ς του προϋπολογισµου΄ για το
προ΄γραµµα υποστη΄ριξης, για την ΄ενταξη της δια΄στασης του φυ΄λου
στη διευ΄ρυνση και στα µε΄τρα ενι΄σχυσης. Η ΟΚΕ επικροτει΄ τη
δυνατο΄τητα ενι΄σχυσης των ΜΚΟ κατα΄ 80 % και πλε΄ον. Ταυτο΄χρονα, η ΟΚΕ επικρι΄νει το υ΄ψος του προτεινο΄µενου προϋπολογισµου΄. 'Εστω και αν ληφθει΄ υπο΄ψη ο΄τι η εν λο΄γω γραµµη΄ του
προϋπολογισµου΄ αφορα΄ µο΄νο τα µε΄τρα για την ισο΄τητα, ΄ενα
προ΄γραµµα της σηµασι΄ας αυτη΄ς θα ΄επρεπε να διαθε΄τει µεγαλυ΄τερους πο΄ρους για να ΄εχει ανα΄λογα αποτελε΄σµατα.
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2.3.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το΄σο η νοµοθεσι΄α ο΄σο και η πληροφο΄ρηση αποτελου΄ν βασικα΄ εργαλει΄α. Η νοµοθεσι΄α στον τοµε΄α αυτο΄
πρε΄πει να αξιολογηθει΄ και να αναθεωρηθει΄ για να ανταποκρι΄νεται
στις σηµερινε΄ς απαιτη΄σεις.

2.4.
Η ΟΚΕ διατυπω΄νει παρακα΄τω τις παρατηρη΄σεις της για τα
δια΄φορα κεφα΄λαια της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς.

3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

΄ ν και γυναικω
΄ ν στην οικονοµικη΄
3.1. Ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
ζωη΄

3.1.1. Οι ΄σες
ι δυνατο΄τητες στην εργασι΄α και στην εξασφα΄λιση
των προς το ζην αποτελου΄ν βασικο΄ παρα΄γοντα για την επι΄τευξη
της ισο΄τητας των δυ΄ο φυ΄λων. Αυτο΄ συµφωνει΄ απο΄λυτα µε τη
στρατηγικη΄ απασχο΄λησης της ΕΕ και µε τα συµπερα΄σµατα του
Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισσαβω΄νας, ο΄που ορι΄σθηκε ως
στο΄χος η αυ΄ξηση του σηµερινου΄ µε΄σου ο΄ρου απασχο΄λησης των
γυναικω΄ν απο΄ 51 % σε 60 % και πλε΄ον το 2010. Η ισο΄τητα
των δυ΄ο φυ΄λων αποτελει΄ τον τε΄ταρτο πυλω΄να της στρατηγικη΄ς
απασχο΄λησης, στις δε ετη΄σιες Συνο΄δους Κορυφη΄ς µετα΄ εκει΄νη της
Λισσαβω΄νας, οι γυναι΄κες και η ΄εµµισθη απασχο΄ληση΄ς τους ΄εχουν
καταλα΄βει µια οριστικη΄ θε΄ση στο πολιτικο΄ γι΄γνεσθαι. Η ΟΚΕ θα
επιθυµου΄σε, ο΄πως και η Επιτροπη΄, να τονι΄σει τη σηµασι΄α που ΄εχει
η προ΄θεση της ισο΄τητας των δυ΄ο φυ΄λων στην οικονοµικη΄ ζωη΄. Η
ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω
΄ ν πρε΄πει να θεωρει΄ται ως
παρα΄γοντας της παραγωγικο΄τητας. Ει΄ναι απο΄λυτα σαφε΄ς ο΄τι οι
γυναι΄κες πρε΄πει να ΄εχουν προ΄σβαση στην αγορα΄ εργασι΄ας για να
επιτυ΄χει η ΕΕ την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη που ει΄ναι απαραι΄τητη για
τη διατη΄ρηση το΄σο των κοινωνικω΄ν ο΄σο και των συνταξιοδοτικω΄ν
συστηµα΄των της. Η ισο΄τητα ει΄ναι σηµαντικη΄ για την παραγωγικο΄τητα σε µια Ευρω
΄ πη ο΄που οι ηλικιωµε΄νοι θα αντιπροσωπευ΄ουν ΄ενα
ο΄λο και µεγαλυ΄τερο ποσοστο΄ του πληθυσµου΄· και για να ει΄ναι η
Ευρω΄πη ικανη΄ να διατηρη΄σει το επι΄πεδο κοινωνικη΄ς προστασι΄ας
της θα πρε΄πει να δοθει΄ στις γυναι΄κες η δυνατο΄τητα συµβα΄λουν και
αυτε΄ς στην οικονοµι΄α µε΄σω της ΄εµµισθης απασχο΄ληση΄ς τους.
3.1.1.1. Η ΟΚΕ θα η΄θελε να τονι΄σει ιδιαι΄τερα τα συµπερα΄σµατα
της Λισσαβο΄νας ο΄σον αφορα΄ τη διευκο΄λυνση του συµβιβασµου΄
εργασι΄ας και οικογενειακη΄ς ζωη΄ς. Μια προϋπο΄θεση για να µπορου΄ν
οι γυναι΄κες να αναλα΄βουν ΄εµµισθη απασχο΄ληση ει΄ναι, αφενο΄ς µεν,
να αναλα΄βουν οι α΄ντρες το µε΄ρος της ευθυ΄νης τους κατ' οι΄κον, για
τη φροντι΄δα των παιδιω΄ν και τη µε΄ριµνα των ηλικιωµε΄νων,
αφετε΄ρου δε, να αναπτυχθει΄ σε ικανοποιητικο΄ επι΄πεδο η παιδικη΄
µε΄ριµνα και η µε΄ριµνα των ηλικιωµε΄νων, καθω΄ς επι΄σης και το
δικαι΄ωµα για ευε΄λικτη γονικη΄ α΄δεια. Αποτελει΄ ευθυ΄νη της κοινωνι΄ας να µπορου΄ν το΄σο οι γυναι΄κες ο΄σο και οι α΄νδρες να
συνδυα΄ζουν την ιδιο΄τητα του γονε΄α µε την ΄εµµισθη απασχο΄ληση.

3.1.2. Η ΟΚΕ θα επιθυµου΄σε προκειµε΄νου να αναφε΄ρει ο΄τι οι
γυναι΄κες µε ειδικε΄ς ανα΄γκες εκπροσωπου΄νται ανεπαρκω΄ς στην
αγορα΄ εργασι΄ας, χρεια΄ζονται δε µε΄τρα για την αυ΄ξηση της
συχνο΄τητας εργασι΄ας των γυναικω΄ν.
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3.1.3. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για
αναθεω΄ρηση των συστηµα΄των φορολογικω΄ν ελαφρυ΄νσεων µε στο΄χο
την α΄ρση των εµποδι΄ων στην προ΄σβαση των γυναικω΄ν στην αγορα΄
εργασι΄ας.
3.1.4. Η ενθα΄ρρυνση της δια βι΄ου εκµα΄θησης και της προ΄σβασης σε δραστη΄ρια µε΄τρα στην αγορα΄ εργασι΄ας ΄εχουν βασικη΄
σηµασι΄α στο πλαι΄σιο αυτο΄. Αυτο΄ ισχυ΄ει κυρι΄ως για τον ταχε΄ως
αναπτυσσο΄µενο τοµε΄α των τεχνολογιω΄ν πληροφο΄ρησης. Η ΟΚΕ θα
η΄θελε να ενθαρρυ΄νει τα κρα΄τη µε΄λη να ενισχυ΄σουν τον επαγγελµατικο΄ προσανατολισµο΄ και να βελτιω΄σουν την κατα΄ρτιση των
ενη΄λικων, κυρι΄ως δε των γυναικω΄ν που επιστρε΄φουν στην αγορα΄
εργασι΄ας.
3.1.5. Η προ΄σβαση σε αξιο΄πιστα στατιστικα΄ στοιχει΄α αποτελει΄
σηµαντικο΄ εργαλει΄ο για την προω΄θηση της ισο΄τητας των δυ΄ο
φυ΄λων. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ επικροτει΄ ιδιαι΄τερα την προτεινο΄µενη
περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη και συντονισµο΄ των εθνικω΄ν στατιστικω΄ν
συστηµα΄των, ω΄στε να καταστου΄ν δυνατε΄ς σχετικε΄ς συγκρι΄σεις και
΄ελεγχος των δεδηλωµε΄νων στο΄χων της ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς
στον τοµε΄α της απασχο΄λησης.
3.1.6. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει µε ικανοποι΄ηση την προ΄ταση για
βελτιωµε΄νη χρησιµοποι΄ηση των πο΄ρων των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων
για την προω΄θηση της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν.
3.1.7. Η ΟΚΕ τονι΄ζει τη σηµασι΄α του προτεινο΄µενου επιχειρησιακου΄ στο΄χου της Επιτροπη΄ς που αφορα΄ συγκεκριµε΄να την
ανα΄πτυξη στρατηγικω΄ν για την ενθα΄ρρυνση της ΄ενταξης της
δια΄στασης του φυ΄λου σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς που ΄εχουν
επι΄δραση στη θε΄ση των γυναικω΄ν στην οικονοµι΄α, π.χ. στη
δηµοσιονοµικη΄, χρηµατοπιστωτικη΄, οικονοµικη΄ και εκπαιδευτικη΄
πολιτικη΄, στην πολιτικη΄ µεταφορω΄ν, στην πολιτικη΄ ΄ερευνας και
στην κοινωνικη΄ πολιτικη΄. Η ΟΚΕ προσβλε΄πει στην επιτυχη΄ υλοποι΄ηση του στο΄χου αυτου΄.
3.1.8. Ο δια΄λογος µε τις επιχειρη΄σεις και ιδιαι΄τερα η συνεργασι΄α µε τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους αποτελου΄ν επι΄σης µια εξαιρετικη΄
προ΄ταση την οποι΄α η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει.
3.1.9. Η ΟΚΕ θα η΄θελε να επιστη΄σει την προσοχη΄ της Επιτροπη΄ς
στο γεγονο΄ς ο΄τι χρεια΄ζονται πιο συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις για την
ανα΄ληψη δρα΄σεων ω΄στε να επινοηθου΄ν µε΄θοδοι για την αξιολο΄γηση
και τον ΄ελεγχο των επιδρα΄σεων που ΄εχουν στα επι΄πεδα απασχο΄λησης των γυναικω΄ν π.χ. οι αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται στα πλαι΄σια
της φορολογικη΄ς, της οικονοµικη΄ς και της χρηµατοπιστωτικη΄ς
πολιτικη΄ς. Ει΄ναι επι΄σης σηµαντικο΄ να εξεταστει΄ µε ποιο τρο΄πο
εφαρµο΄ζεται η νοµοθεσι΄α, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις ΄σες
ι αµοιβε΄ς και
την ισο΄τιµη προ΄σβαση στην αγορα΄ εργασι΄ας, καθω΄ς επι΄σης και να
µεταδι΄δονται στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη οι πληροφορι΄ες για τις
εργασι΄ες της Επιτροπη΄ς στον τοµε΄α αυτο΄.

΄ πηση
3.2. 'Ιση συµµετοχη΄ και εκπροσω
3.2.1. Οι προτεινο΄µενες δρα΄σεις της Επιτροπη΄ς για τη βελτι΄ωση
της ισορροπι΄ας των δυ΄ο φυ΄λων στη διαδικασι΄α λη΄ψης πολιτικω΄ν
αποφα΄σεων, ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικε΄ς. Αυτο΄ συµφωνει΄ απο΄λυτα µε
την πολιτικη΄ των Οργα΄νων της ΕΕ για αυ΄ξηση της συµµετοχη΄ς των
γυναικω΄ν στη διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων.
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3.2.2. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει το στο΄χο της βελτι΄ωσης της ισορροπι΄ας µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν στη διαδικασι΄α λη΄ψης
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν αποφα΄σεων, καθω΄ς επι΄σης και τις
προτεινο΄µενες δρα΄σεις, ιδι΄ως δε εκει΄νες που αφορου΄ν την κατα΄ρτιση στατιστικω΄ν για τις γυναι΄κες που συµµετε΄χουν στη διαδικασι΄α
λη΄ψης αποφα΄σεων στους τοµει΄ς αυτου΄ς. 'Οπως τονι΄σθηκε σε
προηγου΄µενη γνωµοδο΄τηση(1), χρεια΄ζονται στατιστικα΄ στοιχει΄α
ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ιδιωτικη΄ οικονοµικη΄ ζωη΄. Τα κρα΄τη µε΄λη
πρε΄πει να ενθαρρυνθου΄ν για να συλλε΄ξουν στοιχει΄α του ει΄δους
αυτου΄.

20.4.2001

3.3.4. Η ΟΚΕ επικροτει΄ ιδιαι΄τερα την προ΄ταση για την ΄ενταξη
της δια΄στασης του φυ΄λου σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς στα
πλαι΄σια των νε΄ων και ενισχυµε΄νων µορφω΄ν συνεργασι΄ας ο΄σον
αφορα΄ την κοινωνικη΄ προ΄νοια και την καταπολε΄µηση του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄. Ει΄ναι σηµαντικο΄ να υπα΄ρχουν εν προκειµε΄νω
περισσο΄τερες λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τους στο΄χους της πολιτικη΄ς
παροχη΄ς ενι΄σχυσης.

΄ν
3.4. Καθηµερινη΄ ζωη΄ των πολιτω
3.2.3. H OKE πιστευ΄ει ο΄τι δια΄φορα ει΄δη προγραµµα΄των
υποστη΄ριξης µπορου΄ν να διαδραµατι΄σουν σηµαντικο΄ ρο΄λο στην
προω΄θηση της εκπροσω΄πησης των γυναικω΄ν.

3.2.4. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει ιδιαι΄τερα τα προτεινο΄µενα προγρα΄µµατα υποστη΄ριξης για την αυ΄ξηση των θεσµικω΄ν και λειτουργικω΄ν
δυνατοτη΄των των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν, και επικροτει΄ ανεπιφυ΄λακτα την προ΄ταση να ενταχθει΄ η δια΄σταση του φυ΄λου στις
πολιτικε΄ς ενι΄σχυσης, καθω΄ς επι΄σης και στις σχε΄σεις µε τις υποψη΄φιες χω΄ρες.

3.2.5. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ να βελτιωθει΄ η
ισορροπι΄α µεταξυ΄ των δυ΄ο φυ΄λων ο΄χι µο΄νο εντο΄ς της Επιτροπη΄ς,
αλλα΄ και σε ο΄λα τα κοινοτικα΄ ο΄ργανα.

΄ µατα
3.3. Κοινωνικα΄ δικαιω
3.3.1. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το΄σο οι συµβα΄σεις ο΄σο µια η κοινωνικη΄
νοµοθεσι΄α, π.χ. ο΄σον αφορα΄ τη γονικη΄ α΄δεια, την προστασι΄α της
µητρο΄τητας, το ωρα΄ριο, τις συµβα΄σεις µερικου΄ και σταθερου΄
χρο΄νου, ει΄ναι σηµαντικη΄ για την ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω΄ν και
γυναικω΄ν. Συνεπω΄ς, ει΄ναι σηµαντικο΄ να παρακολουθει΄ται ο τρο΄πος
εφαρµογη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη της σχετικη΄ς κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας.

3.3.2. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι χρεια΄ζονται το΄σο οδηγι΄ες που αυξα΄νουν τη νοµικη΄ ασφα΄λεια, ο΄σο και πληροφο΄ρηση και συνειδητοποι΄ηση στον τοµε΄α. ∆ια΄φορες χω΄ρες και περιοχε΄ς, ο΄πως επι΄σης και
δια΄φορες γενεε΄ς ΄εχουν διαφορετικε΄ς απο΄ψεις. Για να διαµορφωθει΄
η κατα΄λληλη νοοτροπι΄α χρεια΄ζεται να συµβαδι΄ζουν η νοµοθεσι΄α
µε την πληροφο΄ρηση. Εν προκειµε΄νω µπορου΄ν να διαδραµατι΄σουν
σηµαντικο΄ ρο΄λο και οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι.

3.3.3. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να
υποβα΄λει προ΄ταση µε βα΄ση το α΄ρθρο 13, το οποι΄ο δεν εξετα΄ζει
µο΄νο τοµει΄ς που αφορου΄ν την αγορα΄ εργασι΄ας, αλλα΄ να λαµβα΄νει
επι΄σης υπο΄ψη και α΄λλους τοµει΄ς, πρα΄γµα που συµφωνει΄ µε τα ο΄σα
ζητου΄νται στη γνωµοδο΄τηση για την οδηγι΄α σχετικα΄ µε την
καταπολε΄µηση της εισαγωγη΄ς διακρι΄σεων λο΄γω φυλετικη΄ς η΄
εθνικη΄ς προελευ΄σεως (2).

(1) ΕΕ C 368 της 20.12.1999.
(2) EE C 204 της 18.7.2000, σ. 82-90.

3.4.1. Η ισο΄τητα αποτελει΄ θε΄µα των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των
που αφορα΄ επι΄σης τις γυναι΄κες και τα κορι΄τσια, συνιστα΄ δε βασικη΄
ελευθερι΄α για τους α΄νδρες και τις γυναι΄κες, ανεξα΄ρτητα απο΄ την
φυλετικη΄ η΄ εθνικη΄ προε΄λευση, τη θρησκει΄α η΄ τις πεποιθη΄σεις, την
αναπηρι΄α, την ηλικι΄α η΄ το σεξουαλικο΄ προσανατολισµο΄.

3.4.2. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για
περισσο΄τερη πληροφο΄ρηση και κατα΄ρτιση ο΄σον αφορα΄ τα ανθρω΄πινα δικαιω΄µατα των γυναικω΄ν το΄σο στην ΕΕ ο΄σο και στις
υποψη΄φιες χω΄ρες. Ενω΄ η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει το ενδιαφε΄ρον που
επιδεικνυ΄εται τις γυναι΄κες που αποτελου΄ν το αντικει΄µενο πολλαπλω΄ν διακρι΄σεων, θα η΄θελε να επισηµα΄νει ο΄τι το θε΄µα αυτο΄ δεν
αφορα΄ µο΄νο τις µετανα΄στριες και τα µε΄λη των εθνικω΄ν ενοτη΄των,
αλλα΄ και τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες.

3.4.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ως ιδιαι΄τερα σηµαντικε΄ς τις προτα΄σεις για
την επι΄σπευση των µε΄τρων µε στο΄χο την καταπολε΄µηση της βι΄ας
κατα΄ των γυναικω΄ν και της σωµατεµπορι΄ας. Η ΟΚΕ θα η΄θελε να
τονι΄σει την ανα΄γκη να προωθηθου΄ν τα προγρα΄µµατα Daphne και
STOP, αλλα΄ θα η΄θελε να επιστη΄σει την προσοχη΄ της Επιτροπη΄ς
στην ανα΄γκη να επικεντρωθει΄ περισσο΄τερο το ενδιαφε΄ρον στις
αιτι΄ες της κακοµεταχει΄ρισης. Ει΄ναι αναγκαι΄ο να αναζητηθου΄ν
µακροπρο΄θεσµες λυ΄σεις για την καταπολε΄µηση της ψυχικη΄ς και
σωµατικη΄ς βι΄ας, καθω΄ς επι΄σης και για την παροχη΄ βοη΄θειας και
προστασι΄ας στα θυ΄µατα. Ει΄ναι δυ΄σκολο να υιοθετηθου΄ν τα
κατα΄λληλα µε΄τρα καταπολε΄µησης του φαινοµε΄νου αυτου΄, εα΄ν δεν
υπα΄ρχουν αξιο΄πιστες απαντη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τους λο΄γους που
οδηγου΄ν στην κακοµεταχει΄ριση.

3.5. Οι ρο΄λοι και τα στερεο΄τυπα των δυ΄ο φυ΄λων

3.5.1. Οι αρνητικε΄ς και στερεο΄τυπες εικο΄νες για τις γυναι΄κες,
ιδι΄ως στα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης και στο εκπαιδευτικο΄ υλικο΄,
επηρεα΄ζουν ιδι΄ως τους νε΄ους και επιτει΄νουν τα προβλη΄µατα
ισο΄τητας στην κοινωνι΄α. Συνεπω΄ς, κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ, οι
προσπα΄θειες για την αλλαγη΄ νοοτροπι΄ας πρε΄πει να γι΄νονται η΄δη
απο΄ το σχολει΄ο.

3.5.2. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση για ΄ενταξη της δια΄στασης
του φυ΄λου στα εκπαιδευτικα΄ προγρα΄µµατα και πρωτοβουλι΄ες της
Κοινο΄τητας. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει επι΄σης τα σχε΄δια για βελτι΄ωση
της εικο΄νας των γυναικω΄ν στο ευρωπαϊκο΄ οικοδο΄µηµα και στον
ευρωπαϊκο΄ πολιτισµο΄.
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3.5.3. Τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης θα πρε΄πει να λα΄βουν µε΄τρα
για την αλλαγη΄ του τρο΄που παρουσι΄ασης των γυναικω΄ν. Ει΄ναι
ενδιαφε΄ρουσα και σηµαντικη΄ η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να προωθηθου΄ν ο δια΄λογος στον τοµε΄α αυτο΄ και η ανταλλαγη΄ απο΄ψεων
και καλω΄ν πρακτικω΄ν µε τους εκπροσω΄πους των µε΄σων µαζικη΄ς
ενηµε΄ρωσης. Ταυτο΄χρονα η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να βελτιω΄σει την
πληροφο΄ρηση για τις προσπα΄θειες που ΄εχουν η΄δη αναληφθει΄ στον
τοµε΄α αυτο΄.
4.

Συµπερα΄σµατα

Η ΟΚΕ θα επιθυµου΄σε εν κατακλει΄δι να εκφρα΄σει την ικανοποι΄ηση΄
της ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για ΄ενα προ΄γραµµα
υποστη΄ριξης και ειδικο΄τερα για την προ΄θεση να ενταχθει΄ η
δια΄σταση του φυ΄λου σε ο΄λες τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς. Συνεπω΄ς, η
ΟΚΕ προσβλε΄πει και ελπι΄ζει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θα ακολουθη΄σουν
την προσε΄γγιση αυτη΄ και ο΄τι οι µελλοντικε΄ς προτα΄σεις της
Επιτροπη΄ς θα διαπνε΄ονται απο΄ το ΄διο
ι πνευ΄µα.
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∆εδοµε΄νου ο΄τι η ΟΚΕ ει΄ναι εκπρο΄σωπος των οργανω΄σεων της
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, θα πρε΄πει να τονι΄σουµε επι΄σης την ανα΄γκη
να συµµετε΄χουν και οι διαφο΄ρων ειδω΄ν ΜΚΟ στις εργασι΄ες για την
προω΄θηση της ισο΄τητας των φυ΄λων. Οι ΜΚΟ διαδραµατι΄ζουν
καθοριστικο΄ ρο΄λο στην επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄.
Η ΟΚΕ θα η΄θελε επι΄σης να αναφερθει΄, µεταξυ΄ α΄λλων, και στις
προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις της για το τε΄ταρτο προ΄γραµµα
σχετικα΄ µε την ισο΄τητα των δυ΄ο φυ΄λων (1), το προ΄γραµµα
Daphne (2), την οδηγι΄α για την καταπολε΄µηση της εισαγωγη΄ς
διακρι΄σεων λο΄γω φυλετικη΄ς η΄ εθνικη΄ς προε΄λευσης (3) και τη
συνε΄χεια που δο΄θηκε στην τε΄ταρτη δια΄σκεψη του ΟΗΕ για τις
γυναι΄κες (4), ο΄που η ΟΚΕ εξε΄φρασε τις απο΄ψεις της για την ισο΄τητα
µεταξυ΄ των ανδρω΄ν και γυναικω΄ν.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

ΕΕ C 39 της 12.2.1996.
ΕΕ C 169 της 16.6.1999.
EE C 204 της 18.7.2000, σ. 82-90.
ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 42.

Βρυξε΄λλες, 30 Νοεµβρι΄ου 2000.
O Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Η ακο΄λουθη τροπολογι΄α απορρι΄φθηκε κατα΄ τη συζη΄τηση, αλλα΄ ΄ελαβε το 1/4 τουλα΄χιστον των ψη΄φων.
'Αρθρο 3.1.1.1
Να προστεθει΄ το ακο΄λουθο νε΄ο κει΄µενο:
«Η ΟΚΕ τονι΄ζει ιδιαιτε΄ρως τα τελικα΄ συµπερα΄σµατα της Λισσαβο΄νας για τη διευκο΄λυνση του συνδυασµου΄ της επαγγελµατικη΄ς
και της οικογενειακη΄ς ζωη΄ς. Προϋπο΄θεση για την επι΄τευξη ενο΄ς υψηλο΄τερου ποσοστου΄ απασχο΄λησης των γυναικω΄ν ει΄ναι
΄ενας συντροφικο΄ς καταµερισµο΄ς καθηκο΄ντων για τη φροντι΄δα του σπιτιου΄, των παιδιω΄ν και των ηλικιωµε΄νων. Πα΄νω απ' ο΄λα,
η ΟΚΕ ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι οι γονει΄ς διαδραµατι΄ζουν ΄εναν αναντικατα΄στατο ρο΄λο για τη φροντι΄δα και τη διαπαιδαγω΄γηση
των παιδιω΄ν. Πρε΄πει, συνεπω΄ς, να ει΄ναι σε θε΄ση να συνδυα΄σουν την επαγγελµατικη΄ µε την οικογενειακη΄ ζωη΄ τους. Εδω΄ πρε΄πει
να δηµιουργηθου΄ν οι απαραι΄τητες προϋποθε΄σεις απο΄ την α΄ποψη της οργα΄νωσης της εργασι΄ας, π.χ. µε την εφαρµογη΄
ελαστικω΄ν ωραρι΄ων, µε µε΄σα ο΄πως η γονικη΄ α΄δεια, η µερικη΄ απασχο΄ληση κ.λπ. Η θε΄σπιση νοµοθετικω΄ν µε΄τρων δεν επαρκει΄,
αλλα΄ πρε΄πει και η οικονοµι΄α να αναλα΄βει συγκεκριµε΄νες ευθυ΄νες.
Μια περαιτε΄ρω προϋπο΄θεση του συνδυασµου΄ της επαγγελµατικη΄ς και της οικογενειακη΄ς ζωη΄ς ει΄ναι η διευ΄ρυνση της
φροντι΄δας για τα παιδια΄ και τους ηλικιωµε΄νους. Εα΄ν η φροντι΄δα για τα παιδια΄ ει΄ναι µια κοινωνικη΄ αποστολη΄ που βαρυ΄νει
εξι΄σου και τους δυ΄ο γονει΄ς, το ΄διο
ι
απαραι΄τητη ει΄ναι και η διευ΄ρυνση της φροντι΄δας µε τη µορφη΄ συνοδευτικω΄ν και
συµπληρωµατικω΄ν µε΄τρων, επειδη΄ σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις τα οικονοµικα΄ αδιε΄ξοδα εµποδι΄ζουν το συνδυασµο΄ της
επαγγελµατικη΄ς και της οικογενειακη΄ς ζωη΄ς και επειδη΄ υπα΄ρχει ΄ενας διαρκω΄ς αυξανο΄µενος αριθµο΄ς µονογονεϊκω΄ν
οικογενειω΄ν.»
Αιτιολογι΄α
Στο κει΄µενο της γνωµοδο΄τησης δεν τονι΄ζονται επαρκω΄ς οι προσπα΄θειες που πρε΄πει να γι΄νουν για να επιτραπει΄ κυρι΄ως στους
γονει΄ς να ασχοληθου΄ν µε τη φροντι΄δα των παιδιω΄ν.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 20, ψη΄φοι κατα΄: 49, αποχε΄ς: 10.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης στον τοµε΄α
της δηµο΄σιας υγει΄ας (2001-2006)»
(2001/C 116/18)
Στις 12 Ιουλι΄ου 2000, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε, µε βα΄ση το α΄ρθρο 152 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
ανωτε΄ρω 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 14 Νοεµβρι΄ου 2000 (εισηγητη΄ς: ο κ. Fuchs).
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000) η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 107 ψη΄φους υπε΄ρ και 4 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Κυ΄ρια σηµει΄α της προ΄τασης

1.1.
Η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε στο Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την
Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε τη στρατηγικη΄
στον τοµε΄α της υγει΄ας στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και τη σχετικη΄
προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης στον
τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας (2001-2006). Με την προτεινο΄µενη
στρατηγικη΄, η Επιτροπη΄ επιθυµει΄ να περα΄σει σε ΄ενα νε΄ο στα΄διο
διαµο΄ρφωσης της πολιτικη΄ς για τη δηµο΄σια υγει΄α, για να
ενισχυθου΄ν τα αντι΄στοιχα µε΄τρα των κρατω΄ν µελω΄ν και να
εκπληρω΄σει το ρο΄λο που της αναλογει΄ στον τοµε΄α αυτο΄.

1.2.
Η νε΄α στρατηγικη΄ της ΕΕ στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας
πρε΄πει να ανταποκρι΄νεται στις προσδοκι΄ες των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν
και στις προκλη΄σεις που αντιµετωπι΄ζει µε την αυ΄ξηση του
προσδο΄κιµου επιβι΄ωσης, την τεχνολογικη΄ προ΄οδο, την αυξηµε΄νη
µετανα΄στευση στην επικρα΄τεια΄ της, αλλα΄ και µε τη διευ΄ρυνση
και τις διατα΄ξεις που ΄εχουν ενσωµατωθει΄ στη Συνθη΄κη του
'Αµστερνταµ.

1.3.
Η προτεινο΄µενη στρατηγικη΄ αποτελει΄ α΄µεση συνε΄χεια της
αναδια΄ρθρωσης της πολιτικη΄ς της ΕΕ µε αφορµη΄ την ανακοι΄νωση
που εξε΄δωσε η Επιτροπη΄ το 1998 σχετικα΄ µε την εξε΄λιξη της
πολιτικη΄ς στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας (1). Απο΄ τη στρατηγικη΄
που περιγρα΄φεται στην ανακοι΄νωση και στα πρακτικα΄ της απο΄φασης προκυ΄πτουν δυ΄ο σαφει΄ς α΄ξονες της πολιτικη΄ς της ΕΕ στον
τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας.

(1) βλε΄πε ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την
Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη της κοινωνικη΄ς
πολιτικη΄ς στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας (COM(1998) 230 τελικο΄).

1.3.1. Με τη θε΄σπιση προγρα΄µµατος δρα΄σης που στηρι΄ζεται σε
τρι΄α σκε΄λη επιδιω΄κεται η υποστη΄ριξη των προσπαθειω΄ν που
καταβα΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη στον ΄διο
ι
τοµε΄α: Βελτι΄ωση της
πληροφο΄ρησης και των γνω΄σεων στον τοµε΄α της υγει΄ας, ταχυ΄τερη
αντι΄δραση σε περι΄πτωση κινδυ΄νων που απειλου΄ν την υγει΄α,
συνεκτι΄µηση υγειονοµικω΄ν παραγο΄ντων.

1.3.2. Παρα΄λληλα, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 152 της Συνθη΄κης
του 'Αµστερνταµ, θα εξεταστου΄ν οι επιδρα΄σεις που ασκου΄ν επι΄ της
υγει΄ας των πολιτω΄ν ο΄λες οι κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς.

1.4.
Οι δυ΄ο βασικοι΄ στο΄χοι αλληλοδιασυνδε΄ονται µε ΄ενα
πλαι΄σιο δρα΄σης µε το οποι΄ο συντονι΄ζονται τρε΄χοντα προγρα΄µµατα,
σχε΄δια οδηγιω΄ν καθω΄ς και συστα΄σεις. Η συνεκτικη΄ δρα΄ση της ΕΕ
για την υλοποι΄ηση των στο΄χων που ΄εχουν τεθει΄ για την υγει΄α θα
ενισχυ΄σει την αποτελεσµατικο΄τητα των µε΄σων που χρησιµοποιου΄νται.

1.5.
Με την προ΄ταση απο΄φασης του ΕΚ και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης στον τοµε΄α της δηµο΄σιας
υγει΄ας, η σχετικη΄ ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για την στρατηγικη΄
της ΕΕ αποκτα΄ την απαραι΄τητη νοµικη΄ βα΄ση για την εφαρµογη΄ της
προαναφερθει΄σας στρατηγικη΄ς καθω΄ς και ΄ενα πλαι΄σιο κατανοµη΄ς
των κονδυλι΄ων για την ανα΄πτυξη των προγραµµα΄των δρα΄σης σε
΄.
δια΄στηµα ΄εξι ετω΄ν, τα οποι΄α ανε΄ρχονται σε 300 εκατ. ευρω

1.6.
Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να χρησιµοποιη΄σει τα κονδυ΄λια για την
ανα΄θεση εντολω΄ν, αλλα΄ και για την επιδο΄τηση προγραµµα΄των. Τα
κονδυ΄λια θα µπορου΄ν να διατι΄θενται µε ευε΄λικτο τρο΄πο (να
αναδιανε΄µονται µεταξυ΄ των διαφο΄ρων στο΄χων προτεραιο΄τητας).

1.7.
Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, η Επιτροπη΄ ανταποκρι΄θηκε στη
δη΄λωση που περιλαµβανο΄ταν στην ανακοι΄νωση και υπε΄βαλε
επιση΄µως προτα΄σεις για την εφαρµογη΄ µιας κοινοτικη΄ς στρατηγικη΄ς στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας.
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Προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ σχετικα΄ µε τη
διαµο΄ρφωση της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς στον τοµε΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας

—

συνεκτικο΄τητα και συµπληρωµατικο΄τητα: η Επιτροπη΄ κρι΄νει
ο΄τι ΄εχει πα΄ρα πολυ΄ µεγα΄λη σηµασι΄α να εξασφαλιστου΄ν η
συνεκτικο΄τητα και η συµπληρωµατικο΄τητα των διαφο΄ρων
δρα΄σεων και προγραµµα΄των που εκτελου΄νται απο΄ την
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας,
προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η επανα΄ληψη η΄ αλληλοεπικα΄λυψη των δρα΄σεων και να εξασφαλισθει΄ µι΄α αποτελεσµατικη΄ δια΄δοση αυτω΄ν. Η ΟΚΕ επικροτει΄τις αναδιαρθρω΄σεις που
΄εχουν επε΄λθει στους κο΄λπους της Επιτροπη΄ς και ιδιαιτε΄ρως τη
διασυ΄νδεση της πολιτικη΄ς στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας
µε την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν. Η µε΄θοδος που περιγρα΄φεται στην υποβληθει΄σα προ΄ταση φαι΄νεται ο΄τι θα ει΄ναι
περισσο΄τερο συνεκτικη΄ απο΄ τα προηγου΄µενα προγρα΄µµατα
δρα΄σης, εφο΄σον υλοποιηθει΄ µε τον ενδεδειγµε΄νο τρο΄πο, και
αναµε΄νεται ο΄τι θα αποφε΄ρει περισσο΄τερες συνε΄ργιες στις
µεµονωµε΄νους πολιτικου΄ς τοµει΄ς στην ΕΕ.

—

συ΄σταση συµβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς: η ΟΚΕ ΄εχει την εντυ΄πωση ο΄τι οι απο΄ψεις των διαφο΄ρων κοινωνικοοικονοµικω΄ν
εται΄ρων και οµα΄δων συµφερο΄ντων που ασχολου΄νται µε την
πολιτικη΄ στο χω΄ρο της δηµο΄σιας υγει΄ας θα πρε΄πει να
λαµβα΄νονται υπο΄ψη απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη κατα΄ της συ΄στασης
των συµβουλευτικω΄ν επιτροπω΄ν οι οποι΄ες προορι΄ζονται να
βοηθη΄σουν την Επιτροπη΄ για τη θε΄σπιση κριτηρι΄ων και
διαδικασιω΄ν µε στο΄χο την επιλογη΄ και τη χρηµατοδο΄τηση
΄εργων µε βα΄ση τα δια΄φορα προγρα΄µµατα, καθω΄ς και για
τη θε΄σπιση διαδικασι΄ας αξιολο΄γησης. Στην υποβληθει΄σα
προ΄ταση προβλε΄πεται η ΄δρυση
ι
συµβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς
που θα επικουρει΄ την Επιτροπη΄ ο΄πως και η συ΄σταση φο΄ρουµ
πολιτω΄ν.

2.1.
Στο σηµει΄ο αυτο΄, κρι΄νεται σκο΄πιµο να γι΄νει αναφορα΄ σε
προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ (1) δεδοµε΄νου ο΄τι ει΄χαν
επιδρα΄σεις στις βασικε΄ς κατευθυ΄νσεις της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς
στον εν λο΄γω τοµε΄α.
2.2.
Στη γνωµοδο΄τηση΄ της για την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη της πολιτικη΄ς για τη δηµο΄σια υγει΄α στην
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα», το 1998 (2) η ΟΚΕ ζητου΄σε κατ' επανα΄ληψη να ληφθου΄ν υπο΄ψη τα ακο΄λουθα:
—

περιορισµε΄νοι πο΄ροι: η ΟΚΕ θεωρου΄σε πα΄ντοτε ο΄τι οι πο΄ροι
που διετι΄θεντο για την εκτε΄λεση κα΄θε προγρα΄µµατος δεν
επαρκου΄σαν για την επι΄τευξη των στο΄χων του.

(1) Βλε΄πε γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ για τα ακο΄λουθα ΄εγγραφα: «Ανακοι΄νωση για το προ΄γραµµα πλαι΄σιο δρα΄σης στον τοµε΄α της δηµο΄σιας
υγει΄ας» — ΕΕ C 388 της 31.12.1994· «Προ΄γραµµα δρα΄σης για την
καταπολε΄µηση του καρκι΄νου» — ΕΕ C 393 της 31.12.1994·
«Ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε το προ΄γραµµα δρα΄σης για την προα΄σπιση
της υγει΄ας, την ενηµε΄ρωση, την εκπαι΄δευση και την κατα΄ρτιση» — ΕΕ
C 102 της 24.4.1995· «Προ΄γραµµα δρα΄σης για την προ΄ληψη της
εξα΄ρτησης απο΄ ναρκωτικα΄» — ΕΕ C 110 της 2.5.1995· «Προ΄γραµµα
δρα΄σης της Κοινο΄τητας για την προ΄ληψη του ΑΙDS και ορισµε΄νων
α΄λλων µεταδοτικω΄ν ασθενειω΄ν» — ΕΕ C 133 της 31.5.1995·
«Προ΄γραµµα δρα΄σης για την παρακολου΄θηση της υγει΄ας» — ΕΕ
C 174 της 17.6.1996· «Παρα΄γοντας κρι΄σης οι σπογγω΄δεις εγκεφαλοπα΄θειες: Οι εκτεταµε΄νες συνε΄πειες για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση»
(γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας) — ΕΕ C 295 της 7.10.1995· «∆ι΄κτυο
για την επιδηµιολογικη΄ εποπτει΄α και τον ΄ελεγχο µεταδοτικω΄ν ασθενειω΄ν» — ΕΕ C 30 της 30.1.1997· «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς
προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε τον
υφιστα΄µενο και προτεινο΄µενο ρο΄λο της Κοινο΄τητας στην καταπολε΄µηση της κατανα΄λωσης καπνου΄» — ΕΕ C 296 της 29.9.1997·
«Προ΄γραµµα δρα΄σης σχετικα΄ µε την προ΄ληψη τραυµατισµω΄ν» — ΕΕ
C 19 της 21.1.1998· «Προ΄γραµµα της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
σχετικα΄ µε τις σπα΄νιες ασθε΄νειες» — ΕΕ C 19 της 21.1.1998·
«Προ΄γραµµα της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε τις σπα΄νιες
ασθε΄νειες» — ΕΕ C 19 της 21.1.1998· «Προ΄γραµµα δρα΄σης ο΄σον
αφορα΄ τις ασθε΄νειες που σχετι΄ζονται µε τη ρυ΄πανση» — ΕΕ C 19 της
21.1.1998· «Ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε την υγει΄α των καταναλωτω΄ν και
την ασφα΄λεια των τροφι΄µων» — ΕΕ C 19 της 21.1.1998· «Προ΄ταση
κανονισµου΄ (ΕΚ) του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε τα φα΄ρµακα για σπα΄νιες ασθε΄νειες» — ΕΕ C 101 της
12.4.1999· «Αµι΄αντος» (γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας) — ΕΕ C 138
της 18.5.1999· «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την
προστασι΄α των εργαζοµε΄νων απο΄ τους κινδυ΄νους των καρκινογο΄νων
ουσιω΄ν στο χω΄ρο εργασι΄ας (ε΄κτη τµηµατικη΄ οδηγι΄α µε βα΄ση το α΄ρθρο
16, παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας 89/391/ΕΟΚ)» — ΕΕ C 368 της
20.12.1999· «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του Συµβουλι΄ου για τη δηµιουργι΄α κοινοτικου΄ δεοντολογικου΄ κω΄δικα
για τα φα΄ρµακα που προορι΄ζονται για τον α΄νθρωπο» (κωδικοποιηµε΄νη
΄εκδοση) — ΕΕ C 368 της 20.12.1999· «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση
των νοµικω΄ν και διοικητικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν
µελω΄ν σχετικα΄ µε την παραγωγη΄, τη συσκευασι΄α και τη δια΄θεση
προϊο΄ντων καπνου΄» (νε΄α ΄εκδοση) — ΕΕ C 140 της 18.5.2000.
(2) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς
προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν σχετικα΄ µε την
εξε΄λιξη των κοινοτικω΄ν πολιτικω΄ν στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας»
— ΕΕ C 407 της 28.12.1998.
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2.3.
Στη νε΄α κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ στον τοµε΄α της δηµο΄σιας
υγει΄ας υιοθετει΄ται η προ΄ταση που ει΄χε κα΄νει σε επανειληµµε΄νες
περιπτω΄σεις η ΟΚΕ υπε΄ρ της οριζο΄ντιας αντιµετω΄πισης της υγει΄ας
και διαµορφω΄νεται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του νε΄ου α΄ρθρου
152 της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ. Ο συντονισµο΄ς τρεχο΄ντων
µε΄τρων για τη διαµο΄ρφωση η΄ συ΄σταση δικτυ΄ων και παρατηρητηρι΄ων καθω΄ς και για την ΄εκδοση κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν η΄
οδηγιω΄ν η΄ συστα΄σεων θα επιδιωχθει΄ παρα΄λληλα µε την υποχρεωτικη΄ εξε΄ταση των επιδρα΄σεων που ΄εχουν ο΄λες οι πολιτικε΄ς της ΕΕ
επι΄ της υγει΄ας. Νε΄α ει΄ναι τα µε΄τρα που θεσπι΄ζονται στον κτηνιατρικο΄ και φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α, τα οποι΄α αποσκοπου΄ν στην
βελτι΄ωση της προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος και της ασφα΄λειας
των τροφι΄µων.

2.4.
Στη γνωµοδο΄τηση που εξε΄δωσε το 1998 για την ανα΄πτυξη
της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας, η ΟΚΕ
ζητει΄ να συµπεριληφθου΄ν σ' αυτη΄ν τα ακο΄λουθα σηµει΄α:
—

τα ιδιαι΄τερα προβλη΄µατα ανα΄ οµα΄δα ηλικι΄ας (π.χ. οµα΄δες
νε΄ων και ηλικιωµε΄νων), καθω΄ς και ευα΄λωτες κατηγορι΄ες (π.χ.
µετανα΄στες και λιγο΄τερο προνοµιου΄χες οµα΄δες).

—

η διασυ΄νδεση της πολιτικη΄ς στον τοµε΄α της υγει΄ας µε την
κοινωνικοοικονοµικη΄ κατα΄σταση (π.χ. απασχο΄ληση).

—

ο «οριζο΄ντιος χαρακτη΄ρας» της δηµο΄σιας υγει΄ας, πε΄ραν της
κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς, προκειµε΄νου να συµπεριληφθου΄ν και
ορισµε΄νοι α΄λλοι παρα΄γοντες (π.χ. περιβα΄λλον).
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Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η ΟΚΕ ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι η ανα΄πτυξη µιας στρατηγικη΄ς
και η συναφη΄ς προ΄ταση αποτελου΄ν µια πρωτοβουλι΄α που πρε΄πει να
επιδοκιµαστει΄ η΄δη λο΄γω της λη΄ξης των µε΄χρι του΄δε προγραµµα΄των
αλλα΄ που κατε΄στη σηµαντικη΄ και αναγκαι΄α µετα΄ την κυ΄ρωση της
Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ. Επικροτει΄, συνεπω΄ς, την προ΄ταση
απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για
τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης στον τοµε΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας.

3.2.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι η ευρει΄α συζη΄τηση της Επιτροπη΄ς
µε τα θεσµικα΄ και συµβουλευτικα΄ τα ο΄ργανα της ΕΕ οδη΄γησε στην
επανεπεξεργασι΄α και την περαιτε΄ρω εξε΄λιξη της προ΄τασης του
1998. Η στρατηγικη΄ αντι΄ληψη µε δυ΄ο στο΄χους, που ει΄ναι η
υποστη΄ριξη των προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλουν τα κρα΄τη µε΄λη
στον τοµε΄α της υγει΄ας, αφενο΄ς, και ο εντονο΄τερος προσανατολισµο΄ς ο΄λων των πολιτικω΄ν της ΕΕ στις ανα΄γκες της δηµο΄σιας
υγει΄ας και της προστασι΄ας των πολιτω΄ν, αφετε΄ρου, εναρµονι΄ζεται
µε το πνευ΄µα της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ. Συνεκτιµα΄ δε τις —
τα τελευται΄α χρο΄νια αυξηµε΄νες — δικαιολογηµε΄νες προσδοκι΄ες
των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν για µια καλυ΄τερη διασυνοριακη΄ προστασι΄α
της υγει΄ας στην ΕΕ.

C 116/77

3.3.2. Μι΄α µεγαλυ΄τερη εναρµο΄νιση των εθνικω΄ν συστηµα΄των
υγει΄ας ει΄ναι σηµαντικη΄ το΄σο για την προα΄σπιση των συµφερο΄ντων
των ασθενω΄ν, οι οποι΄οι ση΄µερα αντιµετωπι΄ζουν µι΄α διαφοροποιηµε΄νη κατα΄σταση για την προ΄σβαση στα φα΄ρµακα, ο΄σο και για να
απαλειφθου΄ν απο΄ τον τοµε΄α τα αδικαιολο΄γητα πλεονεκτη΄µατα που
υφι΄στανται ακο΄µη και που υπονοµευ΄ουν την επι΄τευξη υψηλο΄τερου
επιπε΄δου δηµο΄σιας υγει΄ας, εµποδι΄ζοντας τη διοχε΄τευση κατα΄λληλων πο΄ρων προς την Ε + Α, που ει΄ναι απαραι΄τητα για τη
διασφα΄λιση ενο΄ς ανταγωνιστικου΄ πλαισι΄ου στις πραγµατικα΄ καινοτο΄µες επιχειρη΄σεις του τοµε΄α αυτου΄ στην ΕΕ.

3.4.
Με την προ΄ταση απο΄φασης συνεκτιµα΄ται η ΄εκκληση που
περιλαµβα΄νεται στη γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ, του 1998, για την
εντατικοποι΄ηση της πολιτικη΄ς στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας.
Στην ανακοι΄νωση που προηγη΄θηκε της απο΄φασης, η Επιτροπη΄
αιτιολογει΄ τη δρα΄ση της επικαλου΄µενη τις προκλη΄σεις που
αντιµετωπι΄ζουν συστη΄µατα υγει΄ας στα κρα΄τη µε΄λη και τις επιδρα΄σεις τους επι΄ της δηµο΄σιας υγει΄ας σε ο΄λη την Κοινο΄τητα. Η
Επιτροπη΄ διαπιστω΄νει ο΄τι, µε την αυξητικη΄ τα΄ση του προσδο΄κιµου
΄ ν τους, την ταχει΄α εξε΄λιξη της καινοτοµι΄ας
επιβι΄ωσης των πολιτω
στον ιατρικο΄ και στον τεχνολογικο΄ κλα΄δο, µε την αυ΄ξηση της
µετανα΄στευσης αλλα΄ και την εµφα΄νιση νε΄ων η΄ την επανεµφα΄νιση
παλαιω΄ν ασθενειω΄ν, τα συστη΄µατα υγει΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν
επιβαρυ΄νονται ολοε΄να και περισσο΄τερο.

3.3.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ λαµβα΄νει µε ικανοποι΄ηση γνω΄ση των αποτελεσµα΄των της συζη΄τησης κατα΄ την
Ευρωπαϊκη΄ ∆ια΄σκεψη για την υγει΄α στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση
('Εβορα, 15 και 16 Μαρτι΄ου 2000). Στα ΄εγγραφα αυτα΄ το
Συµβου΄λιο δηλω΄νει µεταξυ΄ α΄λλων ο΄τι οι αυξανο΄µενες διαφορε΄ς
΄ ν µελω΄ν, ο΄σον αφορα΄ την
µεταξυ΄, αλλα΄ και εντο΄ς των κρατω
κατα΄σταση της υγει΄ας του πληθυσµου΄ και τις παροχε΄ς των
συστηµα΄των υγει΄ας απαιτου΄ν νε΄ες, συντονισµε΄νες προσπα΄θειες,
το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Στα συµπερα΄σµατα
και αποτελε΄σµατα των διαβουλευ΄σεων της Ευρωπαϊκη΄ς ∆ια΄σκεψης
για τα Φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα και τη ∆ηµο΄σια Υγει΄α, που
πραγµατοποιη΄θηκε στη Λισσαβω΄να, στις 11 και 12 Απριλι΄ου
2000 αναφε΄ρεται επι΄σης η νε΄α στρατηγικη΄ για τον τοµε΄α της
υγει΄ας: το Συµβου΄λιο καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξαντλη΄σει τις
δυνατο΄τητες συνεργασι΄ας και ανταλλαγη΄ς εµπειριω΄ν µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν.

΄ ν για µια
3.5.
Επι΄σης οι αυξηµε΄νες προσδοκι΄ες των πολιτω
υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄α της υγει΄ας, στην οποι΄α να ΄εχουν
προ΄σβαση ο΄λοι οι πολι΄τες δηµιουργει΄ προ΄σθετη επιβα΄ρυνση για
τα κρα΄τη µε΄λη. Η Επιτροπη΄ ισχυρι΄ζεται ο΄τι κοινα΄ η΄ διασυνοριακα΄
προβλη΄µατα µπορου΄ν να επιλυθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα και διεκδικει΄ ΄εναν συντονιστικο΄ η΄ βοηθητικο΄ ρο΄λο, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρµοδιο΄τητες των κρατω΄ν µελω΄ν. Η στρατηγικη΄
αναπροσαρµογη΄ της πολιτικη΄ς για τη δηµο΄σια υγει΄α στην ΕΕ παυ΄ει
να ΄εχει αποσπασµατικο΄ χαρακτη΄ρα, ο΄πως συνε΄βαινε κατα΄ κανο΄να
µε΄χρι ση΄µερα, και οδηγει΄ σε µια ολοκληρωµε΄νη αντι΄ληψη της
δηµο΄σιας υγει΄ας στην ΕΕ.

3.3.1. Συγκεκριµε΄να, στη δια΄σκεψη της Λισσαβω΄νας συµφωνη΄θηκε να αναλυθει΄ το νε΄ο πλαι΄σιο για την υγειονοµικη΄ πολιτικη΄
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 152 της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ. Η
ΟΚΕ συνεπω΄ς αντιµετωπι΄ζει θετικα΄ την υπο΄δειξη που γι΄νεται
στο σηµει΄ο 4 του εγγρα΄φου της Επιτροπη΄ς «εφαρµογη΄ µιας
ολοκληρωµε΄νης στρατηγικη΄ς ο΄σον αφορα΄ την υγει΄α», ο΄τι πρε΄πει
να υποστηριχθει΄ στα πλαι΄σια του προγρα΄µµατος η γενικη΄ πολιτικη΄
του φαρµακευτικου΄ τοµε΄α. Θεωρει΄ ο΄τι η υποστη΄ριξη ει΄ναι απαραι΄τητη για να καλυφθει΄ η καθυστε΄ρηση µε την οποι΄α προχωρει΄ η
διαδικασι΄α συ΄γκλισης των διαφο΄ρων ρυθµιστικω΄ν συστηµα΄των που
ισχυ΄ουν στα µεµονωµε΄να κρα΄τη µε΄λη, µε αρνητικε΄ς συνε΄πειες ως
προς την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων στην
ΕΕ.

3.6.
Η νε΄α πολιτικη΄ της ΕΕ στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας
εξελι΄σσεται κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο απο΄ µια προγραµµατικη΄ σε µια
µεθοδικη΄ πολιτικη΄. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, το γεγονο΄ς αυτο΄
επιφε΄ρει µια αποεπικε΄ντρωση απο΄ ορισµε΄νους τοµει΄ς που συνεχι΄ζουν να ει΄ναι προβληµατικοι΄. Κατα΄ την εξε΄ταση ορισµε΄νων προβληµατικω΄ν σηµει΄ων, ο΄πως τα καρδιαγγειακα΄ νοση΄µατα, ο καρκι΄νος, η
α΄νοια, εθισµοι΄ σε ναρκωτικα΄ η΄ µεταδοτικε΄ς ασθε΄νειες, το κε΄ντρο
βα΄ρους των µε΄τρων µετατοπι΄ζεται απο΄ µια λειτουργικη΄ σε µια
συστηµικη΄ θεω΄ρηση.
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3.7.
Αυτη΄ η αλλαγη΄ προσανατολισµου΄ της πολιτικη΄ς για τη
δηµο΄σια υγει΄α, αφενο΄ς, µοια΄ζει να ει΄ναι λογικη΄ και εναρµονι΄ζεται
µε το στο΄χο της συνοχη΄ς και της αποτελεσµατικο΄τητας, αφετε΄ρου,
διασυνδε΄εται µε πολλου΄ς αστα΄θµητους παρα΄γοντες, επειδη΄ οι νε΄ες
µε΄θοδοι, ιδιαιτε΄ρως για τα «συστη΄µατα πληροφοριω΄ν για την υγει΄α»
και τη «συνεκτι΄µηση υγειονοµικω΄ν παραγο΄ντων» εξακολουθου΄ν
εν µε΄ρει να ΄εχουν πειραµατικο΄ χαρακτη΄ρα (Αξιολο΄γηση της
τεχνολογι΄ας στον τοµε΄α της υγει΄ας, συστη΄µατα υπολογισµου΄
της αποδοτικο΄τητας του κο΄στους, κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και
προσανατολισµο΄ς της ιατρικη΄ς, προδιαγραφε΄ς επιδο΄σεων) και δεν
υπα΄ρχει εµπειρι΄α ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ τους.

3.8.
Η παρακολου΄θηση της υγει΄ας, µε την παραδοσιακη΄ της
µορφη΄, ο΄πως η΄δη εφαρµο΄ζεται στα κρα΄τη µε΄λη µε δια΄φορους
τρο΄πους, βρι΄σκεται ση΄µερα στο κε΄ντρο της επικαιρο΄τητας λο΄γω
της απο΄φασης της Ισλανδι΄ας ο΄χι µο΄νο να δηµιουργη΄σει µια νε΄α
ηλεκτρονικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων η οποι΄α θα περιε΄χει προσωπικα΄
στοιχει΄α για την κατα΄σταση της υγει΄ας των πολιτω΄ν και πληροφορι΄ες γενετικου΄ χαρακτη΄ρα, αλλα΄ και να προβει΄ στην εµπορικη΄
εκµετα΄λλευση της βα΄σης αυτη΄ς. Συνεπω΄ς, θα η΄ταν σκο΄πιµο να
θεσπισθου΄ν στον τοµε΄α αυτο΄ οδηγι΄ες σχετικα΄ µε τα δεοντολογικα΄
και επιστηµονικα΄ κριτη΄ρια για την αξιοποι΄ηση προσωπικω΄ν στοιχει΄ων σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της υγει΄ας, ω΄στε να διασφαλισθει΄
η αποτελεσµατικη΄ προστασι΄α των πολιτω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν.

3.9.
Ενω΄ το σκεπτικο΄ των µεθο΄δων αυτω΄ν, που αποσκοπου΄ν
ο΄λες σε µια οικονοµικο΄τερη ιατρικη΄, ει΄ναι κατανοητο΄, στο παρελθο΄ν η εξε΄λιξη της ιατρικη΄ς και ιδιαιτε΄ρως η εξε΄λιξη της ιατρικη΄ς
τεχνολογι΄ας δεν προα΄γεται απαραιτη΄τως µε αυτε΄ς τις µεθο΄δους. Η
ευρει΄α εφαρµογη΄ τους αδιακρι΄τως µπορει΄ να ΄εχει αρνητικε΄ς
επιδρα΄σεις στην ανα΄πτυξη νε΄ων µεθο΄δων και δυνατοτη΄των θεραπει΄ας αλλα΄ και στην ανα΄πτυξη της βιοµηχανι΄ας στον τοµε΄α της
ιατρικη΄ς τεχνολογι΄ας και της φαρµακευτικη΄ς.

3.10. Για να προαχθει΄ η αποδοχη΄ του προγρα΄µµατος δρα΄σης,
η ΟΚΕ συνιστα΄ να γι΄νει µια προσπα΄θεια να πειστου΄ν οι αρµο΄διες
υπηρεσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν και οι ΟΤΑ να προωθη΄σουν τη διεθνη΄
συνεργασι΄α και την καθιε΄ρωση προδιαγραφω΄ν επιδο΄σεων σε
εθελου΄σια βα΄ση. Η απλη΄ διενε΄ργεια πληρωµω΄ν κατα΄ την ΄εννοια
της υποχρεωτικη΄ς συ΄γκρισης παροχω΄ν η΄ τα συστη΄µατα κατα΄ταξης
θα αποθαρρυ΄νουν απλω΄ς τους συµµετε΄χοντες. Η Επιτροπη΄ θα
µπορου΄σε να διευκρινι΄σει ο΄τι η συµµετοχη΄ στο προ΄γραµµα δρα΄σης
µπορει΄ να συµβα΄λει ω΄στε να διατεθου΄ν στους επιµε΄ρους τοµει΄ς
των συστηµα΄των υγει΄ας το΄σο οι αποδεδειγµε΄νες γνω΄σεις ο΄σο και
οι βε΄λτιστες πρακτικε΄ς ω΄στε να προσαρµοστου΄ν στις αυξανο΄µενες
γνω΄σεις που αποκτου΄νται στον τοµε΄α της ιατρικη΄ς.

3.11. Τα µε΄τρα που περιλαµβα΄νονται στο σχε΄διο δρα΄σης για
τη διασυ΄νδεση διαφο΄ρων πτυχω΄ν της πολιτικη΄ς για τη δηµο΄σια
υγει΄α ΄εχουν επει΄γοντα χαρακτη΄ρα. Τα δια΄φορα δι΄κτυα, οι ρυθµι΄σεις
και διατα΄ξεις για θε΄µατα ο΄πως οι µεταδοτικε΄ς ασθε΄νειες, η
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προ΄ληψη εθισµω΄ν, το κα΄πνισµα και η καταπολε΄µηση της κατανα΄λωσης καπνου΄, ανθρω΄πινα ο΄ργανα και ουσι΄ες, αι΄µα και παρα΄γωγα
αι΄µατος πρε΄πει να συντονιστου΄ν µε τρο΄πο που να συµβα΄λει στην
υλοποι΄ηση των στο΄χων που ΄εχουν τεθει΄ στο χω΄ρο της δηµο΄σιας
υγει΄ας.

3.12. Στον κανο΄να αυτο΄ ταιρια΄ζουν απο΄λυτα και τα νε΄α
καθη΄κοντα στο χω΄ρο της κτηνιατρικη΄ς και της φυτοϋγειονοµικη΄ς
προστασι΄ας. Επιδοκιµα΄ζεται, επι΄σης, η υποβληθει΄σα προ΄ταση για
την ΄δρυση
ι
υπηρεσι΄ας τροφι΄µων, στα καθη΄κοντα της οποι΄ας θα
συγκαταλε΄γονται η διενε΄ργεια επιστηµονικω΄ν πραγµατογνωµοσυνω΄ν, η λειτουργι΄α συστηµα΄των α΄µεσης ειδοποι΄ησης, η επικοινωνι΄α
µε τους χρη΄στες και η δικτυ΄ωση µε υπηρεσι΄ες των κρατω΄ν
µελω΄ν και µε επιστηµονικα΄ ιδρυ΄µατα. Ιδιαιτε΄ρως το θε΄µα της
φυτοϋγειονοµικη΄ς προστασι΄ας δεν πρε΄πει να θεωρηθει΄ µο΄νο απο΄
την α΄ποψη της ασφα΄λειας του επισιτισµου΄ αλλα΄ και ως τµη΄µα µιας
υγειονοµικη΄ς περιβαλλοντικη΄ς στρατηγικη΄ς. Η διασυ΄νδεση της
στρατηγικη΄ς για τη δηµο΄σια υγει΄α µε α΄λλους τοµει΄ς δραστηριο΄τητας της ΕΕ, ο΄πως µε προγρα΄µµατα στο χω΄ρο των τηλεπικοινωνιω΄ν,
της πληροφορικη΄ς και της στατιστικη΄ς, θα συµβα΄λλει στη βελτι΄ωση
της προστασι΄ας της υγει΄ας των πολιτω΄ν και του συντονισµου΄ των
συστηµα΄των προστασι΄ας της δηµο΄σιας υγει΄ας.

3.13. Σε αντι΄θεση µε τα τµη΄µατα του προγρα΄µµατος δρα΄σης,
που στο µεσοδια΄στηµα ΄εχουν συζητηθει΄ εκτενω΄ς, και τη συνεπη΄
δια΄ρθρωση των πολιτικω΄ν τοµε΄ων που εντα΄σσονται σ' αυτο΄ και
που ΄εχουν σχε΄ση µε την πολιτικη΄ για τη δηµο΄σια υγει΄α, η
παρακολου΄θηση και η αξιολο΄γηση των τοµε΄ων αυτω΄ν καθω΄ς και η
εξε΄ταση των επιδρα΄σεων που ΄εχουν στην υγει΄α των πολιτω΄ν δεν
ει΄ναι επαρκω
΄ ς ανεπτυγµε΄νες. Μπορει΄ µεν να αναφε΄ρεται στην
ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς ο΄τι, απο΄ το 2001, πρε΄πει να διευκρινι΄ζεται στις νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις µε ποιο τρο΄πο συµβα΄λλουν στην
προστασι΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας, ωστο΄σο στην προ΄ταση απο΄φασης
δεν υποδεικνυ΄εται σχετικη΄ διαδικασι΄α.

3.14. Επιπλε΄ον, εντυ΄πωση προξενει΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄
ει΄ναι προφανω
΄ ς της γνω΄µης ο΄τι το ερω΄τηµα σχετικα΄ µε την
συνεκτι΄µηση απο΄ τις α΄λλες κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς των απαιτη΄σεων
ο΄σον αφορα΄ την προστασι΄α της υγει΄ας, µπορει΄ να απαντηθει΄ χωρι΄ς
αξιολο΄γηση και διαβου΄λευση τρι΄των και χωρι΄ς τον διορισµο΄
αρµο΄διων συνεργατω΄ν. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι, δεδοµε΄νης της µεγα΄λης
εµβε΄λειας του στο΄χου, που αφορα΄ το συ΄νολο των κοινοτικω΄ν
πολιτικω΄ν, αυτο΄ ει΄ναι µα΄λλον ανε΄φικτο.

3.15. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την επε΄κταση των προγραµµα΄των
απο΄ τις χω΄ρες µε΄λη στις χω΄ρες που ενδε΄χεται να προσχωρη΄σουν
στην ΕΕ αλλα΄ και σε συνδεδεµε΄νες και σε τρι΄τες χω΄ρες. Ωστο΄σο, οι
τρεις µε΄θοδοι που ΄εχουν επιλεγει΄ ως κε΄ντρα βα΄ρους της δρα΄σης
(ιδιαιτε΄ρως η προδιαγραφη΄ επιδο΄σεων) ενδε΄χεται να ΄εχουν ως
αποτε΄λεσµα να προκληθει΄ σε ορισµε΄νες απο΄ τις χω΄ρες αυτε΄ς η
εντυ΄πωση ο΄τι µα΄λλον εκτι΄θενται αντι΄ να υποστηρι΄ζονται. Για το
λο΄γο αυτο΄, η δια΄ρθρωση των προγραµµα΄των πρε΄πει να ει΄ναι
αυστηρα΄ προσανατολισµε΄νη στην υλοποι΄ηση των στο΄χων στο χω΄ρο
της δηµο΄σιας υγει΄ας και η δια΄θεση υλικω΄ν πρε΄πει να υπο΄κειται σε
αυστηρο΄ επιστηµονικο΄ ΄ελεγχο.
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3.16. ∆εν ει΄ναι σαφε΄ς αν ΄εχει προτεραιο΄τητα η προστασι΄α της
υγει΄ας η΄ η εφαρµογη΄ των αρχω΄ν της αγορα΄ς. Το θε΄µα αυτο΄ ΄εχει
ενδιαφε΄ρον για την περαιτε΄ρω εξε΄λιξη των εθνικω΄ν συστηµα΄των
κοινωνικη΄ς και υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας και θα πρε΄πει, συνεπω΄ς,
να εξεταστει΄ ανοικτα΄ απο΄ την Επιτροπη΄. Εα΄ν τα θε΄µατα της υγει΄ας
εξεταστου΄ν αποκλειστικα΄ µε βα΄ση οικονοµικα΄ κριτη΄ρια και τα
µε΄τρα κοινωνικη΄ς προστασι΄ας µε βα΄ση τη συµβατο΄τητα΄ τους µε
ρυθµι΄σεις που ισχυ΄ουν στην αγορα΄, υπα΄ρχει φο΄βος να χαθει΄
συ΄ντοµα το ανθρω΄πινο προ΄σωπο των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς και
υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας. Η εµπιστοσυ΄νη των πολιτω΄ν µπορει΄ να
ενισχυθει΄ απο΄ µια διαφορικη΄ αξιολο΄γηση των αλληλεπιδρα΄σεων
αγορα΄ς και κοινωνικω΄ν συστηµα΄των στην ΕΕ και απο΄ µια σαφη΄
δη΄λωση της Επιτροπη΄ς υπε΄ρ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς και
υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας ΄εναντι της αγορα΄ς. Τα προβλη΄µατα αυτα΄
καθι΄στανται σαφη΄ στον τοµε΄α των φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων.
Οι αλληλασφαλι΄σεις υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας που λειτουργου΄ν
συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αλληλεγγυ΄ης ει΄ναι οργανισµοι΄ που
ανησυχου΄ν και ασχολου΄νται ιδιαι΄τερα µε αυτε΄ς τις εξελι΄ξεις. Η
ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ των λυ΄σεων που συµβα΄λλουν στην επι΄τευξη
υψηλου΄ επιπε΄δου στον τοµε΄α της προστασι΄ας της υγει΄ας.

4.
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οργανισµοι΄ ο΄πως ο ΟΟΣΑ και η ΠΟΥ προβαι΄νουν συχνα΄ σε
συγκριτικε΄ς µελε΄τες, οι µελε΄τες αυτε΄ς συνη΄θως υστερου΄ν διο΄τι δεν
στηρι΄ζονται σε µι΄α ενιαι΄α µε΄θοδο ο΄σον αφορα΄ την συγκε΄ντρωση
και την ερµηνει΄α των στοιχει΄ων.

4.2.1.1.2.
Επιπλε΄ον, πολλα΄ απο΄ τα στοιχει΄α που χρησιµοποιη΄θηκαν κατα΄ την ανα΄λυση των συστηµα΄των υγει΄ας αποτελου΄ν
εκτιµη΄σεις και ως εκτιµη΄σεις συµπεριλαµβα΄νουν λα΄θη τα οποι΄α
καθιστου΄ν κατα΄ κανο΄να κα΄θε συ΄γκριση δυ΄σκολη η΄ εντελω΄ς
αδυ΄νατη. Το προ΄βληµα αυτο΄ καθι΄σταται ακο΄µη οξυ΄τερο απο΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι οι δια΄φορες εκτιµη΄σεις στηρι΄ζονται σε διαφορετικε΄ς
µεθο΄δους προσε΄γγισης καθω΄ς και στο γεγονο΄ς ο΄τι σπα΄νια χρησιµοποιη΄θηκαν στα επιµε΄ρους κρα΄τη µε΄λη οι ΄διες
ι
παρα΄µετροι µελε΄της.
Συνεπω΄ς, µι΄α κοινη΄ ευρωπαϊκη΄ προσε΄γγιση ει΄ναι σκο΄πιµη και
µπορει΄ να συµβα΄λει στη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας των στοιχει΄ων και
ιδιαι΄τερα στη συγκρισιµο΄τητα΄ τους. Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄
η επιτυχι΄α της παρακολου΄θησης της υγει΄ας ει΄ναι απαραι΄τητο να
διασαφηνιστει΄ ο στο΄χος της, ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ η συγκε΄ντρωση των δεδοµε΄νων που ει΄ναι αναγκαι΄α για τη ανα΄πτυξη της
προστασι΄ας της υγει΄ας.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1. Γενικο΄ς στο΄χος και ειδικοι΄ στο΄χοι (α΄ρθρο 2)
Στο΄χος της νε΄ας στρατηγικη΄ς που χαρα΄σσεται στο σχε΄διο απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου ει΄ναι αφενο΄ς α) η βελτι΄ωση
της πληροφο΄ρησης και της γνω΄σης σχετικα΄ µε τη δηµο΄σια υγει΄α,
β) η ενι΄σχυση της ταχει΄ας αντι΄δρασης κατα΄ συντονισµε΄νο τρο΄πο
στις απειλε΄ς για την υγει΄α και γ) για την προαγωγη΄ ενεργειω΄ν για
την προ΄ληψη των ασθενειω΄ν και ειδικω΄ν µε΄σων µει΄ωσης και
εξα΄λειψης των κινδυ΄νων. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το
γεγονο΄ς ο΄τι δεν λη΄φθηκε υπο΄ψη η προ΄ταση΄ της να συµπεριληφθει΄
και ΄ενας τε΄ταρτος στο΄χος ο οποι΄ος να προβλε΄πει τη συνεκτι΄µηση
των απαιτη΄σεων σχετικα΄ µε την υγει΄α απο΄ τις α΄λλες κοινοτικε΄ς
πολιτικε΄ς και α΄λλα κοινοτικα΄ µε΄τρα.

4.2. Κοινοτικε΄ς ενε΄ργειες (α΄ρθρο 3 και παρα΄ρτηµα «ειδικοι΄
στο΄χοι και ενε΄ργειες»)

4.2.1. Β ε λ τ ΄ω
ι σ η τ η ς π λ η ρ ο φ ο΄ ρ η σ η ς
γνω
ι
΄ σ η ς γ ι α τ η ν υ γ ε ΄α

και

της

4.2.1.1.3.
Προκειµε΄νου να µην µειωθει΄ η εµπιστοσυ΄νη των
πολιτω΄ν ΄εναντι της Κοινο΄τητας, λο΄γω της συγκε΄ντρωσης στοιχει΄ων
σχετικα΄ µε την κατα΄σταση της υγει΄ας, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να
µεριµνη΄σει ω΄στε οι κρατικε΄ς υπηρεσι΄ες, η΄ οι υπηρεσι΄ες που
΄εχουν προ΄σβαση σε κρατικε΄ς υπηρεσι΄ες, να µην συγκεντρω
΄ νουν
αναγνωρι΄σιµα προσωπικα΄ στοιχει΄α. Στην αντι΄θετη περι΄πτωση ο
κι΄νδυνος της εκµετα΄λλευσης των στοιχει΄ων αυτω΄ν για πολιτικου΄ς
η΄ διοικητικου΄ς σκοπου΄ς ει΄ναι απτο΄ς µε αποτε΄λεσµα να αµφισβητηθει΄ η συµµετοχη΄ των εκπροσω΄πων του τοµε΄α της υγει΄ας. Αυτο΄
βε΄βαια δεν ει΄ναι επιχει΄ρηµα κατα΄ της προτεινο΄µενης µεθοδικη΄ς
προσε΄γγισης, δεδοµε΄νου ο΄τι η προσε΄γγιση αυτη΄ ει΄ναι εφικτη΄ χωρι΄ς
τη δια΄θεση προσωπικω΄ν στοιχει΄ων, αλλα΄ αποκλειστικα΄ µε τη χρη΄ση
τυποποιηµε΄νων ανω΄νυµων στοιχει΄ων.

4.2.1.1.4.
Η συµφωνι΄α για την υιοθε΄τηση κοινω΄ν δεικτω΄ν, αυτη΄
καθαυτη΄, καθω΄ς επι΄σης και η συ΄γκριση των αποτελεσµα΄των της
παρακολου΄θησης της υγει΄ας τα οποι΄α συγκεντρω΄θηκαν στα
πλαι΄σια συστηµα΄των υγει΄ας µε καθαρα΄ εθνικο΄ προσανατολισµο΄,
αποτελει΄ η΄δη µια προ΄κληση. Οι πληροφορι΄ες που θα εξαχθου΄ν
απο΄ τη συ΄γκριση αυτη΄ θα διατεθου΄ν στο ευρυ΄ κοινο΄, στους
ενδιαφερο΄µενους παρα΄γοντες του τοµε΄α της υγει΄ας και σε α΄λλους
ενδιαφερο΄µενους µε΄σω ειδικω΄ν καταλο΄γων. Θα διατεθου΄ν επι΄σης
στις εθνικε΄ς, περιφερειακε΄ς και τοπικε΄ς αρχε΄ς. Ανεξα΄ρτητα απο΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι προ΄κειται για ΄ενα εξαιρετικα΄ φιλο΄δοξο προ΄γραµµα το
οποι΄ο ει΄ναι µοναδικο΄ σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο ει΄ναι εντελω΄ς υποθετικη΄ η επι΄τευξη πραγµατικου΄ οφε΄λους.

4.2.1.1. Ανα΄πτυξη και λειτουργι΄α ενο΄ς συστη΄µατος παρακολου΄θησης της υγει΄ας

4.2.1.1.1.
Η δια΄θεση πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε την κατα΄σταση
της υγει΄ας στα κρα΄τη µε΄λη και στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση γενικο΄τερα
προϋποθε΄τει την υ΄παρξη συγκρι΄σιµων πληροφοριω΄ν, προϋπο΄θεση
που δεν πληρει΄ται προς το παρο΄ν. Μολονο΄τι πολλοι΄ διεθνει΄ς

4.2.1.1.5.
Μολονο΄τι το προ΄γραµµα προβλε΄πει µε΄τρα για τον
΄ελεγχο της διεξαγωγη΄ς µελετω΄ν και της αποτελεσµατικη΄ς εφαρµογη΄ς των σχεδι΄ων, το ερω΄τηµα σχετικα΄ µε τις πραγµατικε΄ς επιπτω΄σεις
για την προστασι΄α της υγει΄ας µπορει΄ να απαντηθει΄ µο΄νο µε΄σω των
δεικτω΄ν που θα προσδιοριστου΄ν απο΄ τη µελε΄τη αυτη΄.
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4.2.1.1.6.
Ωστο΄σο, παρο΄µοιο συγκριτικο΄ συ΄στηµα, το οποι΄ο
στηρι΄ζεται κυρι΄ως στον καθορισµο΄ δεικτω΄ν, υπα΄ρχει κι΄νδυνος να
οδηγη΄σει προς µι΄α συγκε΄ντρωση των ενεργειω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν
στους τοµει΄ς της υγει΄ας οι οποι΄οι αξιολογου΄νται βα΄σει δεικτω΄ν,
ενω΄ θα παραµελου΄νται οι τοµει΄ς στους οποι΄ους δεν διεξα΄γεται
καµι΄α µε΄τρηση («window dressing»). Συνεπω΄ς, η προαναφερθει΄σα
προσε΄γγιση δεν θα καταστη΄σει δυνατη΄ την κατα΄λληλη µε΄τρηση
των επακο΄λουθων επιδρα΄σεων ο΄πως π.χ. η επιδει΄νωση της περι΄θαλψης σε α΄λλους τοµει΄ς (για τους οποι΄ους δεν ισχυ΄ουν οι δει΄κτες) η΄
η αναχαι΄τιση της τεχνολογικη΄ς εξε΄λιξης στην ιατρικη΄ περι΄θαλψη
µε µακροπρο΄θεσµες αρνητικε΄ς συνε΄πειες. Σε αυτη΄ την περι΄πτωση
προκυ΄πτει µια νε΄α προ΄κληση ο΄σον αφορα΄ τη διασφα΄λιση της
ποιο΄τητας σε ευρει΄α κλι΄µακα
4.2.1.2. Ανα΄πτυξη και εφαρµογη΄ µηχανισµω΄ν για την ανα΄λυση,
την παροχη΄ συµβουλω΄ν, την αναφορα΄, την πληροφο΄ρηση
και τη διαβου΄λευση
4.2.1.2.1.
Η ΟΚΕ ει΄χε προτει΄νει και παλαιο΄τερα να συµβουλευ΄εται η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ µια ανεξα΄ρτητη επιτροπη΄. Για το
σκοπο΄ αυτο΄ η Επιτροπη΄ προβλε΄πει την συ΄σταση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄
φο΄ρουµ για την υγει΄α µε συµβουλευτικο΄ ρο΄λο. Το΄σο οι εκπρο΄σωποι των οργανω΄σεων των ασθενω΄ν, ο΄σο και οι εκπρο΄σωποι των
επαγγελµα΄των του τοµε΄α της υγει΄ας αλλα΄ και α΄λλοι φορει΄ς θα
΄εχουν στα πλαι΄σια του φο΄ρουµ αυτου΄ τη δυνατο΄τητα να συµβα΄λλουν στη βελτι΄ωση της πολιτικη΄ς για την υγει΄α και στον καθορισµο΄
των προτεραιοτη΄των. Χα΄ρη στο φο΄ρουµ θα καταστει΄ δυνατη΄ η
παροχη΄ συµβουλω΄ν και η διατυ΄πωση γνω΄µης για ΄ενα ευρυ΄ φα΄σµα
θεµα΄των.
4.2.1.2.2.
Η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να πραγµατοποιη΄σει ακο΄µη
κατα΄ τη δια΄ρκεια του ΄ετους αυτου΄ διαβουλευ΄σεις για επιµε΄ρους
θε΄µατα ο΄πως τον τρο΄πο εργασι΄ας, την οργα΄νωση και τη συ΄νθεση
του φο΄ρουµ αυτου΄.
4.2.1.2.3.
Γενικω΄ς, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να δεχθει΄ το ερω΄τηµα
µε ποιο τρο΄πο προτι΄θεται να µετατρε΄ψει παρο΄µοιο φο΄ρουµ σε ΄ενα
πραγµατικο΄ στοιχει΄ο διαµο΄ρφωσης της πολιτικη΄ς ΄ενα στοιχει΄ο το
οποι΄ο να µην αντιβαι΄νει στις δηµοκρατικε΄ς αρχε΄ς και αφετε΄ρου
να µην δηµιουργει΄ την υπο΄νοια ο΄τι προ΄κειται για ΄ενα πολυ΄
αποτελεσµατικο΄ εργαλει΄ο πολιτικη΄ς σκοπιµο΄τητας. Η Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ λυπα΄ται επειδη΄ η Επιτροπη΄ δεν διευκρινι΄ζει
το σκεπτικο΄ της σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄.
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΄ ν και περιφερειακω΄ν αρχω΄ν στα
της ΕΤΠ για το ρο΄λο των τοπικω
πλαι΄σια της µεταρρυ΄θµισης των ευρωπαϊκω΄ν συστηµα΄των υγει΄ας.
Που εξε΄δωσε στις 3 Απριλι΄ου 2000 (2).
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4.2.2.1. Ενι΄σχυση της ικανο΄τητας για την αντιµετω΄πιση των α΄λλων
απειλω΄ν για την υγει΄α

4.2.2.1.1.
Ιδιαι΄τερα τα φαινο΄µενα δηλητηρι΄ασης η΄ µο΄λυνσης
τροφι΄µων κατε΄δειξαν κατα΄ τα τελευται΄α ΄ετη ο΄τι ο συντονισµο΄ς των
εθνικω΄ν συστηµα΄των προειδοποι΄ησης σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο δεν
λειτουργει΄ προς το παρο΄ν αποτελεσµατικα΄. Συνεπω΄ς κρι΄νεται
επειγο΄ντως απαραι΄τητο να καθιερωθου΄ν µηχανισµοι΄ για την ταχει΄α
αντι΄δραση στις µεγα΄λες απειλε΄ς για την υγει΄α και να θεσπισθει΄ ΄ενα
συ΄στηµα ταχει΄ας προειδοποι΄ησης.

4.2.2.1.2.
Η συ΄νδεση του προβλη΄µατος αυτου΄ µε α΄λλους
τοµει΄ς της πολιτικη΄ς που υπο΄κεινται σε ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις ο΄πως π.χ.
η διασφα΄λιση της ποιο΄τητας και της ασφα΄λειας του αι΄µατος, των
οργα΄νων και των ουσιω΄ν ανθρω΄πινης προε΄λευσης καθω΄ς και η
ενι΄σχυση της εποπτει΄ας και του ελε΄γχου των µεταδοτικω΄ν ασθενειω΄ν ει΄ναι ευ΄λογη και θα πρε΄πει ο΄πως προτει΄νεται και στην
ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς να επεκταθει΄ και τους κινδυ΄νους που
απειλου΄ν την υγει΄α λο΄γω της κατα΄χρησης ναρκωτικω΄ν, της
αντιµετω΄πισης απειλω΄ν για την υγει΄α που οφει΄λονται σε φυσικου΄ς
παρα΄γοντες καθω΄ς και την προ΄ληψη ατυχηµα΄των και τραυµατισµω΄ν. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο οι επαγγελµατι΄ες στον τοµε΄α της
υγει΄ας διαδραµατι΄ζουν ΄εναν ιδιαι΄τερο ρο΄λο: θα πρε΄πει να µπορου΄ν
να παρεµβαι΄νουν σε µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ ω΄στε να τηρου΄νται οι
απαιτη΄σεις που αφορου΄ν την υγει΄α και να αναχαιτι΄ζονται οι
κι΄νδυνοι που την απειλου΄ν και οι οποι΄οι συνδε΄ονται αφενο΄ς µε
την κινητικο΄τητα, αφετε΄ρου µε τη διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α
εµπορευµα΄των. Οι αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς θα πρε΄πει να συνεκτιµου΄ν το ρο΄λο αυτο΄ κατα΄ την κατα΄ρτιση των κριτηρι΄ων σχετικα΄ µε
την εκπαι΄δευση, την κατα΄ρτιση και την συνεχη΄ κατα΄ρτιση των
επαγγελµατιω΄ν στον τοµε΄α της υγει΄ας.

4.2.1.2.4.
Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το προ΄γραµµα εργασι΄ας που
µο΄λις α΄ρχισε η Επιτροπη΄ για τη ΄εκδοση Λευκου΄ Βιβλι΄ου για την
«Ευρωπαϊκη΄ ∆ιακυβε΄ρνηση» η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
συµφωνει΄ µε τη θε΄ση της Επιτροπη΄ς, ο΄πως διατυπω΄θηκε κατα΄ την
εξε΄ταση της γνωµοδο΄τησης, ο΄τι το φο΄ρουµ δε θα ΄εχει επι΄σηµη
µορφη΄. Θα η΄ταν απαρα΄δεκτο να διαµφισβητηθει΄ το κυ΄ρος, η
αντιπροσωπευτικο΄τητα και η νοµιµο΄τητα της Οικονοµικη΄ς και
Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς η΄ της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν. Η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ει΄ναι διατεθειµε΄νη να συµβουλευ΄σει την Επιτροπη΄ στα πλαι΄σια επι΄σηµης διαδικασι΄ας διαβουλευ΄σεων, σχετικα΄ µε τη συ΄νθεση και τη µορφη΄ του φο΄ρουµ. Η
ΟΚΕ παραπε΄µπει σχετικα΄ στη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς των
Περιφερειω΄ν σχετικα΄ µε το ΄διο
ι θε΄µα (1), καθω΄ς και τη γνωµοδο΄τηση

4.2.2.1.3.
Η ΟΚΕ αµφιβα΄λει ΄εντονα αν ει΄ναι σκο΄πιµο να
συσταθει΄ µια κοινοτικη΄ οµα΄δα διερευ΄νησης περιστατικω΄ν. Η οµα΄δα
αυτη΄ δεν θα µπορου΄σε να ΄εχει την αρµοδιο΄τητα να παρεµβαι΄νει σε
ο΄λα τα πιθανα΄ περιστατικα΄, δεν θα ΄εχει δικαι΄ωµα παρε΄µβασης και
συνεπω΄ς δεν θα η΄ταν σκο΄πιµο να λειτουργει΄. Αντι΄θετα θα η΄ταν
σκο΄πιµο να δηµιουργηθου΄ν µηχανισµοι΄ ταχει΄ας παροχη΄ς συµβουλω΄ν και βοη΄θειας µε΄σω της συ΄στασης δικτυ΄ων αρµοδιοτη΄των. Τα
δι΄κτυα αυτα΄ προσφε΄ρουν επιπλε΄ον το πλεονε΄κτηµα ο΄τι η συνεργασι΄α που θα επιτευχθει΄ χα΄ρη σε αυτα΄ θα µπορει΄ να αξιοποιηθει΄ και
για την «κανονικη΄» ιατροφαρµακευτικη΄ περι΄θαλψη.

(1) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν για την ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε τη στρατηγικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης στον τοµε΄α
της υγει΄ας — Προ΄ταση για τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος
δρα΄σης στον τοµε΄α της υγει΄ας (2001-2006) (COM(2000) 285
τελικο΄).

(2) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν για το ρο΄λο των
τοπικω΄ν και περιφερειακω΄ν αρχω΄ν στη µεταρρυ΄θµιση των ευρωπαϊκω΄ν
συστηµα΄των δηµο΄σιας υγει΄ας — CDR 416/99 τελικο΄.
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4.2.2.1.4.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ απο΄λυτα ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να
συνδεθει΄ η στρατηγικη΄ για τη δηµο΄σια υγει΄α µε α΄λλα µε΄τρα και
τοµει΄ς που ΄εχουν η΄δη καθιερωθει΄ (δι΄κτυο για την εποπτει΄α και τον
΄ελεγχο µεταδοτικω΄ν ασθενειω΄ν, Ευρωπαϊκο΄ Παρατηρητη΄ριο για τα
Ναρκωτικα΄ και την Τοξικοµανι΄α, το κα΄πνισµα και η καταπολε΄µηση
της κατανα΄λωσης καπνου΄, τα ο΄ργανα και οι ουσι΄ες ανθρω΄πινης
προε΄λευσης, το αι΄µα και τα παρα΄γωγα του αι΄µατος καθω΄ς επι΄σης
η προστασι΄α των ζω΄ων και των φυτω΄ν).

4.2.3. Η α ν τ ι µ ε τ ω΄ π ι σ η τ ω ν κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ω΄ ν π α ρ α γ ο΄ ν τ ω ν τ η ς υ γ ε ΄α
ι ς
4.2.3.1. Η ανα΄πτυξη στρατηγικω΄ν και µε΄τρων σχετικα΄ µε τους
καθοριστικου΄ς παρα΄γοντες της υγει΄ας που συνδε΄ονται µε
τον τρο΄πο ζωη΄ς
4.2.3.1.1.
Στο΄χος του τρι΄του πεδι΄ου δρα΄σης ει΄ναι να ληφθου΄ν
υπο΄ψη οι παρα΄γοντες που ει΄ναι καθοριστικοι΄ για την υγει΄α. Σε
αυτο΄ το πλαι΄σιο πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη το΄σο οι αρνητικοι΄
ο΄σο και οι θετικοι΄ παρα΄γοντες που συνδε΄ονται α΄µεσα µε τον τρο΄πο
ζωη΄ς ο΄πως π.χ. η σωµατικη΄ δραστηριο΄τητα, η σωστη΄ διατροφη΄
αλλα΄ και το α΄γχος, το κα΄πνισµα, η υπερβολικη΄ κατανα΄λωση
αλκοο΄λ, και η κατα΄χρηση ναρκωτικω΄ν (συµπεριλαµβανοµε΄νου του
ντο΄πινγκ στον αθλητισµο΄) καθω΄ς και σηµαντικοι΄ κοινωνικοοικονοµικοι΄ και περιβαλλοντικοι΄ παρα΄γοντες.
4.2.3.1.2.
Η Επιτροπη΄ επικεντρω΄νει στην Ανακοι΄νωση΄ της τις
δρα΄σεις κυρι΄ως στους νε΄ους, γεγονο΄ς το οποι΄ο οφει΄λεται στην
πεποι΄θηση ο΄τι µι΄α συνειδητη΄ υγιεινη΄ συµπεριφορα΄ αποκτα΄ται
κυρι΄ως κατα΄ την περι΄οδο της παιδικη΄ς ηλικι΄ας και της εφηβει΄ας.
∆εν θα πρε΄πει, ωστο΄σο, να λησµονει΄ται το γεγονο΄ς ο΄τι και οι
ενη΄λικες µπορου΄ν να µεταβα΄λουν τη συµπεριφορα΄ τους και να
αλλα΄ξουν τρο΄πο ζωη΄ς. Η προαγωγη΄ της υγει΄ας αφορα΄ ο΄λους
τους πολι΄τες. Συνεπω΄ς, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης και οι
επαγγελµατι΄ες του τοµε΄α της υγει΄ας µπορου΄ν να διαδραµατι΄σουν
σηµαντικο΄ ρο΄λο. Θα πρε΄πει ο΄µως να προετοιµα΄ζονται αδια΄λειπτα
για τα καθη΄κοντα τους σχετικα΄ µε την προαγωγη΄ της προστασι΄ας
της υγει΄ας και της προ΄ληψης.
4.2.3.2. Ανα΄πτυξη στρατηγικω΄ν και µε΄τρων για τους κοινωνικοοικονοµικου΄ς καθοριστικου΄ς παρα΄γοντες της υγει΄ας
4.2.3.2.1.
Η συνεκτι΄µηση ενο΄ς παλαιο΄τερου αιτη΄µατος της
Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (1) να λαµβα΄νονται υπο΄ψη
ειδικα΄ προβλη΄µατα που συνδε΄ονται µε την ηλικι΄α (π.χ. νε΄οι και
ηλικιωµε΄να α΄τοµα) καθω΄ς και ιδιαι΄τερα ευα΄λωτες κατηγορι΄ες
ατο΄µων (π.χ. διακινου΄µενος πληθυσµο΄ς και α΄λλα µειονεκτου΄ντα
στρω΄µατα του πληθυσµου΄) συνοψι΄ζεται στο θε΄µα κοινωνικοοικονοµικοι΄ παρα΄γοντες. Στην προκειµε΄νη στρατηγικη΄ ο΄µως το θε΄µα
αυτο΄ λαµβα΄νει περισσο΄τερο το χαρακτη΄ρα µιας µεθοδικη΄ς παρακολου΄θησης και συλλογη΄ς στοιχει΄ων απο΄ ο΄,τι την ανα΄πτυξη ειδικω΄ν
προγραµµα΄των για την προω΄θηση και την ανα΄πτυξη της υγει΄ας
στους τοµει΄ς αυτου΄ς.
(1) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για την «προ΄ταση κανονισµου΄ (ΕΚ) του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης».

C 116/81

4.2.3.2.2.
Η ΄δια
ι
παρατη΄ρηση ισχυ΄ει και για το αι΄τηµα που
διατυπω΄νεται στο ΄διο
ι κεφα΄λαιο να συνδεθει΄ η πολιτικη΄ στον τοµε΄α
της υγει΄ας µε την κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄ δια΄σταση, ο΄πως π.χ.
την απασχο΄ληση. Αλλα΄ ακο΄µα και σε αυτη΄ την περι΄πτωση
το προτεινο΄µενο προ΄γραµµα φαι΄νεται πιθανω΄ς περιορισµε΄νης
εµβε΄λειας επειδη΄ µολονο΄τι διαπιστω΄νει και αποδεικνυ΄ει τα προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζονται στην πολιτικη΄ για την υγει΄α και το
συσχετισµο΄ τους µε τα κοινωνικα΄ και οικονοµικα΄ προβλη΄µατα
προφανω΄ς δεν προ΄κειται να λειτουργη΄σει σαν µε΄σο παρε΄µβασης σε
αυτη΄ την αλληλεξα΄ρτηση.

4.2.3.2.3.
Οι απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε τη συ΄γκληση των συστηµα΄των υγει΄ας αυξη΄θηκαν κυρι΄ως λο΄γω της εντονο΄τερης διακι΄νησης
των πολιτω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης ως εργαζοµε΄νων, ως τουριστω΄ν αλλα΄ και λο΄γω του πλη΄ρους ανοι΄γµατος των συνο΄ρων για
µια ελευ΄θερη διακι΄νηση εµπορευµα΄των, υπηρεσιω΄ν και κεφαλαι΄ων.
Η ΟΚΕ διατυ΄πωσε τη θε΄ση της σχετικα΄ στη γνωµοδο΄τηση της για
«την προ΄ταση κανονισµου΄ (ΕΚ) του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον
συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης» (2).

4.2.3.2.4.
'Οσον αφορα΄ τη διασυνοριακη΄ ιατροφαρµακευτικη΄
περι΄θαλψη (βλε΄πε επι΄σης την απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου στην υπο΄θεση Kohl/Decker) η Κοινο΄τητα θα πρε΄πει να
θεσπι΄σει ρυθµι΄σεις µε τις οποι΄ες να προασπι΄ζονται σαφω΄ς τα
δικαιω΄µατα των πολιτω΄ν, ιδιαι΄τερα ΄εναντι των ασφαλιστικω΄ν
οργανισµω΄ν κατα΄ της ασθε΄νειας η΄ α΄λλων χρηµατοδοτικω΄ν φορε΄ων
ο΄πως π.χ. οι (κρατικε΄ς) διοικη΄σεις των συστηµα΄των υγει΄ας. Σε αυτο΄
το πλαι΄σιο χρεια΄ζεται επι΄σης να ληφθου΄ν µε΄τρα σχετικα΄ µε τη
διασυνοριακη΄ διασφα΄λιση της ποιο΄τητας (συµπεριλαµβανοµε΄νου
του θε΄µατος της ποιο΄τητας της προ΄σβασης) της διασυνοριακη΄ς
παροχη΄ς ιατροφαρµακευτικη΄ς περι΄θαλψης και πληρωµη΄ς.

4.2.3.2.5.
Η εµπιστοσυ΄νη των πολιτω΄ν προς την Κοινο΄τητα θα
αυξηθει΄ ΄εντονα εα΄ν η Κοινο΄τητα δει΄ξει σαφω΄ς ο΄τι αποτελει΄ επιλογη΄
των πολιτω΄ν να χρησιµοποιου΄ν υπηρεσι΄ες ιατροφαρµακευτικη΄ς
περι΄θαλψης στο εξωτερικο΄ (και να διασφαλι΄ζεται η επιστροφη΄ των
εξο΄δων απο΄ τον ασφαλιστικο΄ φορε΄α της πατρι΄δας τους) και απο΄
την α΄λλη πλευρα΄ εα΄ν διασφαλι΄σει ο΄τι οι πολι΄τες δεν θα αναγκα΄ζονται να προσφευ΄γουν σε µια θεραπει΄α σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος για
οικονοµικου΄ς λο΄γους. Ενο΄ψει αυτω΄ν των µεταβληµε΄νων ο΄ρων
ει΄ναι απαραι΄τητο να προωθηθει΄ σαφω΄ς η συ΄γκληση ο΄χι ο΄µως η
εναρµο΄νιση των συστηµα΄των υγει΄ας. Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ θα επιθυµου΄σε να εξετα΄σει η Επιτροπη΄ θεµατικα΄ αυτη΄ν
την εξε΄λιξη που η΄δη ΄εχει αρχι΄σει, µε πιο εµπεριστατωµε΄νο τρο΄πο.

(2) Βλε΄πε απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου της 28ης Απριλι΄ου
1998 στην υπο΄θεση C-120/95 συ΄µφωνα µε την οποι΄α η α΄ρνηση
φορε΄α της κοινωνικη΄ς ασφα΄λειας ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους να επιστρε΄ψει
σε ασφαλισµε΄νο το κατ' αποκοπη΄ν κο΄στος διορθωτικω΄ν φακω΄ν που ο
ασφαλισµε΄νος αγο΄ρασε σε οπτικο΄ α΄λλου κρα΄τους µε΄λους µε την
αιτιολογι΄α ο΄τι η αγορα΄ φαρµακευτικου΄ προϊο΄ντος στο εξωτερικο΄
χρεια΄ζεται την προηγου΄µενη ΄εγκριση αποτελει΄ παρα΄βαση συ΄µφωνα µε
τα α΄ρθρα 30 και 36 της Συνθη΄κης ΕΟΚ (ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α
εµπορευµα΄των). Βλε΄πε απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου της
28ης Απριλι΄ου 1998 στην υπο΄θεση C-158/96 συ΄µφωνα µε την οποι΄α
κα΄θε εθνικη΄ ρυ΄θµιση συ΄µφωνα µε την οποι΄α η επιστροφη΄ εξο΄δων για
οδοντιατρικη΄ περι΄θαλψη απο΄ οδοντι΄ατρο α΄λλου κρα΄τους µε΄λους µε
βα΄ση τις τιµε΄ς του ασφαλιστικου΄ φορε΄α του κρα΄τους µε΄λους χρεια΄ζεται την προηγου΄µενη ΄εγκριση του ασφαλιστικου΄ φορε΄α του ασφαλισµε΄νου, ει΄ναι αντι΄θετη προς τα α΄ρθρα 59 και 60 της Συνθη΄κης ΕΟΚ
(ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α υπηρεσιω΄ν).
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4.2.3.3. Ανα΄πτυξη στρατηγικω΄ν και µε΄τρων για τους καθοριστικου΄ς παρα΄γοντες της υγει΄ας που συνδε΄ονται µε το
περιβα΄λλον

Η συνεκτι΄µηση των οριζο΄ντιων πτυχω΄ν της δηµο΄σιας υγει΄ας
ανταποκρι΄νεται στα αιτη΄µατα της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς. Ωστο΄σο, δεν διευκρινι΄ζεται στην προ΄ταση ο τρο΄πος µε
τον οποι΄ο θα µεταβληθει΄ η συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
και η µε΄θοδος εργασι΄ας της Επιτροπη΄ς.

4.2.4. Ε φ α ρ µ ο γ η΄ τ ω ν µ ΄ε τ ρ ω ν

Η Επιτροπη΄ συνιστα΄ το΄σο την ανα΄θεση συµβα΄σεων (πλη΄ρη χρηµατοδο΄τηση) ο΄σο και τη χορη΄γηση επιδοτη΄σεων.

Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επιδοκιµα΄ζει την προ΄θεση
΄ σει ιδιαι΄τερο βα΄ρος στην πραγµατικη΄ και
της Επιτροπη΄ς να δω
αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος στον τοµε΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας και να υποβληθου΄ν συγχρο΄νως σχετικε΄ς ανεξα΄ρτητες εξωτερικε΄ς, ενδια΄µεσες αξιολογη΄σεις αλλα΄ και εκ των υστε΄ρων
αξιολογη΄σεις του προγρα΄µµατος στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας
βα΄σει δεικτω΄ν και προγραµµα΄των εργασι΄ας. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο
η Επιτροπη΄ επιδιω΄κει την αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεων και της
αποτελεσµατικο΄τητας των χρησιµοποιηθε΄ντων πο΄ρων καθω΄ς και
τη λεπτοµερη΄ προσαρµογη΄ της διαχει΄ρισης των προγραµµα΄των.
Ωστο΄σο, σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση βα΄σει δεικτω΄ν ασκη΄θηκε η΄δη
κριτικη΄ σε προηγου΄µενο σηµει΄ο αυτη΄ς της γνωµοδο΄τησης.

4.3. Κοινε΄ς ενε΄ργειες ('Αρθρο 4)

Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επιδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς
ο΄τι «για την εξασφα΄λιση υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας της υγει΄ας
κατα΄ τον καθορισµο΄ και την εφαρµογη΄ ο΄λων των κοινοτικω΄ν
πολιτικω΄ν και δραστηριοτη΄των», τα µε΄τρα του προγρα΄µµατος
µπορου΄ν να υλοποιηθου΄ν ως κοινε΄ς ενε΄ργειες µε συναφη΄ κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα και ενε΄ργειες. Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
διαπιστω΄νει ο΄µως επι΄σης ο΄τι το γεγονο΄ς αυτο΄ δεν αναιρει΄ την
εντολη΄ του α΄ρθρου 152 της Συνθη΄κης ΕΟΚ συ΄µφωνα µε το οποι΄ο
«κατα΄ τον καθορισµο΄ και την εφαρµογη΄ ο΄λων των πολιτικω΄ν
και δρα΄σεων της Κοινο΄τητας, εξασφαλι΄ζεται υψηλου΄ επιπε΄δου
προστασι΄α της υγει΄ας του ανθρω΄που».

4.4. Συνεκτικο΄τητα και συµπληρωµατικο΄τητα ('Αρθρο 6)

Η ΟΚΕ θεωρει΄ δεδοµε΄νο ο΄τι η επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
8 παρα΄γραφος 1 θα εξετα΄ζει και τις προτα΄σεις οι οποι΄ες ΄εχουν
σηµασι΄α για τους στο΄χους και τις δρα΄σεις του προγρα΄µµατος
αλλα΄ δεν αφορου΄ν α΄µεσα τον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας.
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4.5. Χρηµατοδο΄τηση ('Αρθρο 7)
Το οικονοµικο΄ πλαι΄σιο καλυ΄πτει µι΄α περι΄οδο 6 ετω΄ν και ανε΄ρχεται
σε 300 εκατ. ευρω΄. Το ποσο΄ αυτο΄ αναλογει΄ κατα΄ µε΄σο ο΄ρο σε
50 εκατ. ευρω΄ ετησι΄ως. Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
συµφωνει΄ µε την αυ΄ξηση των οικονοµικω΄ν πο΄ρων. Αντι΄θετα απο΄
ο΄,τι συµβαι΄νει µε τα υφιστα΄µενα προγρα΄µµατα, τα οποι΄α διε΄θεταν
ανελαστικο΄ προϋπολογισµο΄, το πλαι΄σιο δρα΄σης του προγρα΄µµατος
αυτου΄ θα επιτρε΄ψει την ανακατανοµη΄ των πο΄ρων µεταξυ΄ των
επιµε΄ρους τοµε΄ων δρα΄σης. Ωστο΄σο, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να προβλεφθου΄ν ιδιαι΄τεροι πο΄ροι για
τον προσανατολισµο΄ ο΄λων των κοινοτικω΄ν πολιτικω΄ν προς ΄ενα
υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας της υγει΄ας. Εξα΄λλου, η Επιτροπη΄
θεωρει΄ ο΄πως φαι΄νεται δεδοµε΄νο ο΄τι οι σχετικε΄ς εργασι΄ες µπορου΄ν
να πραγµατοποιηθου΄ν χωρι΄ς τον διορισµο΄ αρµο΄διου προσωπικου΄,
γεγονο΄ς το οποι΄ο δηµιουργει΄ φο΄βους ο΄τι οι εργασι΄ες αυτε΄ς δεν θα
ολοκληρωθου΄ν, λο΄γω της πολυπλοκο΄τητας των δρα΄σεων.

΄ ν ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεµε΄νων
4.6. Συµµετοχη΄ των χωρω
΄ ν της Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω
΄ πης, της
χωρω
Κυ΄πρου, της Μα΄λτας και της Τουρκι΄ας ('Αρθρο 9)
Η διατυ΄πωση του α΄ρθρου σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν
και ιδιαι΄τερα των συνδεδεµε΄νων χωρω΄ν παραµε΄νει ασαφη΄ς και δεν
λαµβα΄νεται ιδιαι΄τερα υπο΄ψη στο προτεινο΄µενο σχε΄διο χρηµατοδο΄τησης.
4.7. Η διεθνη΄ς συνεργασι΄α ('Αρθρο 10)
Η Επιτροπη΄ αναφε΄ρεται στη συνεργασι΄α µε διεθνει΄ς οργανισµου΄ς
ο΄πως π.χ. µε τον ΟΟΣΑ η΄ την ΠΟΥ και προτει΄νει να εντατικοποιηθει΄. Αυτο΄ ει΄ναι ευκται΄ο προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ κα΄θε υπερκα΄λυψη και συνεπω΄ς κα΄θε σπατα΄λη πο΄ρων.

5.

Συµπερα΄σµατα

5.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, µολονο΄τι επιδοκιµα΄ζει γενικα΄ την προ΄ταση, επιθυµει΄ να συνοψι΄σει τις παρατηρη΄σεις
της ως εξη΄ς:
5.2.
Η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη στρατηγικη΄
για τη δηµο΄σια υγει΄α δει΄χνει µι΄α µεταβολη΄ ως προς τη µε΄θοδο
πολιτικη΄ς προσε΄γγισης απο΄ την τακτικη΄ της επικε΄ντρωσης σε
τοµει΄ς µε ιδιαι΄τερη βαρυ΄τητα προς µι΄α γενικο΄τερη και πιο
ολοκληρωµε΄νη στρατηγικη΄ µε διττο΄ στο΄χο: αφενο΄ς τη στη΄ριξη των
εθνικω΄ν προσπαθειω΄ν στον τοµε΄α της υγει΄ας, αφετε΄ρου τον
εντονο΄τερο συντονισµο΄ των επιµε΄ρους µε΄τρων της 'Ενωσης και την
΄ σεις τους για τη
επανεξε΄ταση α΄λλων πολιτικω΄ν ως προς τις επιπτω
δηµο΄σια υγει΄α.
5.3.
Η νε΄α στρατηγικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για τη
δηµο΄σια υγει΄α στηρι΄ζεται σε µεγα΄λο βαθµο΄ στη συ΄γκριση δεδοµε΄νων σχετικα΄ µε τη δηµο΄σια υγει΄α. Προτει΄νεται να ενισχυθει΄ η
συ΄γκριση αυτη΄ µε΄σω της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των αρµο΄διων αρχω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν και των περιφερειω΄ν σε εθελου΄σια βα΄ση,
προκειµε΄νου να προκυ΄ψει απο΄ τη συ΄γκριση µια νε΄α ω΄θηση για την
ανα΄πτυξη των συστηµα΄των υγει΄ας. Θα η΄ταν λυπηρο΄ εα΄ν ΄ενα
συ΄στηµα αξιολο΄γησης δηµιουργη΄σει αποθαρρυντικο΄ κλι΄µα.
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5.4.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ εκφρα΄ζει την
ικανοποι΄ηση΄ της για το ΄εγγραφο της Επιτροπη΄ς µε το οποι΄ο
επικιω΄κεται η ανα΄πτυξη συγκρι΄σιµων δεδοµε΄νων στον τοµε΄α της
υγει΄ας. Ο στο΄χος αυτο΄ς θα συµβα΄λει στην επι΄τευξη µεγαλυ΄τερης
ισο΄τητας στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας.
Η ΟΚΕ ελπι΄ζει ο΄τι η συνεκτι΄µηση των αναγκω΄ν σε ιατροφαρµακευτικη΄ περι΄θαλψη θα χρησιµευ΄σει ιδιαι΄τερα κατα΄ τον προγραµµατισµο΄ των κρατω΄ν µελω΄ν στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας.

5.5.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι η ανα΄λυση
των θεµα΄των της υγει΄ας εκ µε΄ρους της Κοινο΄τητας καθω΄ς και η
σχε΄ση τους µε α΄λλες πολιτικε΄ς δεν οδη΄γησε σε ΄ενα τε΄ταρτο
κεφα΄λαιο του προγρα΄µµατος δρα΄σης µε συγκεκριµε΄νες προτα΄σεις
και οικονοµικου΄ς πο΄ρους.
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5.6.
Η Επιτροπη΄ επιθυµει΄ να δηµιουργη΄σει ΄ενα ευρωπαϊκο΄
φο΄ρουµ υγει΄ας µε συµβουλευτικο΄ ρο΄λο. Η Επιτροπη΄ δεν διευκρινι΄ζει ωστο΄σο πο΄σο σηµαντικο΄ς θα ει΄ναι ο ρο΄λος παρο΄µοιου
συµβουλευτικου΄ οργα΄νου καθω΄ς επι΄σης και ποια θα ει΄ναι η
συ΄νθεση΄ του. Αντ' αυτου΄ η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
προτει΄νει να δοθει΄ στις αρµο΄διες τοπικε΄ς αρχε΄ς, στις ενω΄σεις και
οργανισµου΄ς και κυρι΄ως τις αυτοδιοικη΄σεις και στους κοινωνικου΄ς
φορει΄ς η δυνατο΄τητα να εκφρα΄σουν τη γνω΄µη τους και να
συµµετα΄σχουν στη διαµο΄ρφωση των προγραµµα΄των.
5.7.
Εα΄ν προ΄κειται να υποβληθου΄ν στο µε΄λλον ο΄λες οι πολιτικε΄ς σε µι΄α επανεξε΄ταση ως προς τη σχε΄ση τους µε τα ζητη΄µατα
υγει΄ας η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να ανταποκριθει΄ πρω΄τη στο αι΄τηµα
αυτο΄ στα πλαι΄σια της ανακοι΄νωση΄ς της για την «Προ΄ταση
απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για
τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης στον τοµε΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας (2001-2006)».

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
O Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Λευκο΄ Βιβλι΄ο: Πολιτικη΄ νεολαι΄ας»
(2001/C 116/19)
Στις 13 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 3 του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ της, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να προβει΄ στην κατα΄ρτιση γνωµοδο΄τησης πρωτοβουλι΄ας για το
«Λευκο΄ Βιβλι΄ο: Πολιτικη΄ νεολαι΄ας»
Το τµη΄µα «Απασχο΄ληση, Κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις, ∆ικαιω΄µατα του πολι΄τη» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 14 Νοεµβρι΄ου 2000. Εισηγη΄τρια η΄ταν η
κα Ηassett.
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄ασης της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000) η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 113 ψη΄φους υπε΄ρ, 0 ψη΄φους κατα΄ και 1 αποχη΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Ιστορικο΄ της γνωµοδο΄τησης

1.1.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της συνεδρι΄ασης του Συµβουλι΄ου που
πραγµατοποιη΄θηκε στις 23 Νοεµβρι΄ου 1999, η Επι΄τροπος Viviane
Reding ανακοι΄νωσε το σχε΄διο της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς για την
κατα΄ρτιση Λευκου΄ Βιβλι΄ου για την πολιτικη΄ νεολαι΄ας. Στη συνε΄χεια
η Επιτροπη΄ προε΄βη στην ΄εναρξη της εφαρµογη΄ς µι΄ας ευρει΄ας
διαδικασι΄ας διαβου΄λευσης µε νε΄ους, οργανω΄σεις νε΄ων, κυβερνη΄σεις
των κρατω΄ν µελω΄ν, ερευνητε΄ς στον τοµε΄α της νεολαι΄ας και α΄λλους
φορει΄ς που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α αυτο΄. Λο΄γω του
ενδιαφε΄ροντο΄ς της για την πολιτικη΄ νεολαι΄ας και την προω΄θηση
της εφαρµογη΄ς της σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο (1), η ΟΚΕ αισθα΄νθηκε
την ανα΄γκη να προβει΄ στην κατα΄ρτιση γνωµοδο΄τησης πρωτοβουλι΄ας σχετικα΄ µε το Λευκο΄ Βιβλι΄ο για την πολιτικη΄ νεολαι΄ας, µε
στο΄χο να καταθε΄σει τη συµβολη΄ της στη διεξαγο΄µενη συζη΄τηση
η΄δη απο΄ το αρχικο΄ στα΄διο.
1.2.
Προς τα τε΄λη της δεκαετι΄ας του 1980 η Κοινο΄τητα
προε΄βη στην ταχει΄α ανα΄ληψη δρα΄σης στον τοµε΄α της νεολαι΄ας.
Μετα΄ τη θε΄ση σε εφαρµογη΄ µι΄ας νε΄ας «γενεα΄ς» φιλο΄δοξων
προγραµµα΄των για τη νεολαι΄α και την εκπαι΄δευση, η στιγµη΄ ει΄ναι
κατα΄λληλη για την εξε΄ταση του ζητη΄µατος της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση στο πλαι΄σιο µι΄ας περισσο΄τερο µακροπρο΄θεσµης προοπτικη΄ς. Τα Ευρωπαϊκα΄ Συµβου΄λια του Λουξεµβου΄ργου και της Λισσαβω΄νας α΄νοιξαν νε΄ους δρο΄µους συνεργασι΄ας
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν σε τοµει΄ς πολιτικη΄ς που αφορου΄ν τους
νε΄ους, ο΄πως ει΄ναι οι τοµει΄ς της απασχο΄λησης, της κατα΄ρτισης και
της εκπαι΄δευσης. Για την προω
΄ θηση της ευρωπαϊκη΄ς ολοκλη΄ρωσης
ει΄ναι απαραι΄τητη η ουσιαστικη΄ προω΄θηση της εφαρµογη΄ς της
΄εννοιας της ευρωπαϊκη΄ς ιθαγε΄νειας που καθιερω΄θηκε µε τη
Συνθη΄κη του Μα΄αστριχτ µε στο΄χο τη γεφυ΄ρωση του, συνεχω΄ς
διευρυνο΄µενου, χα΄σµατος που υφι΄σταται µεταξυ΄ της ΕΕ και των
νε΄ων. Κατα΄ συνε΄πεια η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την
πρωτοβουλι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την κατα΄ρτιση
του «Λευκου΄ Βιβλι΄ου: πολιτικη΄ νεολαι΄ας», στο΄χος του οποι΄ου ει΄ναι
η διασφα΄λιση µι΄ας σαφου΄ς µακροπρο΄θεσµης προοπτικη΄ς και
µι΄ας ευρει΄ας συναι΄νεσης σχετικα΄ µε τη µελλοντικη΄ δρα΄ση της
Κοινο΄τητας και τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν.
1.3.
Η δρα΄ση της Κοινο΄τητας ΄εχει επικεντρωθει΄ στην οµα΄δα
των νε΄ων ηλικι΄ας 15-25 ετω΄ν (2). Η χρονικη΄ αυτη΄ περι΄οδος της
ζωη΄ς ενο΄ς ατο΄µου αντιπροσωπευ΄ει την περι΄οδο που µεσολαβει΄
(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε το κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης
σχετικα΄ µε την παροχη΄ εθελοντικη΄ς υπηρεσι΄ας για τους νε΄ους,
19 Mαρτι΄ου 1997, ΕΕ C 158 της 26.5.97.
(2) Απο΄φαση 1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου της 13ης Απριλι΄ου 2000 σχετικα΄ µε τη καθιε΄ρωση του
προγρα΄µµατος δρα΄σης της Κοινο΄τητας «Νεολαι΄α», ΕΕ L 117 της
18.5.2000, σ. 1.

µεταξυ΄ της εφηβει΄ας και της ενηλικι΄ωσης, που θεωρει΄ται γενικα΄ ως
η περι΄οδος της νεο΄τητας. Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η εν λο΄γω περι΄οδος
της νεο΄τητας διαφε΄ρει ο΄χι µο΄νον για κα΄θε α΄τοµο αλλα΄ και απο΄ το
΄ενα κρα΄τος µε΄λος στο α΄λλο, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η πολιτικη΄ νεολαι΄ας
θα πρε΄πει να απευθυ΄νεται κυρι΄ως σε αυτη΄ την ηλικιακη΄ οµα΄δα (3).
2.

Η πολιτικη΄ νεολαι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση

2.1.
Η πολιτικη΄ νεολαι΄ας σε επι΄πεδο ΕΕ ΄εχει ως στο΄χο «να
προωθη΄σει τη συνεργασι΄α στον τοµε΄α της νεολαι΄ας, προκειµε΄νου
να ενισχυθει΄ η ευρωπαϊκη΄ συνει΄δηση των νε΄ων και να ληφθει΄
υπο΄ψη η επιθυµι΄α τους να διαδραµατι΄σουν ενεργο΄ ρο΄λο στην
οικοδο΄µηση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας» (4). Τα α΄ρθρα 149 και
150 της Συνθη΄κης παρε΄χουν τη νοµικη΄ βα΄ση για την εφαρµογη΄
κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς στους τοµει΄ς της εκπαι΄δευσης, της κατα΄ρτισης και της νεολαι΄ας (5). Η Συνθη΄κη προβλε΄πει τη λη΄ψη µε΄τρων
για «την ενθα΄ρρυνση της ανα΄πτυξης της ανταλλαγη΄ς νε΄ων και των
ανταλλαγω΄ν εκπαιδευτικω΄ν στον κοινωνικοεκπαιδευτικο΄ τοµε΄α» (6).
Η κοινοτικη΄ δρα΄ση βασι΄σθηκε, µε επιτυχι΄α, στις εµπειρι΄ες και τις
αξι΄ες, σχετικα΄ µε την εργασι΄α των νε΄ων στην Ευρω΄πη, που
αναπτυ΄χθηκαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης και
συνε΄βαλε στην εδραι΄ωση και δια΄δοση της ευρωπαϊκη΄ς δια΄στασης
της εργασι΄ας των νε΄ων. Επιστε΄γασµα της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας της ΕΕ
αποτελου΄ν ορισµε΄να προγρα΄µµατα υποστη΄ριξης της κινητικο΄τητας
των νε΄ων, του ΄εργου των οργανω΄σεων νεολαι΄ας και της επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης. Χα΄ρη στην ανα΄πτυξη µηχανισµω΄ν ο΄πως το
΄ πη» και η «Ευρωπαϊκη΄
προ΄γραµµα «Η νεολαι΄α για την Ευρω
εθελοντικη΄ υπηρεσι΄α για τους νε΄ους», οι κοινοτικε΄ς δρα΄σεις
απευθυ΄νονται σε περισσο΄τερους νε΄ους, το΄σο σε ατοµικο΄ επι΄πεδο
ο΄σο και σε επι΄πεδο οργανω΄σεων νεολαι΄ας. Η συζη΄τηση µε
αντικει΄µενο την πολιτικη΄ νεολαι΄ας στην Ευρω΄πη ΄εχει προχωρη΄σει
σηµαντικα΄ χα΄ρη στον αποκεντρωµε΄νο χαρακτη΄ρα της κοινοτικη΄ς
δρα΄σης.
(3) Στην Ελλα΄δα, την Ιταλι΄α και την Ισπανι΄α το ποσοστο΄ ανεργι΄ας των
νε΄ων που ΄εχουν τελειω΄σει την τριτοβα΄θµια εκπαι΄δευση στα α΄τοµα
ηλικι΄ας 20-24 και 25-29 ετω΄ν ει΄ναι υψηλο΄τερο απο΄ το αντι΄στοιχο
ποσοστο΄ ανεργι΄ας των νε΄ων που ΄εχουν τελειω΄σει την υποχρεωτικη΄ η΄
τη δευτεροβα΄θµια εκπαι΄δευση, «Education at a Glance», ΟΟΣΑ
2000, σ. 271.
(4) Ψη΄φισµα της συνα΄ντησης του Συµβουλι΄ου και των Υπουργω΄ν που
πραγµατοποιη΄θηκε στο εσωτερικο΄ του Συµβουλι΄ου στις 26 Ιουνι΄ου
1991, σχετικα΄ µε τις δρα΄σεις που θα πρε΄πει να αναληφθου΄ν κατα΄
προτεραιο΄τητα στον τοµε΄α της νεολαι΄ας, ΕΕ C 208, 1991.
(5) Ενοποιηµε΄νη ΄εκδοση της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, α΄ρθρα 149 και 150.
(6) Ενοποιηµε΄νη ΄εκδοση της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, α΄ρθρο 149.
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2.2.
Οι πολιτικε΄ς για τους νε΄ους που εφαρµο΄σθηκαν σε επι΄πεδο
κρατω΄ν µελω΄ν συνε΄βαλαν σηµαντικα΄ στη βελτι΄ωση της κοινωνικη΄ς
κατα΄στασης των νε΄ων κατα΄ το δευ΄τερο η΄µισυ του εικοστου΄
αιω΄να. Οι νε΄οι της ΕΕ ει΄ναι περισσο΄τερο ανεξα΄ρτητοι και ΄εχουν
΄ σουν τις προσδοκι΄ες τους
περισσο΄τερες ευκαιρι΄ες για να εκπληρω
σε σχε΄ση µε τις προηγου΄µενες γενεε΄ς. Παρα΄ το γεγονο΄ς αυτο΄, η
κοινωνι΄α στο πλαι΄σιο της οποι΄ας οι νε΄οι καλου΄νται να ζη΄σουν δεν
ει΄ναι η κοινωνι΄α την οποι΄α ΄εχουν επιλε΄ξει οι ΄διοι,
ι
αλλα΄ µι΄α
κοινωνι΄α που αποτελει΄ τη ΄δια
ι στιγµη΄ κληρονοµια΄ και χρε΄ος που
µεταβιβα΄ζεται απο΄ τις προηγου΄µενες γενεε΄ς. Ο µεταβατικο΄ς
χαρακτη΄ρας της νεο΄τητας γι΄νεται ακο΄µη εντονο΄τερος απο΄ τις
σηµαντικε΄ς µεταβολε΄ς που υφι΄σταται η ζωη΄ των νε΄ων κατα΄ την
περι΄οδο αυτη΄: πε΄ρασµα απο΄ την παιδικη΄ ηλικι΄α στην ενηλικι΄ωση,
απο΄ την εκπαι΄δευση στην εργασι΄α, απο΄ την εξα΄ρτηση στην
ανεξαρτησι΄α, µε τελικο΄ αποτε΄λεσµα την πλη΄ρη συµµετοχη΄ τους
στην κοινωνικη΄ ζωη΄ ως πολι΄τες. Κα΄θε πο΄ρος που διατι΄θεται για να
βοηθη΄σει τους νε΄ους να αναπτυ΄ξουν τις ικανο΄τητε΄ς τους, να
συµµετα΄σχουν και να συµβα΄λουν στην κοινωνικη΄ ζωη΄, αποτελει΄
σηµαντικη΄ επε΄νδυση και ως τε΄τοια θα πρε΄πει να εκλαµβα΄νεται,
δεδοµε΄νου ο΄τι παρε΄χει στους νε΄ους τη δυνατο΄τητα να αναλα΄βουν
πλη΄ρως τις υποχρεω΄σεις τους ΄εναντι της κοινωνι΄ας.
2.3.
Οι προ΄σφατες πολιτικε΄ς εξελι΄ξεις σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο
΄εχουν επιβεβαιω΄σει τη σηµασι΄α που αποδι΄δεται στη νεολαι΄α. Κατα΄
την προετοιµασι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισσαβω΄νας,
η πορτογαλικη΄ προεδρι΄α επιβεβαι΄ωσε τη σηµασι΄α που αποδι΄δεται
στη νεολαι΄α, δηλω΄νοντας ο΄τι: «O ευρωπαϊκο΄ς πληθυσµο΄ς και
ιδι΄ως οι νε΄οι, πρε΄πει να διαθε΄τουν µαζικη΄ προ΄σβαση σε βασικε΄ς
ικανο΄τητες, ο΄πως να µπορου΄ν να κατανοου΄ν και να επιλυ΄ουν
προβλη΄µατα, να διαπλα΄θουν επιστηµονικο΄ πνευ΄µα και τεχνικε΄ς
δεξιο΄τητες, να χρησιµοποιου΄ν τις τεχνολογι΄ες των πληροφοριω΄ν,
να µιλου΄ν α΄λλες γλω΄σσες, να αναπτυ΄σσουν ικανο΄τητες ανα΄ληψης
πρωτοβουλι΄ας και επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος, να ει΄ναι ενεργοι΄,
ελευ΄θεροι και υπευ΄θυνοι πολι΄τες». Για την επι΄τευξη των προαναφερθε΄ντων στο΄χων απαιτει΄ται η εφαρµογη΄ ολοκληρωµε΄νων πολιτικω΄ν
νεολαι΄ας σε ο΄λα τα επι΄πεδα και για ο΄λους τους νε΄ους, που θα
διασφαλι΄ζουν την ο΄σο το δυνατο΄ν µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ των
νε΄ων, ανεξα΄ρτητα απο΄ το αν η εν λο΄γω συµµετοχη΄ ΄εχει θεσµικο΄,
συµµετοχικο΄ η΄ ατοµικο΄ χαρακτη΄ρα.
2.4.
Η πολιτικη΄ νεολαι΄ας θα πρε΄πει να διαπνε΄εται απο΄ το ΄διο
ι
πνευ΄µα που διαπνε΄ει και τις δεσµευ΄σεις που ΄εχουν αναληφθει΄ σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο κατα΄ τα τελευται΄α ΄ετη, να αντιµετωπι΄ζει τους
νε΄ους ως πο΄ρο που µπορει΄ να συµβα΄λει στην ανα΄πτυξη της
κοινωνι΄ας και να ΄εχει ως βασικο΄ στο΄χο την παροχη΄ προς ο΄λους
τους νε΄ους της ΕΕ της δυνατο΄τητας να καταστου΄ν «ενεργοι΄,
ελευ΄θεροι και υπευ΄θυνοι πολι΄τες» (1). Η πολιτικη΄ νεολαι΄ας ει΄ναι
µι΄α διατοµεακη΄ ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄ που απευθυ΄νεται στους
νε΄ους, βασι΄ζεται στους νε΄ους και αποσκοπει΄ στην ικανοποι΄ηση των
αναγκω΄ν τους. Βασικο΄ς στο΄χος της ει΄ναι η βελτι΄ωση και η ανα΄πτυξη
των συνθηκω΄ν διαβι΄ωσης και της συµµετοχη΄ς των νε΄ων στις
διαδικασι΄ες αντιµετω΄πισης µι΄ας ευρει΄ας σειρα΄ς κοινωνικω΄ν, πολιτιστικω΄ν και πολιτικω΄ν ζητηµα΄των που αφορου΄ν το΄σο τους ΄διους
ι
(1) Ψη΄φισµα για τη θε΄σπιση µι΄ας πολιτικη΄ς νεολαι΄ας για την Ευρω΄πη, που
υιοθετη΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο Α4-0100/99· Ψη΄φισµα
του Συµβουλι΄ου και της συνεδρι΄ασης των Υπουργω΄ν Νεολαι΄ας
που πραγµατοποιη΄θηκε στο εσωτερικο΄ του Συµβουλι΄ου της 8ης
Φεβρουαρι΄ου 1999, ΕΕ C 42 της 17.2.1999). Συµβολη΄ στην
προεδρι΄α, ΄εκθεση σχετικα΄ µε το Ευρωπαϊκο΄ Συ΄µφωνο για την Απασχο΄ληση-Μνηµο΄νιο της γερµανικη΄ς προεδρι΄ας µε τι΄τλο «Νεολαι΄α και
Ευρω΄πη — Το µε΄λλον µας». Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Βιε΄ννης,
Συµπερα΄σµατα της προεδρι΄ας, σηµει΄ο 46 (11 ∆εκεµβρι΄ου 1998).
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ο΄σο και α΄λλες κοινωνικε΄ς οµα΄δες. Η πολιτικη΄ νεολαι΄ας, ει΄ναι
εξ ορισµου΄ µι΄α οριζο΄ντια πολιτικη΄, στο πλαι΄σιο της οποι΄ας
διασφαλι΄ζεται η ανα΄ληψη συνεκτικω΄ν και συντονισµε΄νων ενεργειω΄ν
µεταξυ΄ διαφο΄ρων τοµε΄ων πολιτικη΄ς και διοικη΄σεων, µε΄σω της
υλοποι΄ησης ολοκληρωµε΄νων δρα΄σεων. Η πολιτικη΄ νεολαι΄ας αφενο΄ς
αποτελει΄ το µε΄σο συντονισµου΄ των διαφο΄ρων επιµε΄ρους µε΄τρων
που λαµβα΄νονται σε ο΄λα τα επι΄πεδα προκειµε΄νου να εξυπηρετηθου΄ν τα συµφε΄ροντα των νε΄ων και αφετε΄ρου διασφαλι΄ζει τη
συµµετοχη΄ των νε΄ων στη διαµο΄ρφωση της κοινωνικη΄ς, οικονοµικη΄ς,
πολιτικη΄ς και πολιτιστικη΄ς ζωη΄ς. Οι νε΄οι αποτελου΄ν τον ακρογωνιαι΄ο λι΄θο της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας, ο΄χι µο΄νον ως τελικοι΄ αποδε΄κτες
αλλα΄ συµµετε΄χοντας ενεργα΄ και συµβα΄λλοντας στην ολοκλη΄ρωση
αυτη΄ς της δυναµικη΄ς διαδικασι΄ας.
2.5.
Για την υιοθε΄τηση µι΄ας ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς νεολαι΄ας
απαιτει΄ται η α΄µεση συ΄νδεση των πολιτικω΄ν νεολαι΄ας, αφ' εαυτω΄ν,
µε τις τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Η ανα΄πτυξη
µι΄ας ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς νεολαι΄ας δεν µπορει΄ να περιορισθει΄
στην ενσωµα΄τωση των πτυχω΄ν που αφορου΄ν τους νε΄ους στις
πολιτικε΄ς απασχο΄λησης, κοινωνικη΄ς ΄ενταξης και στις α΄λλες πολιτικε΄ς. Απαιτει΄ται η ανα΄ληψη ειδικω΄ν δρα΄σεων για τους νε΄ους σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο προκειµε΄νου να επιδειχθει΄ ο απαιτου΄µενος
σεβασµο΄ς στις αυτοτελει΄ς αξι΄ες της εργασι΄ας των νε΄ων και των
υπηρεσιω΄ν που παρε΄χουν, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τον συµµετοχικο΄
χαρακτη΄ρα των δραστηριοτη΄των τους, ω΄στε να αξιοποιηθου΄ν οι
νε΄οι και να αποτελε΄σουν ο΄χι απλω΄ς ΄ενα µε΄σο ανα΄πτυξης της
κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς αλλα΄ και ΄ενα µε΄σο επιτυχου΄ς ανανε΄ωσης των
ευρωπαϊκω΄ν δηµοκρατιω΄ν (2). Εκτο΄ς απο΄ τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα
δρα΄σης η Κοινο΄τητα υποστηρι΄ζει τη λη΄ψη µε΄τρων για τους
νε΄ους µε΄σω της εφαρµογη΄ς προγραµµα΄των των ∆ιαρθρωτικω
΄ν
Ταµει΄ων (3). Η θε΄σπιση κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν στον τοµε΄α της
πολιτικη΄ς νεολαι΄ας θα βοηθη΄σει το΄σο τον προγραµµατισµο΄ και
την αξιολο΄γηση εκ µε΄ρους της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς ο΄σο και την
ανα΄πτυξη συνεκτικω΄ν προγραµµα΄των εκ µε΄ρους των αρχω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν.
2.6.
'Οπως και κα΄θε α΄λλη κοινωνικη΄ οµα΄δα οι νε΄οι ΄εχουν
΄ σεις. Οι νε΄οι θα πρε΄πει να
το΄σο δικαιω΄µατα ο΄σο και υποχρεω
απολαµβα΄νουν τα ΄δια
ι δικαιω΄µατα που απολαµβα΄νουν και ο΄λοι οι
υπο΄λοιποι πολι΄τες, ανεξα΄ρτητα απο΄ τις διακρι΄σεις που µπορου΄ν να
προκληθου΄ν, βα΄σει του ορισµου΄ που δι΄δεται στο πλαι΄σιο του

(2) Στη συγκριτικη΄ µελε΄τη που εκπο΄νησε η ∆ιευθυ΄νουσα Επιτροπη΄ του
Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης για τη διακυβερνητικη΄ συνεργασι΄α στον
τοµε΄α της νεολαι΄ας εξετα΄ζονται οκτω΄ τοµει΄ς της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας
(CDEJ (96) 11 rév. 2 — αναθεω΄ρηση του κειµε΄νου που πραγµατοποιη΄θηκε στις 15 Οκτωβρι΄ου 1998). Οι εν λο΄γω τοµει΄ς ει΄ναι οι ακο΄λουθοι:
(1) ο΄ργανα που ει΄ναι αρµο΄δια για τον συντονισµο΄ της κυβερνητικη΄ς
πολιτικη΄ς σχετικα΄ µε τους νε΄ους (2) η κυβερνητικη΄ πολιτικη΄ στον
τοµε΄α της νεολαι΄ας (3) οι κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για θε΄µατα
νεολαι΄ας (4) οι συνταγµατικε΄ς και νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν
τους νε΄ους (5) οι νο΄µοι που αφορου΄ν ειδικα΄ τους νε΄ους (6) η ζωη΄ των
νε΄ων στο πλαι΄σιο διαφο΄ρων οργανω΄σεων νεολαι΄ας (7) η διεθνη΄ς
συνεργασι΄α στον τοµε΄α της νεολαι΄ας (8) τα κριτη΄ρια και οι σχετικε΄ς
διευθετη΄σεις για την αναγνω΄ριση της χρηµατοδο΄τησης των οργανω΄σεων νεολαι΄ας και σχετικω΄ν σχεδι΄ων.
(3) Κατα΄ την περι΄οδο προγραµµατισµου΄ 2000-2000, το Ευρωπαϊκο΄
Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο και η κοινοτικη΄ πρωτοβουλι΄α Εqual θα επιδιω΄ξουν
την προω΄θηση της λη΄ψης µε΄τρων που αφορου΄ν την κατα΄ρτιση και
την ενι΄σχυση της απασχολησιµο΄τητας των νε΄ων. Η εφαρµογη΄ των
∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων ΄εχει αποκεντρωθει΄ σε επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν, µε
αποτε΄λεσµα οι αποφα΄σεις σχετικα΄ µε τα προγρα΄µµατα να λαµβα΄νονται
βα΄σει των εθνικω΄ν προτεραιοτη΄των.
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α΄ρθρου 13 της Συνθη΄κης. Οι ενεργε΄ς πολιτικε΄ς υπε΄ρ της διασφα΄λισης ΄σων
ι
ευκαιριω΄ν θα πρε΄πει να αποτελε΄σουν αναπο΄σπαστο
τµη΄µα της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας. Προκειµε΄νου να διασφαλισθου΄ν
πλη΄ρως το΄σο τα δικαιω΄µατα ο΄σο και οι υποχρεω΄σεις των νε΄ων, θα
πρε΄πει να εξασφαλισθει΄ η δυνατο΄τητα απο΄κτησης εκ µε΄ρους τους
επαρκου΄ς εισοδη΄µατος, η συµµετοχη΄ τους στη διαµο΄ρφωση των
αποφα΄σεων που τους αφορου΄ν, η ενηµε΄ρωση΄ τους, η δυνατο΄τητα
προ΄σβασης στην αγορα΄ εργασι΄ας, η δυνατο΄τητα απο΄κτησης
αξιοπρεπου΄ς στε΄γης, η παροχη΄ ικανοποιητικη΄ς ιατροφαρµακευτικη΄ς περι΄θαλψης, η δυνατο΄τητα απο΄κτησης ικανοποιητικη΄ς εκπαι΄δευσης, η προστασι΄α του περιβα΄λλοντος στο οποι΄ο ζουν, αλλα΄
επι΄σης και η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α και ψυχαγωγι΄α τους. Η
Συ΄µβαση του ΟΗΕ για τα δικαιω΄µατα των παιδιω΄ν αποτελει΄ ΄ενα
µοναδικο΄ σηµει΄ο νοµικη΄ς αναφορα΄ς για την προω΄θηση των
δικαιωµα΄των των παιδιω΄ν και των νε΄ων. Ο Ευρωπαϊκο΄ς Κοινωνικο΄ς
Χα΄ρτης αναφε΄ρεται σε δικαιω΄µατα που αφορου΄ν α΄µεσα τους νε΄ους,
ενω΄ θα πρε΄πει να σηµειωθει΄ο΄τι σε επι΄πεδο ΕΕ ο Χα΄ρτης Θεµελιωδω΄ν
∆ικαιωµα΄των θα επηρεα΄σει σηµαντικα΄ τη ζωη΄ τους.
2.7.
Επι΄ του παρο΄ντος ο αριθµο΄ς των νε΄ων ηλικι΄ας 15-24 ετω΄ν
ανε΄ρχεται στης ΕΕ σε 46,9 εκατοµµυ΄ρια α΄τοµα (1). Ο αριθµο΄ς των
νε΄ων στις δε΄κα υποψη΄φιες προς ΄ενταξη ΧΚΑΕ ανερχο΄ταν το 1999
σε 16,9 εκατοµµυ΄ρια (2). Το ποσοστο΄ που αντιστοιχει΄ στους νε΄ους
σε σχε΄ση µε το συνολικο΄ πληθυσµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
µειω΄νεται διαρκω΄ς λο΄γω της µει΄ωσης του αριθµου΄ των γεννη΄σεων
και της αυ΄ξησης του προσδο΄κιµου επιβι΄ωσης. Η εν λο΄γω δηµογραφικη΄ τα΄ση θα ενισχυθει΄ κατα΄ την επο΄µενη δεκαετι΄α µε αποτε΄λεσµα
να αυξηθει΄ η υφιστα΄µενη ανισορροπι΄α µεταξυ΄ των γενεω΄ν, λο΄γω
της αυ΄ξησης του αριθµου΄ των ατο΄µων η ηλικι΄α των οποι΄ων
υπερβαι΄νει τα 65 ΄ετη. Η εν λο΄γω εξε΄λιξη θα ΄εχει σηµαντικε΄ς
επιπτω΄σεις στο δηµοκρατικο΄ πολι΄τευµα και στην κοινωνι΄α µας.
Συ΄µφωνα µε τις υπα΄ρχουσες προβλε΄ψεις, το ΄ετος 2015 ο
αριθµο΄ς των ατο΄µων ηλικι΄ας 15-29 ετω΄ν θα µειωθει΄ κατα΄
13 εκατοµµυ΄ρια (3). Κατα΄ συνε΄πεια οι νε΄οι θα αποτελε΄σουν ΄εναν
καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας πο΄ρο για την ανανε΄ωση των κοινωνιω΄ν και
οικονοµιω΄ν της Ευρω΄πης στις αρχε΄ς του 21ου αιω΄να. Η πλη΄ρης
και δηµοκρατικη΄ συµµετοχη΄ τους στην κοινωνικη΄ ζωη΄ θα αποβει΄
καθοριστικη΄. Επιπλε΄ον, οι νε΄οι ση΄µερα αποκτου΄ν την ανεξαρτησι΄α
τους σε µεγαλυ΄τερη ηλικι΄α, κυρι΄ως λο΄γω του ο΄τι η εκπαι΄δευση΄
τους διαρκει΄ περισσο΄τερο, αλλα΄ επι΄σης και λο΄γω του υψηλου΄
κο΄στους διαβι΄ωσης που χαρακτηρι΄ζει πολλε΄ς χω΄ρες, της ανα΄γκης
να χρηµατοδοτη΄σουν τις σπουδε΄ς τους, της ΄ελλειψης κοινωνικη΄ς
προστασι΄ας και των προβληµα΄των που αντιµετωπι΄ζουν κατα΄ την
ει΄σοδο΄ τους στην αγορα΄ εργασι΄ας. Αποτε΄λεσµα ο΄λων αυτω΄ν
ει΄ναι πολλοι΄ νε΄οι να µην ΄εχουν αποκτη΄σει την οικονοµικη΄ τους
ανεξαρτησι΄α στα µε΄σα της τρι΄της δεκαετι΄ας της ζωη΄ς τους. Το
γεγονο΄ς αυτο΄ ΄εχει το΄σο κοινωνικε΄ς ο΄σο και οικονοµικε΄ς επιπτω΄σεις.
Οι νε΄οι δεν µπορου΄ν να αναλα΄βουν πλη΄ρως τα δικαιω΄µατα και τις
υποχρεω΄σεις τους ου΄τε να καταστου΄ν οικονοµικα΄ αυτα΄ρκεις.
2.8.
Αναγνωρι΄ζοντας την πλεια΄δα των προκλη΄σεων που
καλου΄νται να αντιµετωπι΄σουν οι νε΄οι στη σηµερινη΄ κοινωνι΄α καθω΄ς
και τη σηµασι΄α της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας, η ΟΚΕ προε΄βη κατα΄ την
τελευται΄α δεκαετι΄α στην τακτικη΄ κατα΄θεση της συµβολη΄ς της στην
κατα΄ρτιση µι΄ας πολιτικη΄ς νεολαι΄ας σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο.

(1) Ευρωπαϊκα΄ Κοινωνικα΄ Στατιστικα΄ Στοιχει΄α — 'Ερευνα σχετικα΄ µε το
εργατικο΄ δυναµικο΄ 1999, σ. 34.
(2) Σχε΄διο Monee ΕΟΚ/ΚΑΚ/Βαλτικε΄ς χω΄ρες, Unicef 2000, σ. 127.
(3) Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο «Προς µι΄α Ευρω΄πη ο΄λων των
ηλικιω΄ν», COM(1999) 221 τελικο΄, σ. 7.
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Πρωτοστα΄τησε στη διεξαγωγη΄ συζητη΄σεων για καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας θε΄µατα ο΄πως η ανεργι΄α των νε΄ων, η εκπαι΄δευση, τα προγρα΄µµατα για τους νε΄ους, οι ΜΚΟ, συµπεριλαµβανοµε΄νων των οργανω΄σεων νεολαι΄ας, και οι οργανω΄σεις της Κοινωνι΄ας των Πολιτω΄ν στην
Ευρω΄πη (4). Στο πλαι΄σιο της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης η προσοχη΄
της ΟΚΕ θα επικεντρωθει΄ στα ζητη΄µατα της απασχο΄λησης των
νε΄ων και της κοινωνικη΄ς ΄ενταξη΄ς τους, της εκπαι΄δευσης και της
κινητικο΄τητας και της συµµετοχη΄ς τους στην Κοινωνι΄α των
Πολιτω΄ν.

3.

Απασχο΄ληση των νε΄ων και κοινωνικη΄ ΄ενταξη

3.1.
Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι τα ποσοστα΄ ανεργι΄ας των νε΄ων
΄εχουν µειωθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια των δυ΄ο τελευται΄ων δεκαετιω΄ν,
παραµε΄νουν σε ιδιαι΄τερα υψηλα΄ επι΄πεδα σε σχε΄ση µε τα αντι΄στοιχα
ποσοστα΄ α΄λλων ηλικιακω΄ν οµα΄δων. Επι΄ του παρο΄ντος το ποσοστο΄
ανεργι΄ας των ατο΄µων ηλικι΄ας 15-24 ετω΄ν στην ΕΕ ει΄ναι σχεδο΄ν το
διπλα΄σιο απο΄ το αντι΄στοιχο ποσοστο΄ των ατο΄µων ηλικι΄ας 25-65
ετω΄ν, και αντιστοιχει΄ σε πε΄ντε εκατοµµυ΄ρια νε΄ους ανε΄ργους.
Βεβαι΄ως οι προαναφερθε΄ντες αριθµοι΄ υποκρυ΄πτουν τις σηµαντικε΄ς
διαφορε΄ς που υπα΄ρχουν µεταξυ΄ των διαφο΄ρων χωρω΄ν, των διαφο΄ρων περιοχω΄ν στο εσωτερικο΄ της κα΄θε χω΄ρας και των νε΄ων ανδρω΄ν
και γυναικω΄ν. Η ανεργι΄α των νε΄ων ει΄ναι ιδιαι΄τερα υψηλη΄ στην
Ισπανι΄α, την Ιταλι΄α, τη Γαλλι΄α, την Ελλα΄δα και την Φινλανδι΄α, ενω΄
σοβαρα΄ προβλη΄µατα απο΄ το υψηλο΄ ποσοστο΄ ανεργι΄ας των νε΄ων
γυναικω΄ν αντιµετωπι΄ζουν η Ελλα΄δα, η Ιταλι΄α και η Ισπανι΄α.
Συ΄µφωνα µε τα υπα΄ρχοντα στοιχει΄α τα ποσοστα΄ απασχο΄λησης
των εθνικω΄ν µειονοτη΄των και των µειονεκτου΄ντων ατο΄µων ει΄ναι
χαµηλο΄τερα απο΄ τον µε΄σο ο΄ρο. Εκτιµα΄ται ο΄τι 45 % των νε΄ων ΄εχει
εργασθει΄ τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ και ο΄τι το 20 % ΄εµειναν α΄νεργοι
για δευ΄τερη η΄ τρι΄τη φορα΄ (5).

3.2.
Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η ανεργι΄α αποτελει΄ µι΄α απο΄ τις
σηµαντικο΄τερες αιτι΄ες του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄, το φαινο΄µενο
αυτο΄ ει΄ναι συχνα΄ πολυδια΄στατο. Ορισµε΄νοι απο΄ τους παρα΄γοντες
που οδηγου΄ν στον κοινωνικο΄ αποκλεισµο΄ ενο΄ς ατο΄µου ει΄ναι η
΄ελλειψη επαγγελµατικω΄ν δεξιοτη΄των και εκπαι΄δευσης, τα περιορισµε΄να εισοδη΄µατα που διαθε΄τει, η περιορισµε΄νη προ΄σβαση
σε επιδο΄µατα της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, οι α΄σχηµες συνθη΄κες
στε΄γασης, η υψηλη΄ εγκληµατικο΄τητα του περιβα΄λλοντο΄ς του, η
κακη΄ υγει΄α, η α΄σχηµη παιδικη΄ ηλικι΄α, η δια΄λυση της οικογε΄νεια΄ς

(4) Οι γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ περιλαµβα΄νουν: Η ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση
της εκπαι΄δευσης: ο χαρακτη΄ρας, το περιεχο΄µενο και οι προοπτικε΄ς
της, Ενηµερωτικη΄ 'Εκθεση· Ανεργι΄α των νε΄ων, ΕΕ C 18 της 22.1.1996·
Κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα δρα΄σης για τη νεολαι΄α, ΕΕ C 410 της
30.12.1998.
(5) «Εφαρµο΄ζοντας της Ευρωπαϊκη΄ Στρατηγικη΄ για την Απασχο΄ληση»,
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ 1999, σ. 19. Αναγνωρι΄ζοντας τα εν λο΄γω
προβλη΄µατα η κατευθυντη΄ρια γραµµη΄ 1 των ευρωπαϊκω΄ν κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν για την απασχο΄ληση για το ΄ετος 2000 ΄εχει ως
στο΄χο να διασφαλι΄σει ο΄τι: «παρε΄χεται σε ο΄λους τους νε΄ους η
δυνατο΄τητα να πραγµατοποιη΄σουν µι΄α νε΄α αρχη΄, πριν παρε΄λθουν ΄εξι
µη΄νες απο΄ την ηµε΄ρα που βρε΄θηκαν στην ανεργι΄α, υπο΄ τη µορφη΄
κατα΄ρτισης, επιµο΄ρφωσης, εργασιακω΄ν πρακτικω΄ν, προσφορα΄ς εργασι΄ας η΄ της λη΄ψης α΄λλων µε΄τρων απασχολησιµο΄τητας, µε στο΄χο την
αποτελεσµατικη΄ ΄ενταξη΄ τους στην αγορα΄ εργασι΄ας».
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

του και η ΄ελλειψη πληροφο΄ρησης, κινητικο΄τητας και δικαιοσυ΄νης.
Το στα΄διο µετα΄βασης απο΄ την παιδικη΄ ηλικι΄α και την εκπαι΄δευση
στην ενηλικι΄ωση και στην απασχο΄ληση αποτελει΄ µι΄α περι΄οδο
ιδιαι΄τερα ευαι΄σθητη για τους νε΄ους. Οι νε΄οι που εγκαταλει΄πουν το
σχολει΄ο και δεν κατορθω΄νουν να βρουν εργασι΄α διαθε΄τουν
πολυ΄ περιορισµε΄νη κοινωνικη΄ προστασι΄α. Επιπλε΄ον, θα πρε΄πει να
σηµειωθει΄ ο΄τι η εξευ΄ρεση απασχο΄λησης δεν σηµαι΄νει αυτο΄µατα τον
τερµατισµο΄ του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄, δεδοµε΄νου ο΄τι οι νε΄οι
ανη΄κουν στην κατηγορι΄α των «πτωχω΄ν εργαζοµε΄νων» λο΄γω του
χαµηλου΄ επιπε΄δου των αµοιβω
΄ ν τους (1).
3.3. Απασχο΄ληση της νεολαι΄ας
3.3.1. Κατα΄ τη δια΄ρκεια του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της
Λισσαβω΄νας οι αρχηγοι΄ κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων της ΕΕ ανε΄λαβαν
τη δε΄σµευση να καταστη΄σουν την Ευρω΄πη τη δυναµικο΄τερη και
ανταγωνιστικο΄τερη περιοχη΄ του κο΄σµου, βασιζο΄µενοι στην καινοτοµι΄α και στη γνω΄ση, που θα µπορει΄ να διασφαλι΄σει τα επι΄πεδα
εκει΄να οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης που απαιτου΄νται για τη δηµιουργι΄α
περισσο΄τερων και καλυ΄τερων θε΄σεων απασχο΄λησης και την υ΄παρξη
µεγαλυ΄τερης κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς µε΄χρι το 2010. Για την υλοποι΄ηση
του στο΄χου που τε΄θηκε στη Λισσαβω΄να απαιτει΄ται η πραγµατοποι΄ηση σηµαντικω΄ν προο΄δων στους τοµει΄ς της οικονοµι΄ας και της
απασχο΄λησης. Η διασφα΄λιση σταθερου΄ ρυθµου΄ οικονοµικη΄ς
ανα΄πτυξης της τα΄ξης του 3 %, σε συνδυασµο΄ µε την ανα΄πτυξη της
καινοτοµι΄ας και των γνω΄σεων και την επε΄κταση του τοµε΄α των
υπηρεσιω΄ν, θα παρα΄σχει τις απαραι΄τητες συνθη΄κες για την αυ΄ξηση
της απασχο΄λησης σε επι΄πεδα του 70 % για τους α΄νδρες και του
60 % για τις γυναι΄κες. Για τη δηµιουργι΄α της νε΄ας οικονοµι΄ας
της γνω΄σης απαιτει΄ται ΄ενα µεγαλυ΄τερο σε αριθµο΄ και καλυ΄τερα
εκπαιδευµε΄νο εργατικο΄ δυναµικο΄ που θα διαθε΄τει κατα΄ρτιση
υψηλου΄ επιπε΄δου. Κατα΄ συνε΄πεια ο ρο΄λος της γενεα΄ς των νε΄ων που
θα ολοκληρω΄σει την εκπαι΄δευση΄ της και θα εισε΄λθει στην αγορα΄
εργασι΄ας κατα΄ την επο΄µενη δεκαετι΄α θα ει΄ναι καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας
για τη επιτυχη΄ ολοκλη΄ρωση της διαδικασι΄ας δηµιουργι΄ας µι΄ας οικονοµι΄ας που θα βασι΄ζεται στη γνω΄ση.
3.3.2. Κατα΄ τη δια΄ρκεια του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της
Λισσαβω΄νας σηµειω΄θηκε επι΄σης µι΄α σηµαντικη΄ εξε΄λιξη στον τοµε΄α
των µεθο΄δων που χρησιµοποιει΄ η ΕΕ για την επι΄τευξη των στο΄χων
της, µε την αντικατα΄σταση της µεθο΄δου της θε΄σπισης νοµοθεσι΄ας
απο΄ τη µε΄θοδο της θε΄σπισης «µη υποχρεωτικη΄ς νοµοθεσι΄ας»,
επιστε΄γασµα της οποι΄ας αποτελει΄ η υιοθε΄τηση της «ανοικτη΄ς
µεθο΄δου συντονισµου΄» (2). Με τα συµπερα΄σµατα της Λισσαβω΄νας
επεκτει΄νεται η εφαρµογη΄ της ανοικτη΄ς µεθο΄δου συντονισµου΄
και στους τοµει΄ς του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄, των πολιτικω΄ν
ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου της Ευρω΄πης, των πολιτικω΄ν για τις ΜΜΕ,
της ΄ερευνας και της καινοτοµι΄ας. Η υιοθε΄τηση της «ανοικτη΄ς
µεθο΄δου συντονισµου΄» στους προαναφερθε΄ντες τοµει΄ς αποσκοπει΄
στη διασφα΄λιση της υλοποι΄ησης των στο΄χων που καθο΄ρισε η
∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς της Λισσαβω΄νας. Η εν λο΄γω προσπα΄θεια θα
ενισχυθει΄ µε την υποβολη΄ µι΄ας ετη΄σιας ΄εκθεσης της Επιτροπη΄ς
προς το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο που πραγµατοποιει΄ται κα΄θε α΄νοιξη
µε αντικει΄µενο την προ΄οδο που ΄εχει σηµειωθει΄ στους σηµαντικο΄τερους τοµει΄ς. Το Λευκο΄ Βιβλι΄ο για την πολιτικη΄ νεολαι΄ας θα πρε΄πει,
χρησιµοποιω΄ντας τις εν λο΄γω εξελι΄ξεις το΄σο ως σηµει΄ο αναφορα΄ς
ο΄σο και ως µε΄σο για την προω΄θηση της διατοµεακη΄ς πολιτικη΄ς
νεολαι΄ας σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, να επιδιω΄ξει την αξιοποι΄ηση του
δυναµικου΄ που διαθε΄τουν οι νε΄οι µε στο΄χο την ενι΄σχυση της
οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης και της καινοτοµι΄ας.
(1) Οι νε΄οι στην Ευρω΄πη — Απο΄ την εκπαι΄δευση στην επαγγελµατικη΄
ζωη΄. Eurostat 1997, σ. 58.
(2) Ο ορισµο΄ς της ΄εννοιας «ανοικτη΄ µε΄θοδος συντονισµου΄» δο΄θηκε
απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Λισσαβω΄νας, Συµπερα΄σµατα της
προεδρι΄ας, σηµει΄ο 37 (24 Μαρτι΄ου 2000).
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3.3.3. Βα΄σει των κατευθυντηρι΄ων γραµµω΄ν για την απασχο΄ληση
τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει µε΄χρι το 2002 να ΄εχουν διασφαλι΄σει την
παροχη΄ µι΄ας νε΄ας ευκαιρι΄ας για τους νε΄ους στους τοµει΄ς της
«κατα΄ρτισης, της επιµο΄ρφωσης, των εργασιακω΄ν πρακτικω΄ν, της
εξευ΄ρεσης εργασι΄ας η΄ α΄λλων δυνατοτη΄των απασχο΄λησης, µε στο΄χο
την ουσιαστικη΄ ενσωµα΄τωση΄ τους στην αγορα΄ εργασι΄ας» (3).
'Εχει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α να διασφαλισθει΄, συ΄µφωνα και µε τα
προβλεπο΄µενα απο΄ τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς, η παροχη΄ υψηλη΄ς
ποιο΄τητας ευκαιριω΄ν σε τοµει΄ς που ενδιαφε΄ρουν α΄µεσα τους νε΄ους,
ω΄στε να δοθει΄ σε αυτου΄ς η δυνατο΄τητα να επιλε΄ξουν µο΄νοι την
επαγγελµατικη΄ σταδιοδροµι΄α που θα ακολουθη΄σουν. Τα εν λο΄γω
µε΄τρα δεν θα πρε΄πει απλω΄ς να συµβα΄λουν στην µει΄ωση του
επιπε΄δου της ανεργι΄ας των νε΄ων αλλα΄ να αποτελε΄σουν ΄ενα µε΄σο
για την µο΄νιµη εξα΄λειψη της. Θα πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα
στη λη΄ψη µε΄τρων που αποσκοπου΄ν στην ενι΄σχυση της απασχολησιµο΄τητας µε στο΄χο την αξιοποι΄ηση των υφιστα΄µενων δυνατοτη΄των
και την κα΄λυψη των κενω΄ν που υπα΄ρχουν στην αγορα΄ εργασι΄ας. Η
παροχη΄ κοινωνικη΄ς προστασι΄ας δεν θα πρε΄πει να εξαρτα΄ται απο΄ τη
συµµετοχη΄ η΄ ο΄χι των νε΄ων στα εν λο΄γω µε΄τρα.

3.3.4. Κα΄θε µορφη΄ κατα΄ρτισης των νε΄ων, ειδικο΄τερα η κατα΄ρτιση που αφορα΄ τα παραδοσιακα΄ επαγγε΄λµατα, θα πρε΄πει να
λαµβα΄νει υπο΄ψη την ολοε΄να και µεγαλυ΄τερη ανα΄πτυξη της
οικονοµι΄ας της γνω΄σης. Η κατα΄ρτιση στον τοµε΄α της τεχνολογι΄ας
πληροφοριω΄ν και επικοινωνιω΄ν (ΤΠΕ) ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄,
διο΄τι µπορει΄ να συµβα΄λει στην αποφυγη΄ του φαινοµε΄νου της
δηµιουργι΄ας µι΄ας οµα΄δας αποκλεισµε΄νων απο΄ ορισµε΄να επαγγε΄λµατα ατο΄µων λο΄γω της ΄ελλειψης των απαιτου΄µενων δεξιοτη΄των. Η
κατα΄ρτιση σε τεχνολογι΄ες της πληροφορι΄ας και της επικοινωνι΄ας
θα πρε΄πει να αποτελει΄ µε΄ρος της υποχρεωτικη΄ς εκπαι΄δευσης και να
συνεχι΄ζεται στο πλαι΄σιο της δια βι΄ου µα΄θησης προκειµε΄νου να
αποφευχθει΄ η δηµιουργι΄α µι΄ας Ευρω΄πης δυ΄ο ταχυτη΄των.

3.3.5. Καλου΄νται τα κρα΄τη µε΄λη να παρα΄σχουν υποστη΄ριξη
προς τους επιχειρηµατι΄ες και τις ΜΜΕ στο πλαι΄σιο του πυλω΄να ΙΙ
των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν για την απασχο΄ληση. Τα µε΄τρα που
θα ληφθου΄ν σε εθνικο΄ επι΄πεδο στο πλαι΄σιο των κατευθυντη΄ριων
γραµµω΄ν δεν θα πρε΄πει σε καµι΄α περι΄πτωση να αποτελου΄ν πηγη΄
διακρι΄σεων λο΄γω ηλικι΄ας. Οι νε΄οι επιχειρηµατι΄ες µπορου΄ν να
συµβα΄λουν σηµαντικα΄ στην οικονοµικη΄ ζωη΄ µε΄σω των καινοτο΄µων
ιδεω΄ν τους και τη δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης. Επι΄σης θα
πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η µεγαλυ΄τερη ανα΄πτυξη του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος στους νε΄ους, µε΄σω της παροχη΄ς οικονοµικη΄ς και
τεχνικη΄ς υποστη΄ριξης και της λη΄ψης µε΄τρων για την εξα΄λειψη της
γραφειοκρατι΄ας (4).

3.3.6. Πολλοι΄ νε΄οι που εργα΄ζονται αντιµετωπι΄ζουν δια΄φορες
διακρι΄σεις το΄σο στην αγορα΄ εργασι΄ας ο΄σο και στο χω΄ρο εργασι΄ας.
Ει΄ναι απαραι΄τητο να διασφαλισθει΄ η εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της ΄σης
ι

(3) Ευρωπαϊκε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την απασχο΄ληση για το ΄ετος
2000, Κατευθυντη΄ρια γραµµη΄ 1.
(4) Η γνωµοδο΄τηση΄ της για την «Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
για τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις πολιτικε΄ς της απασχο΄λησης
των κρατω΄ν µελω΄ν το 2001», η ΟΚΕ το΄νιζε ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α «η
εξα΄λειψη ο΄λων των εµποδι΄ων που παρεµβα΄λλονται στη δηµιουργι΄α
επιχειρη΄σεων και στην ανα΄πτυξη΄ τους», EE C 14 της 16.1.2001.
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αµοιβη΄ς καθω΄ς και η κατα΄λληλη εφαρµογη΄, σε επι΄πεδο κρατω΄ν
µελω΄ν, του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου σε σχε΄ση µε τις συνθη΄κες
εργασι΄ας.

3.3.7. Θα πρε΄πει να προωθηθει΄ ο ρο΄λος που διαδραµατι΄ζει ο
τριτογενη΄ς τοµε΄ας στην εφαρµογη΄ της ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς
για την απασχο΄ληση, το΄σο σε τοπικο΄ και κοινοτικο΄ επι΄πεδο ο΄σο
και σε επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν (1). Επι΄σης, οι ΜΚΟ και οι οργανω΄σεις
νεολαι΄ας µπορου΄ν να συµβα΄λουν στην εξευ΄ρεση καινοτο΄µων και
υψηλη΄ς ποιο΄τητας λυ΄σεων, λο΄γω της α΄µεσης εµπειρι΄ας που
διαθε΄τουν σε σχε΄ση µε τα προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζουν οι
οµα΄δες που δυσκολευ΄ονται να εισε΄λθουν στην αγορα΄ εργασι΄ας (2).
Επι΄σης, η µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ τους στον τοµε΄α της ανα΄πτυξης
πολιτικη΄ς θα διασφαλι΄σει την εκπροσω΄πηση των ατο΄µων τους
οποι΄ους αφορου΄ν α΄µεσα τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται για την
ενι΄σχυση της απασχολησιµο΄τητας.

3.4. Κοινωνικη΄ ΄ενταξη
3.4.1. Το δικαι΄ωµα των νε΄ων στην παροχη΄ κοινωνικη΄ς προστασι΄ας περιορι΄σθηκε σηµαντικα΄ κατα΄ τα τε΄λη του εικοστου΄ αιω΄να (3).
Σε ορισµε΄νες χω΄ρες οι νε΄οι δεν δικαιου΄νται επιδοµα΄των ανεργι΄ας
εα΄ν δεν ΄εχουν προηγουµε΄νως εργασθει΄, ενω΄ το δικαι΄ωµα παροχη΄ς
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης συνδε΄εται α΄µεσα µε την παρακολου΄θηση
µαθηµα΄των κατα΄ρτισης η΄ µε την απο΄δειξη ο΄τι πρα΄γµατι αναζητου΄ν
εργασι΄α. Εξαιτι΄ας της εν λο΄γω κατα΄στασης, καθω΄ς και του ο΄τι η
δια΄ρκεια της εκπαι΄δευσης των νε΄ων διαρκει΄ ση΄µερα περισσο΄τερο,
ο µε΄σος ο΄ρος ηλικι΄ας κατα΄ την οποι΄α οι νε΄οι εγκαταλει΄πουν
ση΄µερα την οικογενειακη΄ εστι΄α ει΄ναι υψηλο΄τερος. Οι νε΄οι ανεξαρτοποιου΄νται πλε΄ον σε µεγαλυ΄τερη ηλικι΄α, µε αποτε΄λεσµα να
δηµιουργου΄ν το δικο΄ τους νοικοκυριο΄ και να αποκτου΄ν παιδια΄
επι΄σης σε µεγαλυ΄τερη ηλικι΄α. Η παροχη΄ κοινωνικη΄ς προστασι΄ας, η
οικονοµικη΄ υποστη΄ριξη της τριτοβα΄θµιας εκπαι΄δευσης και η
εξασφα΄λιση στε΄γης θα δω΄σουν τη δυνατο΄τητα στους νε΄ους να
αποκτη΄σουν την ανεξαρτησι΄α τους σε νεαρο΄τερη ηλικι΄α και κατα΄
συνε΄πεια να ασκη΄σουν πλη΄ρως τα δικαιω΄µατα΄ τους — και να
αναλα΄βουν τις υποχρεω΄σεις τους — ως ενη΄λικες.

3.4.2. Οι υφιστα΄µενες διαρθρω΄σεις υποστη΄ριξης των νε΄ων δεν
επαρκου΄ν για να αντισταθµισθου΄ν τα προβλη΄µατα που προκαλει΄ ο
κοινωνικο΄ς αποκλεισµο΄ς και οι πολυα΄ριθµοι κι΄νδυνοι που εγκυµονει΄ η σηµερινη΄ κοινωνι΄α. Εκτιµα΄ται ο΄τι το 10 % των νε΄ων
βρι΄σκονται στο «σηµει΄ο µηδε΄ν» δηλαδη΄ δεν παρακολουθου΄ν
µαθη΄µατα εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης, δεν απασχολου΄νται και δεν

(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ οικονοµι΄α και την
ενιαι΄α αγορα΄, ΕΕ C 117 της 24.4.2000, σ. 52.
(2) Η Συ΄µβαση Νεολαι΄ας για τον κοινωνικο΄ αποκλεισµο΄ και την απασχο΄ληση µε τι΄τλο «Ενταχθει΄τε» που φιλοξε΄νησε η ΟΚΕ στις 21 Φεβρουαρι΄ου 2000, παρει΄χε συγκεκριµε΄να παραδει΄γµατα σχετικα΄ µε τη
συµβολη΄ που µπορου΄ν να ΄εχουν οι οργανω΄σεις νεολαι΄ας στην
ανα΄πτυξη και εφαρµογη΄ προγραµµα΄των για τους νε΄ους που πλη΄ττονται
απο΄ τον κοινωνικο΄ αποκλεισµο΄ και την ανεργι΄α. Βλε΄πε την ΄εκθεση µε
τι΄τλο «Ενταχθει΄τε» που δηµοσι΄ευσε το Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ Νεολαι΄ας
τον Απρι΄λιο του 2000.
(3) Green, David: «Λαµβα΄νοντας µε΄τρα — Οι νε΄οι και η κοινωνικη΄
προστασι΄α στην ΕΕ». 'Εκθεση που δηµοσιευ΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄
Φο΄ρουµ Νεολαι΄ας1998.
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δικαιου΄νται επιδοµα΄των ανεργι΄ας (4). Επι΄σης ανεπαρκη΄ς ει΄ναι η
υποστη΄ριξη που παρε΄χεται προς τους νε΄ους που εγκατε΄λειψαν το
σχολει΄ο και τους α΄στεγους (5). Το κοινωνικο΄ και οικονοµικο΄
κο΄στος που προκυ΄πτει απο΄ την µη αντιµετω΄πιση των εν λο΄γω
προβληµα΄των, ο΄πως και των προβληµα΄των της εγκληµατικο΄τητας
και της χρη΄σης παρα΄νοµων ουσιω΄ν, σε ΄ενα αρχικο΄ στα΄διο,
αυξα΄νεται µε την πα΄ροδο του χρο΄νου, γεγονο΄ς που συνηγορει΄
υπε΄ρ της α΄ποψης ο΄τι τα εν λο΄γω προβλη΄µατα θα πρε΄πει να
αντιµετωπι΄ζονται ο΄σο το δυνατο΄ν νωρι΄τερα. Θα πρε΄πει να δοθει΄
προτεραιο΄τητα στην εφαρµογη΄ πολιτικω΄ν που απευθυ΄νονται στους
περιθωριοποιηµε΄νους και ΄εχοντες υποπε΄σει σε παραπτω΄µατα νε΄ους,
ενω΄ θα πρε΄πει να επιδειχθει΄ ειδικη΄ προσοχη΄ στην κοινωνικη΄ ΄ενταξη
της εν λο΄γω οµα΄δας. Προκειµε΄νου η δρα΄ση που θα ληφθει΄ για την
αντιµετω΄πιση των εν λο΄γω προβληµα΄των να ει΄ναι αποτελεσµατικη΄,
θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄ η συµµετοχη΄ µι΄ας σειρα΄ς φορε΄ων,
συµπεριλαµβανοµε΄νων ο΄χι µο΄νον της κυβε΄ρνησης αλλα΄ και του
΄ ς και των οργανω΄σεων του τριτογεκο΄σµου των επιχειρη΄σεων καθω
νου΄ς τοµε΄α που εργα΄ζονται µε νε΄ους. Η µη ανα΄ληψη δρα΄σης και ο
εφησυχασµο΄ς σχετικα΄ µε τον κοινωνικο΄ αποκλεισµο΄ των νε΄ων δεν
ει΄ναι δυνατο΄ν να συνεχισθου΄ν. Για το λο΄γο αυτο΄ ο΄λοι οι φορει΄ς θα
πρε΄πει να αναλα΄βουν τις ευθυ΄νες τους και να προβου΄ν στη λη΄ψη
µε΄τρων µε σκοπο΄ τη βελτι΄ωση της κατα΄στασης που επικρατει΄.
3.4.3. Η υ΄παρξη διακρι΄σεων εις βα΄ρος των νε΄ων που «βασι΄ζονται στο φυ΄λο, την φυλετικη΄ η΄ εθνικη΄ καταγωγη΄, τη θρησκει΄α η΄
τις θρησκευτικε΄ς πεποιθη΄σεις, την αναπηρι΄α, την ηλικι΄α η΄ τις
ερωτικε΄ς προτιµη΄σεις» (6) ει΄ναι εµφανη΄ς, ιδιαι΄τερα στους τοµει΄ς της
εκπαι΄δευσης και της απασχο΄λησης. Τα στοιχει΄α που υπα΄ρχουν για
την ανεργι΄α καταδεικνυ΄ουν ο΄τι οι νε΄οι υφι΄στανται διακρι΄σεις στην
αγορα΄ εργασι΄ας, λο΄γω, κυρι΄ως, της ηλικι΄ας τους και της ΄ελλειψης
εµπειρι΄ας (7). Οι διακρι΄σεις στην αγορα΄ εργασι΄ας εις βα΄ρος των
νε΄ων γυναικω΄ν και γενικο΄τερα των νε΄ων που ανη΄κουν σε κα΄ποια
εθνικη΄ µειονο΄τητα και των νε΄ων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες ει΄ναι πολυ΄
εντονο΄τερες σε σχε΄ση µε α΄λλες κοινωνικε΄ς οµα΄δες. Η επε΄κταση
των ερευνω΄ν που αφορου΄ν τους νε΄ους και τις εις βα΄ρος τους
διακρι΄σεις θα συµβα΄λει στην ανα΄πτυξη πολιτικω΄ν και προγραµµα΄των για την αντιµετω΄πιση του προβλη΄µατος και την προ΄ληψη
του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ καθο΄λη τη δια΄ρκεια της ζωη΄ς ενο΄ς
ατο΄µου. Θα πρε΄πει να υποστηριχθου΄ν το΄σο οι νε΄οι ο΄σο και οι
οργανω΄σεις τους στην προσπα΄θεια΄ τους να καταπολεµη΄σουν το
ρατσισµο΄ και να εξαλει΄ψουν τις διακρι΄σεις. Οι νε΄οι µπορου΄ν να
συµβα΄λουν σηµαντικα΄ στην προω΄θηση της κοινωνικη΄ς ολοκλη΄ρωσης και στη δηµιουργι΄α πολυπολιτισµικω΄ν κοινωνιω΄ν. Αντιµετωπι΄ζοντας τα προαναφερθε΄ντα προβλη΄µατα σε νεαρη΄ ηλικι΄α
µπορου΄µε να συµβα΄λουµε στην επικρα΄τηση περισσο΄τερο ανεκτικω΄ν
και ανοικτω΄ν αντιλη΄ψεων.
3.4.4. Η κατα΄σταση που επικρατει΄ σε πολλου΄ς τοµει΄ς καταδεικνυ΄ει ο΄τι στην ΕΕ δεν υπα΄ρχει πραγµατικα΄ ισο΄τιµη µεταχει΄ριση των
δυ΄ο φυ΄λων ο΄σον αφορα΄ τις νε΄ες γυναι΄κες και τους νε΄ους α΄νδρες.
Στα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη ο αριθµο΄ς των απασχολου΄µενων

(4) Αυτο΄ συµβαι΄νει στην περι΄πτωση του Βελγι΄ου, της Ελλα΄δας, της
Ιταλι΄ας, της Ισπανι΄ας και του Η.Β., βλ.: «Education at a Glance»,
OΟΣΑ 2000, σ. 287.
(5) Τα εν λο΄γω προβλη΄µατα εξετα΄ζονται αναλυτικα΄ στο ΄εγγραφο: «Νε΄οι
α΄στεγοι στην Ευρω΄πη», Ευρωπαϊκη΄ Οµοσπονδι΄α εθνικω΄ν οργανω΄σεων
που εργα΄ζονται µε τους α΄στεγους (Feantsa), 1998.
(6) Ενοποιηµε΄νη ΄εκδοση της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, α΄ρθρο 13.
(7) Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
την ανεργι΄α των νε΄ων, ΕΕ C 18 της 22.1.1996.
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νε΄ων ανδρω΄ν υπερβαι΄νει κατα΄ πολυ΄ τον αντι΄στοιχο αριθµο΄ των
απασχολου΄µενων νε΄ων γυναικω΄ν. ∆εδοµε΄νου ο΄τι για την παροχη΄
των ωφεληµα΄των της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης απαιτει΄ται ολοε΄να
και περισσο΄τερο η προηγου΄µενη απασχο΄ληση, οι νε΄ες γυναι΄κες
βρι΄σκονται σε µειονεκτικο΄τερη θε΄ση ως προς την προ΄σβαση στα
οφε΄λη της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης. Οι κα΄θετες και οριζο΄ντιες
διακρι΄σεις µεταξυ΄ των δυ΄ο φυ΄λων στην εκπαι΄δευση και στην
αγορα΄ εργασι΄ας αποτελου΄ν ΄ενα φαινο΄µενο που θα πρε΄πει να
αντιµετωπισθει΄ προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η εµφα΄νιση διαρθρωτικω΄ν διακρι΄σεων εις βα΄ρος των νε΄ων γυναικω΄ν και να διευκολυνθει΄
η πραγµατοποι΄ηση των επιλογω΄ν που επιθυµου΄ν στον τοµε΄α της
επαγγελµατικη΄ς σταδιοδροµι΄ας. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι ο΄λα τα στατιστικα΄
στοιχει΄α και οι δια΄φοροι δει΄κτες θα πρε΄πει να λαµβα΄νουν υπο΄ψη
τον παρα΄γοντα «φυ΄λο» προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατο΄ς ο
καλυ΄τερος προσδιορισµο΄ς της ΄εκτασης των διακρι΄σεων. Αυτο΄ θα
επιτρε΄ψει την καλυ΄τερη εξε΄ταση των προβληµα΄των των δυ΄ο φυ΄λων
στο πλαι΄σιο της γενικο΄τερης εξε΄τασης των ζητηµα΄των που αφορου΄ν
τους νε΄ους.
4.

Εκπαι΄δευση και κινητικο΄τητα

4.1.
Η εκπαι΄δευση αποτελει΄ σηµαντικο΄ µε΄ρος της ζωη΄ς των
νε΄ων. Θα πρε΄πει επι΄σης να επισηµανθει΄ ο΄τι κατα΄ τις δυ΄ο τελευται΄ες
δεκαετι΄ες, η δια΄ρκεια εκπαι΄δευσης των νε΄ων ΄εχει επιµηκυνθει΄(1). Η
εκπαι΄δευση και η διασφα΄λιση της προ΄σβασης στην εκπαι΄δευση
ει΄ναι απαραι΄τητα στοιχει΄α για τη διαδικασι΄α κοινωνικοποι΄ησης και
την ενσωµα΄τωση ενο΄ς νε΄ου στην κοινωνι΄α και µε΄σο προσωπικη΄ς
και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης και πλη΄ρωσης (2). Στις περισσο΄τερες
χω΄ρες, υφι΄σταται σαφη΄ς σχε΄ση µεταξυ΄ εκπαι΄δευσης και επιτυχου΄ς
ενσωµα΄τωσης στην αγορα΄ εργασι΄ας. Οι προοπτικε΄ς των ατο΄µων µε
χαµηλο΄ εκπαιδευτικο΄ επι΄πεδο ει΄ναι περιορισµε΄νες σε αντι΄θεση µε
εκει΄νων που εγκαταλει΄πουν την εκπαι΄δευση αργο΄τερα και οι
προοπτικε΄ς τους ει΄ναι πολυ΄ καλυ΄τερες στην αγορα΄ εργασι΄ας (3).
Κατα΄ το 1997 το ποσοστο΄ ανεργι΄ας των νε΄ων ανερχο΄ταν στο
14 % για αυτου΄ς που ει΄χαν ολοκληρω΄σει την υποχρεωτικη΄ τους
εκπαι΄δευση, στο 10 % για αυτου΄ς που ει΄χαν ολοκληρω΄σει τη
δευτεροβα΄θµια εκπαι΄δευση΄ τους και µο΄νον στο 6 % για αυτου΄ς
που ει΄χαν ολοκληρω΄σει την τριτοβα΄θµια εκπαι΄δευση΄ τους (4). Στο
πλαι΄σιο των προσπαθειω΄ν για την ο΄σο το δυνατο΄ν µεγαλυ΄τερη
αυ΄ξηση του επιπε΄δου εκπαι΄δευσης θα πρε΄πει να επιδιωχθει΄ η
βελτι΄ωση της ποιο΄τητας της εν λο΄γω εκπαι΄δευσης και η αυ΄ξηση
του βαθµου΄ στον οποι΄ο η εν λο΄γω εκπαι΄δευση ανταποκρι΄νεται στις
ανα΄γκες της συ΄γχρονης αγορα΄ς εργασι΄ας.
4.2.
Η κινητικο΄τητα των νε΄ων, ει΄τε οµαδικα΄, ει΄τε ατοµικα΄,
συµβα΄λλει ουσιαστικα΄ στην διαπολιτισµικη΄ κατανο΄ηση. Του΄το
αληθευ΄ει κυρι΄ως σε ατοµικο΄ επι΄πεδο, ενω΄ το κοινωνικο΄ δυναµικο΄
κινητικο΄τητας παραµε΄νει ανεκµετα΄λλευτο, δεδοµε΄νου ο΄τι ο συνολικο΄ς αριθµο΄ς των νε΄ων που συµµετε΄χουν σε ανταλλαγε΄ς, σπουδε΄ς η΄
εθελοντικε΄ς δραστηριο΄τητες σε α΄λλη χω΄ρα παραµε΄νει περιθωριακο΄ς. Τα διαπολιτισµικα΄ προσο΄ντα ει΄ναι ολοε΄να πιο σηµαντικα΄ στις
παγκοσµιοποιηµε΄νες οικονοµι΄ες και τις πολυπολιτισµικε΄ς
(1) Ο ΟΟΣΑ ΄εχει υπολογι΄σει ο΄τι το 1998, ΄ενας δεκαπενταετη΄ς νε΄ος η΄ νε΄α
αναµε΄νετο να συνεχι΄σει την εκπαι΄δευση΄ του/της για α΄λλα 6 ΄ετη. Ο
σχετικο΄ς αριθµο΄ς αυξη΄θηκε κατα΄ 1,5 ΄ετος σε σχε΄ση µε το 1985,
βλε΄πε «Education at a Glance», ΟΟΣΑ 2000.
(2) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε τις ευρωπαϊκε΄ς περιο΄δους κατα΄ρτισης που αφορου΄ν την εργασι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της περιο΄δου
εκµα΄θησης, ΕΕ C 241 της 10.7.1998.
(3) Η Ιταλι΄α και η Ισπανι΄α αποτελου΄ν εξαι΄ρεση διο΄τι σηµειω΄νουν ποσοστο΄
ανεργι΄ας των πτυχιου΄χων στις ηλικι΄ες 25-29, βλε΄πε «Employment
Outlook», ΟΟΣΑ 1999.
(4) «Η κοινωνικη΄ κατα΄σταση στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση το ΄ετος 2000»,
Εurostat, 2000, σ. 14.
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κοινωνι΄ες της Ευρω΄πης. Η Ευρω΄πη µεταβα΄λλεται σε ΄ενα εκπαιδευτικο΄ χω΄ρο µε πολι΄τες ικανου΄ς να αντιµετωπι΄ζουν ενεργα΄ τις
προκλη΄σεις δραστικω΄ν οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν µεταβολω΄ν.
Για το λο΄γο αυτο΄, το΄σο τα γλωσσικα΄ προσο΄ντα ο΄σο και η
ικανο΄τητα συνδιαλλαγη΄ς και συνεργασι΄ας µε α΄τοµα διαφορετικη΄ς
πολιτισµικη΄ς προε΄λευσης, οφει΄λουν να βρι΄σκονται στο επι΄κεντρο
των ευρωπαϊκω΄ν εκπαιδευτικω΄ν πολιτικω΄ν. Η διαβι΄ωση για ΄ενα
χρονικο΄ δια΄στηµα σε µια α΄λλη χω΄ρα και οι διαπολιτισµικε΄ς
ανταλλαγε΄ς και κατα΄ρτιση, δι΄νουν τη δυνατο΄τητα στους νε΄ους ο΄χι
µο΄νον να εξετα΄σουν το πολιτισµικο΄ τους υπο΄βαθρο αλλα΄ και να
εκτιµη΄σουν ορθο΄τερα και να δει΄ξουν µεγαλυ΄τερο σεβασµο΄ στην
ευρωπαϊκη΄ ποικιλοµορφι΄α. Τα προσο΄ντα αυτα΄ ει΄ναι σηµαντικα΄ για
την προσωπικη΄ ανα΄πτυξη, την ανεκτικη΄ στα΄ση ΄εναντι των α΄λλων
και κατε΄χουν µεγα΄λη αξι΄α στην αγορα΄ εργασι΄ας. Η βα΄ση αυτη΄
ει΄ναι αποτελεσµατικο΄τερη εα΄ν αποκτα΄ται σε νεαρη΄ ηλικι΄α. Το
ι
ισχυ΄ει και για τα γλωσσικα΄ προσο΄ντα. Η ανα΄πτυξη της
΄διο
κινητικο΄τητας στην ΕΕ θα βοηθη΄σει στην προω΄θηση το΄σο της
ανεκτικο΄τητας ο΄σο και της ΄εννοιας της ευρωπαϊκη΄ς ιθαγε΄νειας.
Κατα΄ συνε΄πεια θα πρε΄πει να παρε΄χεται σε ο΄λες τις οµα΄δες νε΄ων η
δυνατο΄τητα συµµετοχη΄ς σε προγρα΄µµατα ανταλλαγω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των µαθητω΄ν και των φοιτητω΄ν, των νε΄ων εθελοντω΄ν, των νε΄ων που παρακολουθου΄ν µαθη΄µατα κατα΄ρτισης και
των νε΄ων εργαζοµε΄νων, αλλα΄ και των νε΄ων που δεν εργα΄ζονται η΄
δεν παρακολουθου΄ν προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης και εκπαι΄δευσης
(νε΄ων που βρι΄σκονται στο «σηµει΄ο µηδε΄ν»).

4.3. Εκπαι΄δευση

4.3.1. Οι ταχει΄ς και συνεχει΄ς διαρθρωτικε΄ς µεταβολε΄ς στην
ευρωπαϊκη΄ αγορα΄ απασχο΄λησης οδη΄γησαν σε ασυµβατο΄τητα
µεταξυ΄ ζη΄τησης και προσφορα΄ς προσο΄ντων, µε αποτε΄λεσµα αυτο΄
που κοινω΄ς αποκαλει΄ται «χα΄σµα προσο΄ντων». Αν και επιτευ΄χθηκε
σηµαντικη΄ βελτι΄ωση στα γενικα΄ επι΄πεδα εκπαιδευτικη΄ς επιτυχι΄ας,
συνεχι΄ζει να υφι΄σταται ΄ενα σηµαντικο΄ προ΄βληµα: οι νε΄οι που
εγκαταλει΄πουν την εκπαι΄δευση η΄ τη σταµατου΄ν νωρι΄ς. Σε ορισµε΄να
κρα΄τη µε΄λη, τα χαµηλα΄ επι΄πεδα στην ανα΄γνωση, τη γραφη΄ και
την αριθµητικη΄ εµποδι΄ζουν τους εργοδο΄τες να προσλαµβα΄νουν
προσωπικο΄ για ορισµε΄νες θε΄σεις εργασι΄ας. Σε ο΄λη την Ευρω΄πη, η
ανα΄πτυξη του τοµε΄α της τεχνολογι΄ας πληροφοριω΄ν και επικοινωνιω΄ν (ΤΠΕ) υπερε΄βη την προσφορα΄ κατα΄λληλα εκπαιδευµε΄νων
και καταρτισµε΄νων υπαλλη΄λων (5). Η παγκοσµιοποι΄ηση και η
επιτυχι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς αυ΄ξησαν τη ζη΄τηση απασχολου΄µενων µε κινητικο΄τητα και µε γλωσσικα΄ προσο΄ντα. Ακο΄µη, µε τις
ταχει΄ες τεχνολογικε΄ς εξελι΄ξεις σε πολλου΄ς τοµει΄ς, το εργατικο΄
δυναµικο΄ πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να προσαρµο΄ζεται στις νε΄ες
ανα΄γκες µε΄σω δια βι΄ου µα΄θησης. Στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της
Λισσαβω΄νας αποφασι΄σθηκε, αφενο΄ς, να µειωθει΄ στο µισο΄ ΄εως το
2010, ο αριθµο΄ς των νε΄ων ηλικι΄ας 18-24 «µε επι΄πεδο κατω
΄ τερης
δευτεροβα΄θµιας εκπαι΄δευσης, οι οποι΄οι δεν ακολουθου΄ν επιµο΄ρφωση η΄ κατα΄ρτιση» και, αφετε΄ρου, να βελτιωθει΄ η προ΄σβαση στο

(5) Εκτιµα΄ται ο΄τι το 1998 µισο΄ εκατοµµυ΄ριο θε΄σεις απασχο΄λησης
η΄ταν κενε΄ς στον τοµε΄α και ο αριθµο΄ς αναµε΄νεται να πλησια΄σει τα
1,6 εκατοµµυ΄ρια το 2002. Ανακοι΄νωση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς
µε τι΄τλο «Στρατηγικη΄ για τις θε΄σεις απασχο΄λησης στην κοινωνι΄α των
πληροφοριω΄ν», Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, 2000, σ. 7.
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∆ιαδι΄κτυο και η κατα΄ρτιση στον τοµε΄α ΤΠΕ. Ωστο΄σο, ει΄ναι σαφε΄ς
ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν περαιτε΄ρω µε΄τρα σε επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν,
προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο΄τι οι µελλοντικε΄ς γενεε΄ς θα ει΄ναι
εξοπλισµε΄νες µε τα απαιτου΄µενα προσο΄ντα για την αγορα΄ εργασι΄ας
και ο΄τι η πρακτικη΄ της δια βι΄ου µα΄θησης θα αποτελει΄αναπο΄σπαστο
στοιχει΄ο της ενεργου΄ς συµµετοχη΄ς στην αγορα΄ εργασι΄ας και στην
κοινωνι΄α.
4.3.2. Η δια βι΄ου µα΄θηση ορι΄ζεται γενικα΄ ως µια σκο΄πιµη
µαθησιακη΄ δραστηριο΄τητα, επι΄σηµη η΄ ο΄χι (1), η οποι΄α πραγµατοποιει΄ται σε συνεχη΄ βα΄ση µε στο΄χο την προσωπικη΄ ανα΄πτυξη και τη
βελτι΄ωση της γνω΄σης, των δεξιοτη΄των και των ικανοτη΄των (2). Για
τους νε΄ους, η αρχικη΄ επαγγελµατικη΄ εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση
αποτελει΄, επι΄ του παρο΄ντος, την πιο σηµαντικη΄ µορφη΄ δια
βι΄ου κατα΄ρτισης. Ωστο΄σο, σπανι΄ως υπογραµµι΄ζεται η ανα΄γκη
προσαρµογη΄ς στην επικαιρο΄τητα των γνω΄σεων που ΄εχουν
συγκεντρωθει΄ και των δεξιοτη΄των που ΄εχουν αποκτηθει΄, δεδοµε΄νου
ο΄τι κυ΄ριος στο΄χος ει΄ναι η προω΄θηση της πρω
΄ της ΄ενταξης στην
απασχο΄ληση. Οι στρατηγικε΄ς στον τοµε΄α της δια βι΄ου µα΄θησης
συχνα΄ επικεντρω΄νονται αποκλειστικα΄ σε ζητη΄µατα επαγγελµατικη΄ς
κατα΄ρτισης και δεν λαµβα΄νουν επαρκω΄ς υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι η
δια βι΄ου µα΄θηση ει΄ναι µι΄α διαδικασι΄α που αρχι΄ζει η΄δη απο΄ την
παιδικη΄ ηλικι΄α. Η µη επι΄σηµη εκπαι΄δευση που παρε΄χεται µε΄σω της
εργασι΄ας για νε΄ους και της κοινωφελου΄ς εργασι΄ας, και η οποι΄α
αρχι΄ζει απο΄ την παιδικη΄ ηλικι΄α και προετοιµα΄ζει το ΄εδαφος για τη
δια βι΄ου µα΄θηση, σπανι΄ως αναγνωρι΄ζεται επιση΄µως, ενω΄ η ανα΄πτυξη
δεξιοτη΄των, γνω΄σεων και αυτοπεποι΄θησης µε΄σω της ελευ΄θερης
εργασι΄ας των νε΄ων και της συµµετοχη΄ς στις οργανω΄σεις νεολαι΄ας
δεν αξιοποιου΄νται επαρκω΄ς (3). Στο πλαι΄σιο των στρατηγικω΄ν στον
τοµε΄α της δια βι΄ου µα΄θησης, δι΄δεται ελα΄χιστη προσοχη΄ στο ζη΄τηµα
της ενηµε΄ρωσης και της καθοδη΄γησης των νε΄ων απο΄ πολυ΄ µικρη΄
ηλικι΄α σχετικα΄ µε την επαγγελµατικη΄ εξε΄λιξη. Η καθοδη΄γηση των
νε΄ων απο΄ µικρη΄ ηλικι΄α ΄εχει καθοριστικη΄ σηµασι΄α προκειµε΄νου να
συνειδητοποιη΄σουν οι νε΄οι τις πραγµατικε΄ς δυνατο΄τητες που
παρουσια΄ζονται καθο΄λη τη δια΄ρκεια της ζωη΄ς τους. Οι νε΄οι θα
πρε΄πει να προετοιµασθου΄ν καταλλη΄λως στον εν λο΄γω τοµε΄α η΄δη
πριν περα΄σουν απο΄ το στα΄διο της εκπαι΄δευσης στο στα΄διο της
απασχο΄λησης, δεδοµε΄νου ο΄τι οι ευκαιρι΄ες που θα παρουσιασθου΄ν
σε ΄ενα α΄τοµο καθο΄λη τη δια΄ρκεια της ζωη΄ς του καθορι΄ζονται
ολοε΄να και περισσο΄τερο σε µικρη΄ ηλικι΄α.
(1) «Ως µη επι΄σηµη εκπαι΄δευση θεωρει΄ται η οργανωµε΄νη εκπαιδευτικη΄
δραστηριο΄τητα εκτο΄ς του επι΄σηµα οργανωµε΄νου συστη΄µατος, µε την
οποι΄α επιδιω΄κεται η εξυπηρε΄τηση ενο΄ς συγκεκριµε΄νου µαθησιακου΄
κοινου΄ µε συγκεκριµε΄νους µαθησιακου΄ς στο΄χους». Βλε΄πε National
Youth Policies, ΄εγγραφο εργασι΄ας που καταρτι΄σθηκε απο΄ τους Chief
Executive Officers of World Alliance of Young Men’s Christian
Associations, World Young Women’s Christian Association,
World Organisation of the Scout Movement, World association
of Girl Guides and Girl Scouts, International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies, The International Award
Association, Geneva/London 1998, p. 6.
(2) 'Εγγραφο εργασι΄ας της Γενικη΄ς ∆ιευ΄θυνσης της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς
για την Εκπαι΄δευση και τον Πολιτισµο΄ µε θε΄µα «Εφαρµογη΄ της δια
βι΄ου εκπαι΄δευσης µε στο΄χο την ενεργο΄ συµµετοχη΄ των πολιτω΄ν σε µι΄α
Ευρω΄πη της γνω΄σης». Το ΄εγγραφο παρουσια΄σθηκε στη ∆ια΄σκεψη µε
θε΄µα τη νε΄α γενεα΄ προγραµµα΄των για την εκπαι΄δευση και τη νεολαι΄α,
Λισσαβω΄να, Μα΄ρτιος 2000.
(3) Sahlberg, Pasi: «Προωθω΄ντας τη µα΄θηση: η αναγνω΄ριση και η αξι΄α
της µη επι΄σηµης εκπαι΄δευσης στο πλαι΄σιο των δραστηριοτη΄των της
νεολαι΄ας». Η µελε΄τη δηµοσιευ΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ
Νεολαι΄ας και το Εθνικο΄ Συµβου΄λιο Εκπαι΄δευσης της Φινλανδι΄ας,
1999. Επι΄σης βλε΄πε συ΄σταση της κοινοβουλευτικη΄ς συνε΄λευσης του
Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης µε τι΄τλο «Μη επι΄σηµη εκπαι΄δευση», Συ΄σταση
1437 (2000) 1.
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4.3.3. Η δια βι΄ου µα΄θηση, συµπεριλαµβανοµε΄νης της µη
επι΄σηµης εκπαι΄δευσης, πρε΄πει να επεκταθει΄ ω΄στε να ει΄ναι προσιτη΄
στους νε΄ους σε νεαρη΄ ηλικι΄α προκειµε΄νου να ει΄ναι σε θε΄ση να
ενηµερω΄νουν συνεχω΄ς τις γνω
΄ σεις και τις δεξιο΄τητες, ω΄στε να
προσαρµο΄ζονται στις ταχει΄ες εξελι΄ξεις της αγορα΄ς εργασι΄ας. ∆εν
΄εχει ακο΄µη προωθηθει΄ επαρκω΄ς η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση και η
διασφα΄λιση της αµφι΄δροµης επικοινωνι΄ας µεταξυ΄ των διαφο΄ρων
µορφω΄ν µη επι΄σηµης εκπαι΄δευσης που παρε΄χεται σε διαφορετικα΄
εκπαιδευτικα΄ περιβα΄λλοντα. Για το λο΄γο αυτο΄ θα πρε΄πει να υπα΄ρξει
µεγαλυ΄τερη αναγνω΄ριση του ρο΄λου της µη επι΄σηµης µα΄θησης και
κατα΄ρτισης που παρε΄χεται στο χω΄ρο εργασι΄ας. Η «γεφυ΄ρωση»
των υφιστα΄µενων διαφορω΄ν και η µετα΄βαση απο΄ ΄ενα συ΄στηµα
εκπαι΄δευσης η΄ απο΄ ΄ενα εκπαιδευτικο΄ περιβα΄λλον σε ΄ενα α΄λλο
αποτελου΄ν ακο΄µη την εξαι΄ρεση στον κανο΄να στην ΕΕ.

4.4. Κινητικο΄τητα
4.4.1. Η κινητικο΄τητα αποτελει΄ δικαι΄ωµα που κατοχυρω΄νεται
απο΄ το α΄ρθρο 18 της Συνθη΄κης (4). Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη
µε΄λη οφει΄λουν να λα΄βουν τα απαραι΄τητα µε΄τρα, προκειµε΄νου να
διασφαλι΄ζουν ο΄τι οι πολι΄τες χαι΄ρουν ΄σων
ι
ευκαιριω΄ν ω΄στε να
κα΄νουν χρη΄ση του δικαιω΄µατος αυτου΄. Επι΄ του παρο΄ντος, το
δικαι΄ωµα αυτο΄ παραµε΄νει θεωρητικο΄ για τους περισσο΄τερους
νε΄ους. Οι αιτι΄ες ει΄ναι η ΄ελλειψη ευκαιριω΄ν και πο΄ρων, η ΄ελλειψη
αναγνω΄ρισης της αξι΄ας της κινητικο΄τητας και των προσο΄ντων που
αποκτου΄νται µε΄σω αυτη΄ς, η α΄νιση κατανοµη΄ των ευκαιριω΄ν, η
κοινωνικη΄ και πολιτισµικη΄ αντι΄σταση στην ιδε΄α της κινητικο΄τητας
καθω΄ς και οι νοµικοι΄ και διοικητικοι΄ φραγµοι΄. Συνεπω΄ς, πρε΄πει να
δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στους διοικητικου΄ς φραγµου΄ς που
υφι΄στανται στα κρα΄τη µε΄λη ο΄σον αφορα΄ την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση
(ιδι΄ως την ασφα΄λεια ανεργι΄ας), τη φορολογι΄α, τα δικαιω΄µατα
διαµονη΄ς και την αναγνω΄ριση των προσο΄ντων που απαιτου΄νται
το΄σο επι΄σηµα ο΄σο και µε΄σω της µη επι΄σηµης και της ανεπι΄σηµης
εκπαι΄δευσης (5).
4.4.2. Στο πλαι΄σιο των κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των, ο΄σον αφορα΄
την µακροπρο΄θεσµη κινητικο΄τητα (α΄νω των ΄εξι µηνω΄ν), η βαρυ΄τητα
δι΄νεται στην κινητικο΄τητα των φοιτητω΄ν ανω΄τατης εκπαι΄δευσης.
Το προ΄γραµµα Εrasmus, παρα΄ τον περιορισµε΄νο αριθµο΄ συµµετεχο΄ντων, αποτελει΄ σηµαντικη΄ επιτυχι΄α. Ωστο΄σο, περιορι΄ζεται στους
φοιτητε΄ς ανω΄τατης εκπαι΄δευσης. Το δυναµικο΄ της µεσοπρο΄θεσµης
και µακροπρο΄θεσµης κινητικο΄τητας σε νεαρη΄ ηλικι΄α (κα΄τω των 21)
πρε΄πει να προαχθει΄ απο΄ την Κοινο΄τητα και να στηριχθει΄ απο΄ τα
(4) Ενοποιηµε΄νη ΄εκδοση της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, α΄ρθρο 18.
(5) Συ΄µφωνα µε τους ορισµου΄ς που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα
της ενηµερωτικη΄ς ΄εκθεσης µε θε΄µα «Η ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση της
εκπαι΄δευσης: η φυ΄ση, το περιεχο΄µενο και οι προοπτικε΄ς της», CES
113/99 fin rév.. Τυπικη΄-συστηµατικη΄ εκπαι΄δευση: Τυπικη΄ εκπαι΄δευση
ει΄ναι το ιεραρχηµε΄νο, διαρθρωµε΄νο, χρονικα΄ διαβαθµισµε΄νο εκπαιδευτικο΄ συ΄στηµα που εκτει΄νεται απο΄ τα δηµοτικα΄ σχολει΄α ΄εως τα ιδρυ΄µατα
τριτοβα΄θµιας εκπαι΄δευσης. 'Ατυπη εκπαι΄δευση: 'Ατυπη εκπαι΄δευση
ει΄ναι η διαδικασι΄α συ΄µφωνα µε την οποι΄α ο καθε΄νας αντλει΄ συµπεριφορε΄ς, αξι΄ες, ικανο΄τητες και γνω΄σεις απο΄ την καθηµερινη΄ του εµπειρι΄α,
ο΄πως απο΄ την οικογε΄νεια, τους φι΄λους, τους γνωστου΄ς, τα µε΄σα
µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, καθω΄ς και απο΄ α΄λλες επιδρα΄σεις και επιρροε΄ς
που δε΄χεται στο περιβα΄λλον του. Μη τυπικη΄ εκπαι΄δευση: Μη τυπικη΄
εκπαι΄δευση ει΄ναι η οργανωµε΄νη εκπαιδευτικη΄ δραστηριο΄τητα εκτο΄ς
του παγιωµε΄νου επι΄σηµου συστη΄µατος, η οποι΄α απευθυ΄νεται σε ΄ενα
συγκεκριµε΄νο κοινο΄ µε συγκεκριµε΄νους στο΄χους µα΄θησης.
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κρα΄τη µε΄λη. Πολυ΄ λι΄γοι νε΄οι που τελειω΄νουν τη δευτεροβα΄θµια
εκπαι΄δευση ΄εχουν διαµει΄νει για µι΄α µεγα΄λη χρονικη΄ περι΄οδο σε
α΄λλη ευρωπαϊκη΄ χω΄ρα· ακο΄µη και στην περι΄πτωση που ΄εχουν
διαµει΄νει, υφι΄σταται ο κι΄νδυνος αυτη΄ η εκπαιδευτικη΄ περι΄οδος σε
α΄λλη χω΄ρα να µην αναγνωρι΄ζεται πλη΄ρως στην χω΄ρα προε΄λευσης
ως ολοκληρωµε΄νο και πολυ΄τιµο µε΄ρος της δευτεροβα΄θµιας εκπαι΄δευσης τους. Οι διαθε΄σιµοι πο΄ροι για τη στη΄ριξη της κινητικο΄τητας
των νε΄ων σε ο΄λα τα επι΄πεδα, δεν ει΄ναι ακο΄µη η κατα΄λληλη ο΄πως
δει΄χνει η ζη΄τηση για προγρα΄µµατα κινητικο΄τητας. ∆εδοµε΄νων των
περιορισµε΄νων δηµο΄σιων πο΄ρων για την στη΄ριξη της αυξηµε΄νης
κινητικο΄τητας, αποτελει΄αµε΄λεια το γεγονο΄ς ο΄τι δεν ΄εχει εξετασθει΄η
δυνατο΄τητα περισσο΄τερων δηµο΄σιων-ιδιωτικω΄ν εταιρικω΄ν σχε΄σεων.

4.4.3. Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν να
προωθη΄σουν την κινητικο΄τητα µε εκστρατει΄α, η οποι΄α να στοχευ΄ει
το΄σο τους νε΄ους ο΄σο και τους υπευ΄θυνους για τη λη΄ψη αποφα΄σεων
και τους πολλαπλασιαστε΄ς (εργοδο΄τες, εκπαιδευτικα΄ ιδρυ΄µατα,
µε΄σα ενηµε΄ρωσης κ.λπ.) και να υπογραµµι΄ζει την ατοµικη΄, κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄ αξι΄α της κινητικο΄τητας). Πολλοι΄νε΄οι αντιµετωπι΄ζουν εµπο΄δια στην εξευ΄ρεση πληροφοριω΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι δεν
υφι΄στανται ενοποιηµε΄να συστη΄µατα ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε τις
δυνατο΄τητες κα΄θε ει΄δους κινητικο΄τητας (1) (ιατρικη΄ περι΄οδος α΄σκησης στο εξωτερικο΄, εταιρικε΄ς σχε΄σεις πο΄λεων, διακρατικε΄ς εθελοντικε΄ς δραστηριο΄τητες, ανταλλαγε΄ς νε΄ων, κινητικο΄τητα στη δευτεροβα΄θµια, την ανω΄τερη και την επαγγελµατικη΄ εκπαι΄δευση κ.λπ.).
Θα πρε΄πει να αναληφθου΄ν καινοτο΄µες προσπα΄θειες για την
ανα΄πτυξη νε΄ων δεξιοτη΄των που θα αναγνωρι΄ζονται σε ολο΄κληρη
την ΕΕ, ο΄πως π.χ. το «διαβατη΄ριο δεξιοτη΄των» µε τον τι΄τλο
«Europass». Μι΄α τε΄τοια πρωτοβουλι΄α θα αποτελε΄σει επαρκε΄ς
κι΄νητρο για τους νε΄ους προκειµε΄νου να συµµετα΄σχουν σε εκπαιδευτικα΄ προγρα΄µµατα και σε προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης και προω΄θησης
της κινητικο΄τητας.

4.4.4. Επιπλε΄ον, η κινητικο΄τητα των νε΄ων ενδε΄χεται να αυξηθει΄
εα΄ν οι εκπαιδευτε΄ς, δα΄σκαλοι και καθηγητε΄ς επαγγελµατικη΄ς
κατα΄ρτισης ΄εχουν η΄δη εµπειρι΄α στο εξωτερικο΄. Παρα΄ το ο΄τι κατα΄
την τελευται΄α δεκαετι΄α σηµειω΄θηκε προ΄οδος, το ποσοστο΄ των
εκπαιδευτω΄ν, δασκα΄λων και καθηγητω΄ν επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης µε εµπειρι΄ες εργασι΄ας και διδασκαλι΄ας σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος
παραµε΄νει ελα΄χιστο. Για το λο΄γο αυτο΄, θα πρε΄πει να υποστηριχθει΄
η πρωτοβουλι΄α της Γαλλικη΄ς Προεδρι΄ας του Συµβουλι΄ου για τη
θε΄σπιση σχεδι΄ου δρα΄σης για την κινητικο΄τητα. Κρι΄νεται ορθο΄ αυτο΄
το σχε΄διο δρα΄σης να εφαρµοσθει΄ µε΄σω µιας ανοιχτη΄ς µεθο΄δου
συντονισµου΄ που να περιλαµβα΄νει αξιολο΄γηση απο΄ οµα΄δες οµο΄τιµων. Οι κοινωνικοι΄εται΄ροι και οι µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις στον
τοµε΄α της νεολαι΄ας και της εκπαι΄δευσης πρε΄πει να συµµετα΄σχουν
΄εντονα στην υλοποι΄ηση του σχεδι΄ου.

(1) Το ΄εγγραφο Συµβολη΄ στην προεδρι΄α, ΄εκθεση σχετικα΄ µε το Ευρωπαϊκο΄
Συ΄µφωνο για την Απασχο΄ληση-Μνηµο΄νιο της γερµανικη΄ς προεδρι΄ας
µε τι΄τλο «Νεολαι΄α και Ευρω΄πη —Το µε΄λλον µας» συνιστου΄σε στα
κρα΄τη µε΄λη να αυξη΄σουν την υποστη΄ριξη που παρε΄χουν στο πλαι΄σιο
των προγραµµα΄των εκπαιδευτικω΄ν ανταλλαγω΄ν και διασυνοριακη΄ς
κατα΄ρτισης, το΄σο διµερω΄ς ο΄σο και πολυµερω΄ς. Επι΄σης, τονιζο΄ταν η
ανα΄γκη µει΄ωσης των εµποδι΄ων που παρεµβα΄λλονται στην αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση των επαγγελµατικω΄ν ικανοτη΄των και προω΄θησης της
εκµα΄θησης ξε΄νων γλωσσω΄ν.

5.
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Συµµετοχη΄ και Κοινωνι΄α των Πολιτω

5.1.
Οποιαδη΄ποτε πολιτικη΄ που στοχευ΄ει τους νε΄ους πρε΄πει να
διε΄πεται απο΄ την θεµελιω΄δη αρχη΄ της συµµετοχη΄ς των νε΄ων: η
αρχη΄ αυτη΄ επιβεβαιω΄νεται σε ευρωπαϊκο΄ και διεθνε΄ς επι΄πεδο (2). Τα
οφε΄λη απο΄ την προω΄θηση, την ενθα΄ρρυνση και την υποστη΄ριξη
της συµµετοχη΄ς των νε΄ων ει΄ναι εµφανη΄ απο΄ την υφιστα΄µενη
πρακτικη΄ στα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Με΄σω της
συµµετοχη΄ς, πολλα΄ ζητη΄µατα που αφορου΄ν τους νε΄ους και πολλα΄
προβλη΄µατα που αυτοι΄ αντιµετωπι΄ζουν στη ζωη΄ τους ΄ερχονται στο
προσκη΄νιο και µπορου΄ν να αντιµετωπισθου΄ν ενεργα΄ απο΄ τους
ι
αλλα΄ και απο΄ τους υπευ΄θυνους για την λη΄ψη αποφα΄σεων
΄διους
και τις κρατικε΄ς διοικη΄σεις. Αν και η συµµετοχη΄ των νε΄ων στις
εκλογε΄ς σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι σταθερα΄ χαµηλη΄ και
στις εκλογε΄ς για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο του 1999, ακο΄µη
χαµηλο΄τερη, οι νε΄οι ΄εχουν σαφει΄ς απο΄ψεις σχετικα΄ µε ορισµε΄να
ζητη΄µατα. Οι νε΄οι µπορου΄ν να παρα΄σχουν τις µοναδικε΄ς εµπειρι΄ες
τους σχετικα΄ µε ειδικα΄ προβλη΄µατα προκειµε΄νου να εξευρεθου΄ν
λυ΄σεις σε ο΄λα τα επι΄πεδα: τοπικο΄, περιφερειακο΄, εθνικο΄ ευρωπαϊκο΄
΄ κει
και παγκο΄σµιο (3). Μια πολιτικη΄ για τους νε΄ους πρε΄πει να επιδιω
τη συµµετοχη΄ τους σε ο΄λα τα στα΄δια της διαδικασι΄ας λη΄ψης
αποφα΄σεων προκειµε΄νου να συµβα΄λουν µε τις αυθεντικε΄ς εµπειρι΄ες
τους και να τους παρακινη΄σουν να δρουν ως ενεργοι΄ και υπευ΄θυνοι
πολι΄τες. Η εν λο΄γω συµµετοχη΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι απεριο΄ριστη.
Ωστο΄σο, θα πρε΄πει να επισηµανθει΄ ο΄τι οι υφιστα΄µενες δυνατο΄τητες
συµµετοχη΄ς των νε΄ων στην παρου΄σα διαδικασι΄α λη΄ψης των
αποφα΄σεων το΄σο στον τοµε΄α της επι΄σηµης εκπαι΄δευσης ο΄σο και
στο χω΄ρο εργασι΄ας δεν ανταποκρι΄νονται στις ανα΄γκες τους.

5.2.
Κατα΄ την προσεχη΄ δεκαετι΄α, η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση θα
διευρυνθει΄ µε την ΄ενταξη πολλω΄ν χωρω΄ν της Κεντρικη΄ς, της
Ανατολικη΄ς και της Νο΄τιας Ευρω΄πης. Με΄σω της υιοθε΄τησης του
κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου, οι χω΄ρες αυτε΄ς θα εισα΄γουν νοµοθεσι΄α
σχετικα΄ µε µεγα΄λο αριθµο΄ ζητηµα΄των που αφορου΄ν τους νε΄ους.
Ει΄ναι ουσιαστικο΄ να συνειδητοποιη΄σουν οι νε΄οι και οι οργανω΄σεις
τους στις χω΄ρες αυτε΄ς τις επιπτω΄σεις της εισο΄δου των χωρω΄ν τους
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και να κατανοη΄σουν πλη΄ρως και ορθω΄ς
τον αντι΄κτυπο΄ της πολιτικε΄ς που τους αφορου΄ν. Η συµµετοχη΄ της
οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ και να
διατεθου΄ν οι πο΄ροι, οι οποι΄οι να τους επιτρε΄πουν να συµµετε΄χουν
στη λη΄ψη αποφα΄σεων.

(2) ∆η΄λωση των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το ∆ιεθνε΄ς 'Ετος Νεολαι΄ας 1985,
«Ειρη΄νη, Συµµετοχη΄, Ανα΄πτυξη»· ΟΗΕ Συ΄µβαση των ∆ικαιωµα΄των του
παιδιου΄, 1989· Ευρωπαϊκο΄ς Χα΄ρτης για τη συµµετοχη΄ των νε΄ων
στη δηµοτικη΄ και περιφερειακη΄ ζωη΄ της ∆ια΄σκεψης τοπικω΄ν και
περιφερειακω΄ν αρχω΄ν της Ευρω΄πης, 1992· Συ΄σταση της Επιτροπη΄ς
Υπουργω΄ν του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης «Σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄
των νε΄ων και το µε΄λλον της Κοινωνι΄ας των Πολιτω΄ν», Συ΄σταση αριθ.
R (97) 3 της 4ης Φεβρουαρι΄ου 1997· Ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου και
των Υπουργω΄ν Νεολαι΄ας κατα΄ τη συνεδρι΄αση του Συµβουλι΄ου της
8ης Φεβρουαρι΄ου 1999 (ΕΕ C 42 της 17.2.1999, σ. 1).
(3) Βλε΄πε την ΄εκθεση της Συ΄µβασης Νεολαι΄ας για τον κοινωνικο΄
αποκλεισµο΄ και την απασχο΄ληση µε τι΄τλο «Ενταχθει΄τε» που δηµοσι΄ευσε
το Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ Νεολαι΄ας 2000.
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5.3.
Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι νε΄οι απο΄ τις υποψη΄φιες προς
΄ενταξη και τις ευρισκο΄µενες στο προενταξιακο΄ στα΄διο χω΄ρες
συµµετε΄χουν ολοε΄να και περισσο΄τερο στις κοινοτικε΄ς δρα΄σεις που
αφορου΄ν τους νε΄ους και την εκπαι΄δευση, δεν ΄εχει εξασφαλισθει΄
ακο΄µη η ισο΄τιµη συµµετοχη΄ τους. Στο πλαι΄σιο της ανα΄πτυξης µι΄ας
πολιτικη΄ς νεολαι΄ας στην ΕΕ θα πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη και οι
εµπειρι΄ες των εν λο΄γω χωρω΄ν. Κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄ η Κοινο΄τητα
θα µπορε΄σει να κατανοη΄σει ουσιαστικα΄ το΄σο τις ανα΄γκες ο΄σο και
΄ ν πολιτω΄ν της. Κατα΄ τα τελευται΄α
τις προσδοκι΄ες των µελλοντικω
΄ετη ΄εχει, επι΄σης, παρατηρηθει΄ µι΄α ανα΄πτυξη της συνεργασι΄ας
µεταξυ΄ των παραµεθο΄ριων περιοχω΄ν το΄σο εντο΄ς ο΄σο και εκτο΄ς της
ΕΕ (1). Προκειµε΄νου να αναπτυχθει΄ ΄ενα γνη΄σιο αι΄σθηµα ευρωπαϊκη΄ς
ιθαγε΄νειας και συνολικη΄ς ευθυ΄νης και να προωθηθει΄ η συνεργασι΄α,
στο πλαι΄σιο των εν λο΄γω πρωτοβουλιω΄ν, το΄σο σε ανθρω΄πινο
επι΄πεδο ο΄σο και σε επι΄πεδο Κοινωνι΄ας των Πολιτω΄ν, η Κοινο΄τητα
θα πρε΄πει να προβλε΄ψει την περι΄ληψη της συνεργασι΄ας των νε΄ων
σε ο΄λες τις περιφερειακε΄ς συµφωνι΄ες που συνα΄πτονται. Επι΄ του
παρο΄ντος η σηµασι΄α που αποδι΄δεται στους νε΄ους στο πλαι΄σιο
των πρωτοβουλιω΄ν περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας της 'Ενωσης ει΄ναι
µα΄λλον περιορισµε΄νη. Θα πρε΄πει να υπα΄ρξει ΄ενα µεγαλυ΄τερο
α΄νοιγµα προς τους νε΄ους προκειµε΄νου να δηµιουργηθει΄ σε αυτου΄ς
το αι΄σθηµα ο΄τι συµµετε΄χουν υπο΄ την ιδιο΄τητα΄ του πολι΄τη. Η
ενεργο΄ς συµµετοχη΄ των νε΄ων στις προσπα΄θειες ανα΄πτυξης της
παγκο΄σµιας και της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας θα συµβα΄λει στη
µεγαλυ΄τερη συνειδητοποι΄ηση της σχε΄σης αλληλεξα΄ρτησης που
συνδε΄ει την 'Ενωση µε τον υπο΄λοιπο κο΄σµο και θα βοηθη΄σει
στη µεγαλυ΄τερη εκ µε΄ρους τους αποδοχη΄ και κατανο΄ηση του
φαινοµε΄νου της µετανα΄στευσης απο΄ χω΄ρες εκτο΄ς της 'Ενωσης.

5.4.
Οι µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις και οι δραστηριο΄τητε΄ς
τους ει΄ναι η βα΄ση κα΄θε σταθερη΄ς δηµοκρατι΄ας. Οι µη κυβερνητικε΄ς
οργανω΄σεις αποτελου΄ν την ασφαλιστικη΄ δικλει΄δα για τη δηµοκρατι΄α, την αλληλεγγυ΄η και τα ανθρω΄πινα δικαιω΄µατα µε΄σω των
πολυ΄πλοκων δικτυ΄ων τους και των δηµοκρατικω΄ν διαδικασιω΄ν
λη΄ψης αποφα΄σεων. Ακο΄µη, λειτουργου΄ν ως εµπροσθοφυλακη΄ στην
ανανε΄ωση της κοινωνι΄ας. Οι πρω΄τες εµπειρι΄ες των νε΄ων στην
ανα΄ληψη και το µοι΄ρασµα των ευθυνω΄ν για την κοινωνι΄α και τους
υπο΄λοιπους, αποκτω΄νται µε΄σω της συµµετοχη΄ς τους ο΄χι µο΄νον
στις οργανω΄σεις νεολαι΄ας αλλα΄ και σε ο΄λες τις α΄λλες ενω΄σεις νε΄ων.
Η υποβα΄θµιση της κοινωνι΄ας στον πλη΄ρη ατοµικισµο΄ και η α΄σκηση
του δικαιω΄µατος επιλογη΄ς του καταναλωτη΄, δεν µπορει΄ και δεν
πρε΄πει να αντικαταστη΄σει τις οργανω΄σεις νε΄ων. Οι µη κυβερνητικε΄ς
οργανω΄σεις νε΄ων πρε΄πει να χρηµατοδοτου΄νται κατα΄λληλα και να
διαθε΄τουν το΄σο την απαραι΄τητη αναγνω΄ριση ο΄σο και τα κατα΄λληλα
µε΄σα προκειµε΄νου να µπορου΄ν να συµµετε΄χουν ουσιαστικα΄ στη
διαδικασι΄α λη΄ψης των αποφα΄σεων και στην κοινωνι΄α σε ο΄λα τα
επι΄πεδα. Η συµβολη΄ στις αλλαγε΄ς αποτελει΄ σηµαντικο΄ κι΄νητρο
συµµετοχη΄ς για τους νε΄ους. Ει΄ναι σηµαντικο΄ να ΄εχουν οι νε΄οι την
ευκαιρι΄α και την ω΄θηση να δεσµευ΄ονται σε ευρει΄ες και ποικι΄λες
δοµε΄ς, οργανω΄σεις και ζητη΄µατα, ειδικο΄τερα σε τοπικο΄ επι΄πεδο
ο΄που χρεια΄ζεται να δοθει΄ ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στην ανα΄πτυξη µηχανισµω΄ν συµµετοχη΄ς στην λη΄ψη αποφα΄σεων. Η συµµετοχη΄ και η

(1) Παραδει΄γµατος χα΄ρη η συνεργασι΄α µε τις χω΄ρες της Βαλτικη΄ς
Θα΄λασσας, της Μεσογει΄ου, της Νοτιανατολικη΄ς Ευρω΄πης, τις χω΄ρες
των συµφωνιω΄ν ΑΚΕ, τις περιφε΄ρειες της Θα΄λασσας του Μπα΄ρεντς,
τις κοινε΄ς στρατηγικε΄ς για την Οµοσπονδι΄α της Ρωσι΄ας και την
Ουκρανι΄α και α΄λλες.
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ιδιοκτησι΄α µπορου΄ν να προωθηθου΄ν µε΄σω ενεργου΄ς ανα΄µειξης και
εταιρικη΄ς σχε΄σης το΄σο σε σχε΄ση µε οργανω΄σεις νε΄ων, ευρωπαϊκα΄
ο΄ργανα, σχολει΄α η΄ πανεπιστη΄µια ο΄σο και στο χω΄ρο εργασι΄ας. Μο΄νο
οι πραγµατικη΄ επιρροη΄ οδηγει΄ σε πραγµατικε΄ς ευθυ΄νες.
5.5.
Οι τρο΄ποι συµµετοχη΄ς των νε΄ων ΄εχουν τροποποιηθει΄
σηµαντικα΄ απο΄ τα τε΄λη της δεκαετι΄ας του 1960, µε την ολοε΄να
και µεγαλυ΄τερη ενι΄σχυση της αντιπροσωπευτικη΄ς δηµοκρατι΄ας µε
τη συµπερι΄ληψη συµµετοχικω΄ν στοιχει΄ων. Οι νε΄οι ειδικο΄τερα
συνε΄βαλαν σηµαντικα΄ στην εν λο΄γω µεταβολη΄ µε΄σω ο΄χι µο΄νον της
συνεχου΄ς ανα΄πτυξης των υφιστα΄µενων οργανω΄σεων νεολαι΄ας και
της προω΄θησης νε΄ων µορφω΄ν συµµετοχη΄ς αλλα΄ και της δηµιουργι΄ας νε΄ων δικτυ΄ων και οργανω΄σεων (2). Οι οργανω΄σεις νεολαι΄ας
ο΄λων των επιπε΄δων συνεχι΄ζουν να αποτελου΄ν καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας παρα΄γοντα για την ανα΄πτυξη πολιτικη΄ς νεολαι΄ας, λο΄γω
της δηµοκρατικο΄τητας της εσωτερικη΄ς λειτουργι΄ας τους, της
συµµετοχικη΄ς προσε΄γγισης που ΄εχουν υιοθετη΄σει και της α΄µεσης
επαφη΄ς που διατηρου΄ν µε το τοπικο΄ κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Η ΄εννοια
της ανοικτη΄ς εργασι΄ας των νε΄ων στο πλαι΄σιο α΄τυπων οµα΄δων,
συλλο΄γων νε΄ων, συµβουλι΄ων νεολαι΄ας και κοινοβουλι΄ων, ΄εχει
ανοι΄ξει νε΄ους δρο΄µους στους τοµει΄ς της συµµετοχη΄ς και της
ιδιοκτησι΄ας και ΄εχει συµβα΄λει ο΄χι µο΄νον στην απο΄κτηση σηµαντικω΄ν εµπειριω΄ν αλλα΄ και στην επι΄τευξη ουσιαστικω΄ν αποτελεσµα΄των
στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς ΄ενταξης των νε΄ων και ιδιαι΄τερα των
µειονεκτου΄ντων νε΄ων. Η εµπειρι΄α ΄εχει καταδει΄ξει ο΄τι οι εν λο΄γω
πρωτοβουλι΄ες µπορου΄ν να αποκτη΄σουν µο΄νιµο χαρακτη΄ρα µο΄νον
στην περι΄πτωση που εξασφαλισθει΄ το΄σο η κατα΄λληλη χρηµατοδο΄τηση των διαρθρω΄σεων και των οργανω΄σεων νεολαι΄ας ο΄σο και η
εκ µε΄ρους τους παροχη΄ ενηµε΄ρωσης, προω΄θηση της ανταλλαγη΄ς
ορθω΄ν πρακτικω΄ν, παροχη΄ δυνατοτη΄των δηµιουργι΄ας δικτυ΄ων και
αποτελεσµατικη΄ ικανοποι΄ηση των αναγκω΄ν και εκπροσω
΄ πηση των
συµφερο΄ντων της νεολαι΄ας.
5.6.
Τα ευρωπαϊκα΄ ο΄ργανα και οι κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν
µελω΄ν οφει΄λουν να διευκολυ΄νουν ενεργα΄ την ενηµε΄ρωση σχετικα΄
µε τις πολιτικε΄ς για τους νε΄ους, προκειµε΄νου να παρα΄σχουν σε
αυτου΄ς ο΄σο το δυνατο΄ν πιο ακριβη΄ πληροφο΄ρηση σχετικα΄ µε τα
θε΄µατα που τους αφορου΄ν και τις δυνατο΄τητες συµµετοχη΄ς τους.
Οι κυβερνη΄σεις και τα θεσµικα΄ ο΄ργανα οφει΄λουν να επενδυ΄σουν
σε µια «δηµοκρατι΄α δυ΄ο κατευθυ΄νσεων» µε΄σω της διαβου΄λευσης
και της συµµετοχη΄ς των νε΄ων στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας λη΄ψης
των αποφα΄σεων. Σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η προ΄σβαση στις κεντρικα΄
παρεχο΄µενες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις δρα΄σεις που αφορου΄ν
τους νε΄ους ει΄ναι ιδιαι΄τερα δυ΄σκολη, µε αποτε΄λεσµα τη µη
συνεκτικη΄ εφαρµογη΄ τους και την µη α΄ριστη χρησιµοποι΄ηση
σπανι΄ων πο΄ρων.
6.

Αγροτικε΄ς/'Ακρως αποµακρυσµε΄νες περιφε΄ρειες

6.1.
Οι νε΄οι βρι΄σκονται συχνα΄ σε µειονεκτικη΄ θε΄ση λο΄γω της
γεωγραφικη΄ς θε΄σης της περιοχη΄ς στην οποι΄α ζουν. Σε πολλε΄ς
αγροτικε΄ς και υποβαθµισµε΄νες αστικε΄ς περιοχε΄ς οι νε΄οι δεν
διαθε΄τουν δυνατο΄τητες απο΄κτησης υψηλου΄ επιπε΄δου εκπαι΄δευσης
και κατα΄ρτισης, κινητικο΄τητας, υγειονοµικη΄ς περι΄θαλψης, αναψυχη΄ς και απασχο΄λησης, ου΄τε και δυνατο΄τητες η΄ ευκαιρι΄ες συµµετοχη΄ς στην Κοινωνι΄α των Πολιτω΄ν. Για το λο΄γο αυτο΄ θα πρε΄πει να
(2) 'Εκθεση που βασι΄σθηκε στις συζητη΄σεις στρογγυλη΄ς τραπε΄ζης µε θε΄µα
«Νε΄οι τρο΄ποι συµµετοχη΄ς των νε΄ων», Bienne (Ελβετι΄α,
4-6 Mαι΅ου2000, Καθοδηγητικη΄ επιτροπη΄ του Συµβουλι΄ου της
Ευρω΄πης για τη ∆ιακυβερνητικη΄ συνεργασι΄α στον τοµε΄α της νεολαι΄ας,
RT-Part (2000) 3.
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ληφθου΄ν ειδικα΄ µε΄τρα προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο΄τι οι νε΄οι
ορισµε΄νων γεωγραφικω΄ν περιοχω΄ν µπορου΄ν να επωφεληθου΄ν απο΄
τις δυνατο΄τητες που υπα΄ρχουν και να πραγµατοποιη΄σουν τις
επιλογε΄ς που επιθυµου΄ν σχετικα΄ µε τη ζωη΄ τους. Πολλε΄ς αγροτικε΄ς
περιοχε΄ς απερηµω΄νονται καθω΄ς οι νε΄οι αναγκα΄ζονται να µετακινηθου΄ν προκειµε΄νου να συµπληρω΄σουν την εκπαι΄δευση΄ τους, να
αναζητη΄σουν εργασι΄α, η΄ να αποκτη΄σουν περισσο΄τερες δυνατο΄τητες
υγειονοµικη΄ς περι΄θαλψης και αναψυχη΄ς. Θα πρε΄πει να παρασχεθει΄
µεγαλυ΄τερη υποστη΄ριξη προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατη΄ η παραµονη΄ των νε΄ων στις αγροτικε΄ς περιοχε΄ς χωρι΄ς να αισθα΄νονται
κοινωνικα΄ αποκλεισµε΄νοι και χωρι΄ς να χρειασθει΄ να υποθηκευ΄σουν
τα ο΄νειρα και τις επιθυµι΄ες η΄ τις φιλοδοξι΄ες τους. Τα ειδικα΄
προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζουν οι νε΄οι των αγροτικω΄ν περιοχω
΄ν
θα πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη, στο πλαι΄σιο των σηµαντικω΄ν τοµε΄ων
πολιτικη΄ς, ο΄πως οι τοµει΄ς της απασχο΄λησης, της εκπαι΄δευσης, της
κατα΄ρτισης και της ευηµερι΄ας, προκειµε΄νου να αναζητηθου΄ν λυ΄σεις
που θα διασφαλι΄ζουν την ισο΄τιµη συµµετοχη΄ τους. Επιπλε΄ον, θα
πρε΄πει να παρασχεθει΄ στους νε΄ους που ζουν σε αγροτικε΄ς
περιοχε΄ς η δυνατο΄τητα να επωφεληθου΄ν απο΄ τις επενδυ΄σεις και τις
στρατηγικε΄ς που αποσκοπου΄ν στην προω΄θηση βιω΄σιµων οικονοµικω΄ν δραστηριοτη΄των που αναλαµβα΄νονται σε α΄κρως αποµακρυσµε΄νες και αγροτικε΄ς περιοχε΄ς.
7.

Συστα΄σεις

7.1. Γενικε΄ς συστα΄σεις
7.1.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητη η εφαρµογη΄ της
βασικη΄ς αρχη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄
η συµµετοχη΄ των νε΄ων και των οργανω΄σεω΄ν τους στη διαµο΄ρφωση
των αποφα΄σεων στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας και στη
διαδικασι΄α λη΄ψης τους, το΄σο σε τοπικο΄, περιφερειακο΄ και εθνικο΄
ο΄σο και σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Επιπλε΄ον, η πολιτικη΄ νεολαι΄ας
θα πρε΄πει να προσελκυ΄σει το ενδιαφε΄ρον το΄σο των δηµοσι΄ων
διοικη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν, µε΄σω της δηµιουργι΄ας ειδικω΄ν
υπηρεσιω΄ν για ζητη΄µατα που αφορου΄ν τους νε΄ους, σε ο΄λα τα
επι΄πεδα και σε ο΄λους τους τοµει΄ς, ο΄σο και των θεσµικω΄ν οργα΄νων
της Κοινο΄τητας.
7.1.2. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι, συ΄µφωνα και µε τις κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Ελσι΄νκι µε θε΄µα «'Ενα
αποτελεσµατικο΄ Συµβου΄λιο για µι΄α διευρυµε΄νη 'Ενωση», ΄εχει
ιδιαι΄τερη σηµασι΄α να αξιοποιηθου΄ν οι δυνατο΄τητες αµφι΄δροµης
επιρροη΄ς µεταξυ΄ των πολιτικω΄ν νεολαι΄ας και εκπαι΄δευσης που
παρε΄χονται στο πλαι΄σιο του νεοδηµιουργηθε΄ντος οργα΄νου του
Συµβουλι΄ου που φε΄ρει τον τι΄τλο «Εκπαι΄δευση και Θε΄µατα Νεολαι΄ας» (1). Προς το σκοπο΄ αυτο΄ ει΄ναι απαραι΄τητη η ανα΄πτυξη ενο΄ς
συστη΄µατος διαδοχικω΄ν συνεδρια΄σεων του Συµβουλι΄ου προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ η αντιµετω΄πιση των ζητηµα΄των πολιτικη΄ς
νεολαι΄ας ως συµπληρωµατικου΄ στοιχει΄ου των εκπαιδευτικω΄ν
ζητηµα΄των. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι το Συµβου΄λιο «Εκπαι΄δευση και
Θε΄µατα Νεολαι΄ας» θα πρε΄πει να καθορι΄σει δυ΄ο διαφορετικα΄
προγρα΄µµατα: ΄ενα για το Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν Παιδει΄ας και ΄ενα
α΄λλο για το Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν Νεολαι΄ας. Επι΄σης, η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι οι Υπουργοι΄ Νεολαι΄ας θα πρε΄πει να προβαι΄νουν στην
τακτικη΄ εξε΄ταση της προο΄δου που σηµειω΄νεται στον τοµε΄α της
πολιτικη΄ς νεολαι΄ας.
(1) Ανακοι΄νωση του Συµβουλι΄ου — Συνε΄χεια που δι΄νεται στα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Ελσι΄νκι της 10ης και 11ης
∆εκεµβρι΄ου 1999 —Συνθε΄σεις του Συµβουλι΄ου ΕΕ C 174, 2000.
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7.1.3. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να προβει΄ στη
συ΄σταση µι΄ας οµα΄δας που θα αποτελει΄ται απο΄ εµπειρογνω΄µονες
και υψηλο΄βαθµους δηµο΄σιους υπαλλη΄λους απο΄ τα υπουργει΄α των
κρατω΄ν µελω΄ν που ει΄ναι αρµο΄δια για τους τοµει΄ς της απασχο΄λησης,
της κοινωνικη΄ς ΄ενταξης, της εκπαι΄δευσης, της κινητικο΄τητας και
της συµµετοχη΄ς. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ θα ΄εχει την ευθυ΄νη της
διευκο΄λυνσης και του συντονισµου΄ του ΄εργου της εν λο΄γω οµα΄δας
και θα προβαι΄νει στην υποβολη΄ ετη΄σιας ΄εκθεσης σχετικα΄ µε την
΄ νεται στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας προς
προ΄οδο που σηµειω
το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο που διεξα΄γεται την α΄νοιξη.
7.1.4. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την ανα΄ληψη πρωτοβουλιω΄ν µε
στο΄χο τη συ΄σταση διαφο΄ρων οµα΄δων µε τη συµµετοχη΄ εµπειρογνωµο΄νων στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς, επαγγελµατιω΄ν και εκπροσω΄πων
οργανω΄σεων νε΄ων µε στο΄χο τη συλλογη΄ και ανα΄λυση πληροφοριω΄ν
σχετικα΄ µε την κατα΄σταση των νε΄ων στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και
την υποβολη΄ προτα΄σεων για την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη το΄σο της
πολιτικη΄ς νεολαι΄ας ο΄σο και της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν, στο πλαι΄σιο που ΄εχει καθορισθει΄ απο΄ το Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο και το Συµβου΄λιο Εκπαι΄δευσης και Υποθε΄σεων Νεολαι΄ας.
7.2. Απασχο΄ληση των νε΄ων και κοινωνικη΄ ΄ενταξη
7.2.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη, µε την υποστη΄ριξη
της Κοινο΄τητας, θα πρε΄πει να αναλα΄βουν ποσοτικε΄ς δεσµευ΄σεις
σχετικα΄ µε τη µει΄ωση της ανεργι΄ας των νε΄ων. Στο πλαι΄σιο της εν
λο΄γω δε΄σµευσης θα πρε΄πει να ληφθου΄ν νε΄α µε΄τρα µε στο΄χο την
ενθα΄ρρυνση και την υποστη΄ριξη της βελτι΄ωσης των επιπε΄δων
απασχο΄λησης των κρατω΄ν µελω΄ν στα οποι΄α η απασχο΄ληση των
νε΄ων βρι΄σκεται σε χαµηλα΄ επι΄πεδα, καθω΄ς και τη βελτι΄ωση της
κατα΄στασης που επικρατει΄ ως προς την απασχο΄ληση οµα΄δων εις
βα΄ρος των οποι΄ων γι΄νονται διακρι΄σεις στην αγορα΄ εργασι΄ας.
7.2.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητη η λη΄ψη των
κατα΄λληλων µε΄τρων στους τοµει΄ς της εκπαι΄δευσης και της
κατα΄ρτισης, προκειµε΄νου να ικανοποιηθου΄ν οι ανα΄γκες της συ΄γχρονης αγορα΄ς εργασι΄ας και της αναπτυσσο΄µενης οικονοµι΄ας της
γνω΄σης, ιδιαι΄τερα µε΄σω της µεγαλυ΄τερης απο΄κτησης δεξιοτη΄των
στον τοµε΄α της τεχνολογι΄ας πληροφοριω΄ν και επικοινωνιω΄ν (ΤΠΕ)
και της ενι΄σχυσης του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος. Θα πρε΄πει να
παρασχεθει΄ στους νε΄ους, η΄δη απο΄ µικρη΄ ηλικι΄α, η κατα΄λληλη
ενηµε΄ρωση και καθοδη΄γηση σχετικα΄ µε τις περιο΄δους κατα΄ρτισης
και την αγορα΄ εργασι΄ας. Επι΄σης θα πρε΄πει να τους παρασχεθου΄ν οι
κατα΄λληλες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις υφιστα΄µενες δυνατο΄τητες
και προϋποθε΄σεις το΄σο στον τοµε΄α της αυτοαπασχο΄λησης ο΄σο και
στον τοµε΄α της δηµιουργι΄ας ΜΜΕ. Ακο΄µη, θα πρε΄πει να δοθει΄
στους νε΄ους η δυνατο΄τητα να αναπτυ΄ξουν τις επικοινωνιακε΄ς τους
ικανο΄τητες καθω΄ς και την ικανο΄τητα εργασι΄ας στο πλαι΄σιο µι΄ας
οµα΄δας, το΄σο σε επι΄σηµες ο΄σο και σε ανεπι΄σηµες συνθη΄κες.
7.2.3. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να
αναλα΄βουν τη δε΄σµευση της διασφα΄λισης της παροχη΄ς της
κατα΄λληλης κοινωνικη΄ς προστασι΄ας προς τους νε΄ους.
7.2.4. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι θα πρε΄πει να καταβληθει΄ κα΄θε
προσπα΄θεια ω΄στε να ληφθου΄ν µε΄τρα προω΄θησης της κοινωνικη΄ς
΄ενταξης των νε΄ων και ιδιαι΄τερα µε΄τρα αντιµετω΄πισης του προβλη΄µατος των νε΄ων που δεν συµµετε΄χουν σε προγρα΄µµατα εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης, δεν εργα΄ζονται και δεν ει΄ναι εγγεγραµµε΄νοι
στα µητρω΄α ανε΄ργων.
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7.2.5. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄ η
συµµετοχη΄ των Μη Κυβερνητικω΄ν Οργανω΄σεων (ΜΚΟ) στην
εφαρµογη΄ της ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς για την απασχο΄ληση το΄σο
σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο ο΄σο και σε επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν και σε
τοπικο΄ επι΄πεδο.
7.3. Εκπαι΄δευση και κινητικο΄τητα
7.3.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των µε΄τρων
δια βι΄ου εκπαι΄δευσης θα πρε΄πει να επεκταθει΄ προκειµε΄νου να
διασφαλισθει΄ η συµπερι΄ληψη των ατο΄µων νεαρη΄ς ηλικι΄ας, η
βελτι΄ωση των ευκαιριω΄ν που παρε΄χονται και η αναγνω΄ριση της
αξι΄ας της µη επι΄σηµης εκπαι΄δευσης ως σηµαντικη΄ς πτυχη΄ς της δια
βι΄ου εκπαι΄δευσης. Στα µε΄τρα αυτα΄ θα πρε΄πει να περιληφθου΄ν και
µε΄τρα για την προω΄θηση της µα΄θησης σχετικα΄ µε την ενεργο΄
α΄σκηση των δικαιωµα΄των που απορρε΄ουν απο΄ την ευρωπαϊκη΄
ιθαγε΄νεια.
7.3.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι κυβερνη΄σεις, η επιχειρηµατικη΄
κοινο΄τητα και ο τριτογενη΄ς τοµε΄ας θα πρε΄πει να αναπτυ΄ξουν
µεθο΄δους επι΄σηµης αναγνω΄ρισης της αξι΄ας της µη επι΄σηµης
εκπαι΄δευσης και του ρο΄λου που µπορει΄ να διαδραµατι΄σει για την
ανα΄πτυξη του κα΄θε ατο΄µου.
7.3.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να
δεσµευθου΄ν σχετικα΄ µε τη βελτι΄ωση των εκπαιδευτικω΄ν προτυ΄πων,
ταυτο΄χρονα µε την εφαρµογη΄ των συµπερασµα΄των του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισσαβω΄νας σχετικα΄ µε την αυ΄ξηση του
αριθµου΄ των νε΄ων που ολοκληρω΄νουν τη δευτεροβα΄θµια εκπαι΄δευση.
7.3.4. Υπο΄ το φως της γνωµοδο΄τηση΄ς της σχετικα΄ µε την
«Προ΄ταση συ΄στασης της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς περι΄κινητικο΄τητας
στην Κοινο΄τητα των σπουδαστω΄ν, των επιµορφωµε΄νων ατο΄µων,
΄ ν και των εκπαιδευτω΄ν» (1),
των νε΄ων εθελοντω΄ν, των εκπαιδευτικω
η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το προ΄γραµµα δρα΄σης
µε στο΄χο την ενι΄σχυση της κινητικο΄τητας που υπε΄βαλε η γαλλικη΄
προεδρι΄α και θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να υποστηριχθου΄ν ο΄λα τα µε΄τρα
που µπορου΄ν να συµβα΄λουν στην αυ΄ξηση της κινητικο΄τητας των
νε΄ων, µε΄σω της αυ΄ξησης των δυνατοτη΄των κινητικο΄τητας στο
πλαι΄σιο της δευτεροβα΄θµιας εκπαι΄δευσης, του πανεπιστηµι΄ου, της
µαθητει΄ας, των εθελοντικω΄ν εργασιω΄ν και της απασχο΄λησης. Τα
εµπο΄δια που παρεµβα΄λλονται στην κινητικο΄τητα θα πρε΄πει να
εξαλειφθου΄ν µε΄σω της βελτι΄ωσης των συστηµα΄των αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης των επαγγελµατικω΄ν ικανοτη΄των (2).
7.3.5. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να
καταβα΄λουν κα΄θε προσπα΄θεια µε σκοπο΄ την εξα΄λειψη των διακρι΄σεων στον τοµε΄α της εκπαι΄δευσης και τη µει΄ωση του ποσοστου΄
των ατο΄µων που εγκαταλει΄πουν το σχολει΄ο.
(1) Γνωµοδο΄τηση περι΄ κινητικο΄τητας στην Κοινο΄τητα των σπουδαστω΄ν,
των επιµορφωµε΄νων ατο΄µων, των νε΄ων εθελοντω΄ν, των εκπαιδευτικω΄ν
και των εκπαιδευτω΄ν, ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 25.
(2) Το ΄εγγραφο Συµβολη΄ στην προεδρι΄α, ΄εκθεση σχετικα΄ µε το Ευρωπαϊκο΄
Συ΄µφωνο για την Απασχο΄ληση-Μνηµο΄νιο της γερµανικη΄ς προεδρι΄ας
µε τι΄τλο «Νεολαι΄α και Ευρω΄πη — Το µε΄λλον µας» συνιστου΄σε στα
κρα΄τη µε΄λη να αυξη΄σουν την υποστη΄ριξη που παρε΄χουν στο πλαι΄σιο
των προγραµµα΄των εκπαιδευτικω΄ν ανταλλαγω΄ν και διασυνοριακη΄ς
κατα΄ρτισης, το΄σο διµερω΄ς ο΄σο και πολυµερω΄ς. Επι΄σης, τονιζο΄ταν η
ανα΄γκη µει΄ωσης των εµποδι΄ων που παρεµβα΄λλονται στην αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση των επαγγελµατικω΄ν ικανοτη΄των και προω΄θησης της
εκµα΄θησης ξε΄νων γλωσσω΄ν.
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7.4. Συµµετοχη΄ και Κοινωνι΄α των Πολιτω
7.4.1. Η ΟΚΕ επιβεβαιω΄νει την υποστη΄ριξη΄ της προς την
εφαρµογη΄ της βασικη΄ς αρχη΄ς της διασφα΄λισης της συµµετοχη΄ς
των νε΄ων στην ανα΄πτυξη, εφαρµογη΄ και αξιολο΄γηση της πολιτικη΄ς
νεολαι΄ας. Η εν λο΄γω συµµετοχη΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι απεριο΄ριστη
και να διασφαλι΄ζεται σε ο΄λα τα επι΄πεδα, αρχι΄ζοντας απο΄ το α΄µεσο
περιβα΄λλον στο οποι΄ο ζουν οι νε΄οι, ο΄πως το σχολει΄ο και ο χω΄ρος
εργασι΄ας, και φθα΄νοντας µε΄χρι τη ανα΄πτυξη πολιτικη΄ς σε διεθνε΄ς
επι΄πεδο. Για το λο΄γο αυτο΄ το Λευκο΄ Βιβλι΄ο θα πρε΄πει να
προβλε΄πει την ανα΄πτυξη µε΄τρων εφαρµογη΄ς των συστα΄σεων που
διατυπω΄νονται στο Ψη΄φισµα σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της νεολαι΄ας
που υιοθετη΄θηκε κατα΄ τη δια΄ρκεια της συνεδρι΄ασης του Συµβουλι΄ου και των Υπουργω΄ν Νεολαι΄ας που πραγµατοποιη΄θηκε στο
πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου. Επιπλε΄ον, ο Ευρωπαϊκο΄ς Χα΄ρτης σχετικα΄
µε τη συµµετοχη΄ των νε΄ων στη δηµοτικη΄ και περιφερειακη΄ ζωη΄
αποτελει΄ µι΄α σηµαντικη΄ ευκαιρι΄α για την ανα΄πτυξη της συµµετοχη΄ς
των νε΄ων σε τοπικο΄ επι΄πεδο (3). Η υποστη΄ριξη της Κοινο΄τητας θα
πρε΄πει να συµβαδι΄ζει µε τα προβλεπο΄µενα στις συστα΄σεις και στις
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που περιλαµβα΄νονται στα προαναφερθε΄ντα κει΄µενα.
7.4.2. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι οι αντιπροσωπευτικε΄ς διαρθρω΄σεις
των νε΄ων και οι οργανω΄σεις νεολαι΄ας αποτελου΄ν βασικα΄ συστατικα΄
στοιχει΄α της πολιτικη΄ς νεολαι΄ας και µοναδικο΄ µε΄σο για τη
διασφα΄λιση της µεγαλυ΄τερης συµµετοχη΄ς των νε΄ων σε ο΄λα τα
επι΄πεδα (4). Θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄ η παροχη΄ της κατα΄λληλης
΄ ριση΄ τους
υποστη΄ριξης προς τις οργανω΄σεις νεολαι΄ας και η αναγνω
ως στοιχει΄ου ζωτικη΄ς σηµασι΄ας της Κοινωνι΄ας των Πολιτω΄ν. Σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο, το Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ Νεολαι΄ας διαδραµατι΄ζει
επαρκω΄ς τον εν λο΄γω ρο΄λο. Ο εν λο΄γω ρο΄λος θα πρε΄πει να
αναγνωρισθει΄ επι΄σηµα απο΄ ο΄λα τα θεσµικα΄ ο΄ργανα της ΕΕ. Η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι το ΄εργο που επιτελει΄ το Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ Νεολαι΄ας
ει΄ναι καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας για τη διασφα΄λιση της αντιπροσω΄πευσης και της συµµετοχη΄ς των νε΄ων σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο (5). Το΄σο
τα κρα΄τη µε΄λη ο΄σο και η Κοινο΄τητα, δρω΄ντας πα΄ντα στο πλαι΄σιο
της εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς της επικουρικο΄τητας, θα πρε΄πει να
υποστηρι΄ξουν και να αναγνωρι΄σουν τη σηµασι΄α της θε΄σπισης
µηχανισµω΄ν εθνικη΄ς εκπροσω΄πησης των νε΄ων, ο΄πως τα Εθνικα΄
Συµβου΄λια Νεολαι΄ας, το΄σο σε επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σο και
σε επι΄πεδο υποψηφι΄ων προς ΄ενταξη χωρω΄ν. Οι ∆ιεθνει΄ς Μη
Κυβερνητικε΄ς Οργανω΄σεις Νεολαι΄ας διαδραµατι΄ζουν σηµαντικο΄
ρο΄λο στην ανα΄πτυξη πολιτικω΄ν νεολαι΄ας και στην υλοποι΄ηση
εργασιω΄ν εκ µε΄ρους των νε΄ων σε ο΄λα τα επι΄πεδα. Κατα΄ συνε΄πεια η
µεγαλυ΄τερη χρηµατοδο΄τηση των εν λο΄γω οργανω΄σεων θα συµβα΄λει
στη συνε΄χιση και ανα΄πτυξη του ΄εργου που επιτελου΄ν (6). Η σηµασι΄α
των εν λο΄γω οργανω΄σεων ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικη΄ διο΄τι µπορου΄ν να
(3) Ευρωπαϊκο΄ς Χα΄ρτης σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ των νε΄ων στη δηµοτικη΄
και περιφερειακη΄ ζωη΄ της ∆ια΄σκεψης Τοπικω΄ν και Περιφερειακω΄ν
Αρχω΄ν της Ευρω΄πης, 1992.
(4) Βλε΄πε επι΄σης τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε το ΄εγγραφο συζη΄τησης της Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο
«Η Επιτροπη΄ και οι Μη Κυβερνητικε΄ς Οργανω΄σεις: Συ΄ναψη µι΄ας
ισχυρο΄τερης εταιρικη΄ς σχε΄σης», ΕΕ C 268 της 19.9.2000.
(5) Θα πρε΄πει να υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερη αναγνω΄ριση σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο
το΄σο του ΄εργου που επιτελου΄ν οι τοµεακε΄ς οργανω΄σεις ο΄πως οι
ευρωπαϊκε΄ς ενω΄σεις φοιτητω΄ν και νε΄ων επιχειρηµατιω΄ν ο΄σο και
του καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας, στους τοµει΄ς της συµµετοχη΄ς και της
αντιπροσω΄πευσης, ρο΄λου που διαδραµατι΄ζουν στο πλαι΄σιο της
ανα΄πτυξης ειδικω΄ν πολιτικω΄ν στον τοµε΄α ενδιαφε΄ροντο΄ς τους.
(6) Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση υποστηρι΄ζει τις προσπα΄θειες του Φο΄ρουµ
Νεολαι΄ας µε΄σω της γραµµη΄ς Α3023 του προϋπολογισµου΄ και των
Μη Κυβερνητικω΄ν Οργανω΄σεων Νεολαι΄ας σε διεθνε΄ς επι΄πεδο µε΄σω της
γραµµη΄ς Α3029 του Γενικου΄ Προϋπολογισµου΄ των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των.
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συµβα΄λουν στην α΄µεση συµµετοχη΄ των νε΄ων στη διαδικασι΄α της
ευρωπαϊκη΄ς οικοδο΄µησης. Επι΄σης µε΄σω των συναντη΄σεων που
διοργανω΄νουν και των ανταλλαγω΄ν που πραγµατοποιου΄νται στο
πλαι΄σιο της λειτουργι΄ας τους παρε΄χουν σηµαντικε΄ς δυνατο΄τητες
συµφιλι΄ωσης διαφορετικω΄ν απο΄ψεων και ανα΄πτυξης της αµοιβαι΄ας
κατανο΄ησης µεταξυ΄ των πολιτω΄ν ολο΄κληρης της Ευρω΄πης και ο΄χι
µο΄νον της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
7.4.3. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι θα πρε΄πει να διεξα΄γονται διαβουλευ΄σεις µε τις εθνικε΄ς και ευρωπαϊκε΄ς διαρθρω΄σεις νεολαι΄ας σχετικα΄
µε τις πολιτικε΄ς και τα προγρα΄µµατα που αφορου΄ν τους νε΄ους,
συµπεριλαµβανοµε΄νων, παραδει΄γµατος χα΄ρη, του κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης Υοuth (1) και του Ευρωπαϊκου΄ Κοινωνικου΄
Ταµει΄ου.
7.4.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το΄σο τα κρα΄τη µε΄λη ο΄σο και η
Κοινο΄τητα θα πρε΄πει να δεσµευθου΄ν ρητω΄ς σχετικα΄ µε την
υποστη΄ριξη της παροχη΄ς ΄σων
ι
ευκαιριω΄ν, την εξα΄λειψη των
πολυα΄ριθµων διακρι΄σεων αντικει΄µενο των οποι΄ων γι΄νονται οι νε΄οι,
ο΄πως προβλε΄πεται και απο΄ το α΄ρθρο 13 της Συνθη΄κης, και την
προω΄θηση της ανεκτικο΄τητας.
(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση του
κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης «Νεολαι΄α».
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7.4.5. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι οι πολιτικε΄ς ενηµε΄ρωσης της
νεολαι΄ας θα πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν περαιτε΄ρω σε ο΄λα τα επι΄πεδα.
Ειδικο΄τερα τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να επιδιω΄ξουν την ουσιαστικο΄τερη ενηµε΄ρωση των νε΄ων σχετικα΄ µε τις εθνικε΄ς και ευρωπαϊκε΄ς
πολιτικε΄ς που τους αφορου΄ν α΄µεσα. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ θα
πρε΄πει να προβει΄στην καταγραφη΄ ο΄λων των µε΄τρων της Κοινο΄τητας
η΄ των υποστηριζο΄µενων απο΄ την Κοινο΄τητα µε΄τρων που αφορου΄ν
α΄µεσα τους νε΄ους και στη δηµιουργι΄α µι΄ας ιστοσελι΄δας για τους
νε΄ους στο ∆ιαδι΄κτυο συ΄µφωνα µε το προ΄τυπο της βα΄σεως
δεδοµε΄νων Cordis (2).
7.4.6. Προκειµε΄νου να συµβα΄λει στη διαδικασι΄α διαβου΄λευσης
σχετικα΄ µε το Λευκο΄ Βιβλι΄ο για την πολιτικη΄ νεολαι΄ας, η ΟΚΕ θα
διαβιβα΄σει την γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας της σε ο΄λους τους
α΄µεσα ενδιαφερο΄µενους, για θε΄µατα νεολαι΄ας, φορει΄ς και ιδιαι΄τερα
το Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ Νεολαι΄ας, τις ∆ιεθνει΄ς Μη Κυβερνητικε΄ς
Οργανω΄σεις Νε΄ων, τους εκπροσω΄πους της οργανωµε΄νης Κοινωνι΄ας
των Πολιτω΄ν που δραστηριοποιου΄νται στο χω΄ρο της νεολαι΄ας,
το΄σο σε ευρωπαϊκο΄ ο΄σο και σε εθνικο΄ επι΄πεδο, καθω΄ς και σε ο΄λα
τα α΄τοµα που θα συµµετα΄σχουν στη συνα΄ντηση νε΄ων απο΄ ο΄λη την
Ευρω΄πη που θα διοργανω΄σουν απο΄ κοινου΄ η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄
και η γαλλικη΄ προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου, στο Παρι΄σι, απο΄ τις 5
΄εως τις 7 Οκτωβρι΄ου 2000.
(2) http://cordis.lu.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα την «Προ΄ταση απο΄φασης του
΄ ν προγραµµα΄των
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ της παρα΄τασης κοινοτικω
δρα΄σης στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας που θεσπι΄στηκαν απο΄ τις αποφα΄σεις αριθ. 645/96/ΕΚ,
αριθ. 646/96/ΕΚ, αριθ. 647/96/ΕΚ, αριθ. 102/97/ΕΚ, αριθ. 1400/97/ΕΚ και αριθ. 1296/1999/ΕΚ και
περι΄ τροποποι΄ησης των εν λο΄γω αποφα΄σεων»
(2001/C 116/20)
Στις 15 Σεπτεµβρι΄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 απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει
για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Απασχο΄ληση, κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις και δικαιω΄µατα του πολι΄τη» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
της σχετικη΄ς εργασι΄ας, κατη΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 14 Νοεµβρι΄ου 2000 (µο΄νος εισηγητη΄ς: ο κ. Fuchs).
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 110 ψη΄φους υπε΄ρ και 3 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του Συµβουλι΄ου περι΄ επε΄κτασης του κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος
δρα΄σης για την δηµο΄σια υγει΄α αποτελει΄ µε΄ρος της στρατηγικη΄ς
στον τοµε΄α της υγει΄ας που παρουσι΄ασε συνοπτικα΄ η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ (1).

—

το σχε΄διο δρα΄σης για την καταπολε΄µηση του καρκι΄νου (4),

—

το προ΄γραµµα δρα΄σης για την προ΄ληψη του ΑΙDS και
ορισµε΄νων α΄λλων µεταδοτικω΄ν νο΄σων (5),

—

το προ΄γραµµα δρα΄σης για την προ΄ληψη της τοξικοµανι΄ας (6).

Τα ακο΄λουθα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα και σχε΄δια δρα΄σης εκπνε΄ουν
στο τε΄λος του 2001:

1.2.
Η νε΄α στρατηγικη΄ στον τοµε΄α της υγει΄ας περιλαµβα΄νει ΄ενα
πλαι΄σιο δρα΄σης στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας καθω΄ς και
διασυνδεο΄µενα και αλληλοενισχυο΄µενα συστατικα΄ στοιχει΄α α΄λλων
κοινοτικω΄ν πολιτικω΄ν και δραστηριοτη΄των που επιδρου΄ν σε παρα΄γοντες που επηρεα΄ζουν την υγει΄α. Ως µε΄ρος του πλαισι΄ου για τη
δηµο΄σια υγει΄α ΄ενα νε΄ο συνολικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης στον τοµε΄α
της δηµο΄σιας υγει΄ας προτα΄θηκε απο΄ την Επιτροπη΄ για ΄εγκριση απο΄
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο βα΄σει του α΄ρθρου
152 της συνθη΄κης ΕΚ (2). Το νε΄ο προ΄γραµµα θα αντικαταστη΄σει
τα υφιστα΄µενα προγρα΄µµατα στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας.

—

το προ΄γραµµα δρα΄σης για την παρακολου΄θηση της υγει΄ας (7),

—

το προ΄γραµµα δρα΄σης για τις ασθε΄νειες που σχετι΄ζονται µε
τη ρυ΄πανση (8).

1.3.
Λο΄γω της ανα΄γκης ολοκλη΄ρωσης της διαδικασι΄ας συναπο΄φασης σχετικα΄ µε την προ΄ταση για το νε΄ο προ΄γραµµα περι΄
δηµο΄σιας υγει΄ας ει΄ναι πιθανο΄ν η ΄εγκριση της σχετικη΄ς απο΄φασης
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου να µην
πραγµατοποιηθει΄ πριν απο΄ την ολοκλη΄ρωση ορισµε΄νων απο΄ τα
υφιστα΄µενα προγρα΄µµατα.

1.5.
Η παρα΄ταση των προγραµµα΄των των οποι΄ων η ισχυ΄ς
εκπνε΄ει στα τε΄λη του 2000 και του 2001, πρε΄πει να ει΄ναι χρονικα΄
περιορισµε΄νη και να καλυ΄πτει τη µεταβατικη΄ περι΄οδο ΄εως τη θε΄ση
σε ισχυ΄ του νε΄ου προγρα΄µµατος για τη δηµο΄σια υγει΄α. Για το λο΄γο
αυτο΄ προτει΄νεται να παραταθου΄ν αυτα΄ τα ΄εξι προγρα΄µµατα ΄εως
την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2002.

Τα ακο΄λουθα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα και σχε΄δια δρα΄σης εκπνε΄ουν
στο τε΄λος του 2000:

2.

—

το προ΄γραµµα για την προαγωγη΄, ενηµε΄ρωση, διαπαιδαγω΄γηση και κατα΄ρτιση σε θε΄µατα υγει΄ας (3),

(1) Ανακοι΄νωση COM(2000) 285 σχετικα΄ µε τη στρατηγικη΄ στον τοµε΄α
της υγει΄ας της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
(2) Βλε΄πε γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ µε θε΄µα την «Προ΄ταση απο΄φασης του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ προγρα΄µµατος
δρα΄σης της Κοινο΄τητας στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας (20012006)».
(3) Απο΄φαση 645/96/ΕΚ — ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 1.

1.4.
∆ρα΄σεις βα΄σει των υφιστα΄µενων προγραµµα΄των ει΄ναι
ζωτικη΄ς σηµασι΄ας για την επι΄τευξη των κοινοτικω΄ν στο΄χων για τη
δηµο΄σια υγει΄α και θα ει΄ναι επιζη΄µια η διακοπη΄ τους ο΄σον αφορα΄
την πολιτικη΄ και τη δραστηριο΄τητα στον εν λο΄γω τοµε΄α.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ εκφρα΄ζει την
ικανοποι΄ηση΄ της για την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, να παρατει΄νει
την ισχυ΄ ΄εξι κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των δρα΄σης στον τοµε΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας ΄εως την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2002.
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

Απο΄φαση 645/96/ΕΚ — ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 9.
Απο΄φαση 647/96/ΕΚ—ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 16.
Απο΄φαση 102/97/ΕΚ — ΕΕ L 19 της 22.1.1997, σ. 25.
Απο΄φαση 1400/97/ΕΚ — ΕΕ L 193 της 22.7.1997, σ. 1.
Απο΄φαση 1296/1999— ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 7.
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2.2.
'Εως τη θε΄ση σε ισχυ΄ του νε΄ου, συνολικου΄ προγρα΄µµατος
για τη δηµο΄σια υγει΄α, το οποι΄ο θα αντικαταστη΄σει τα υφιστα΄µενα
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προγρα΄µµατα δρα΄σης, η ΟΚΕ θεωρει΄ σηµαντικη΄ τη συνε΄χιση των
δρα΄σεων που εφαρµο΄ζονται στο πλαι΄σιο των προγραµµα΄των αυτω΄ν.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
΄ ν που απευθυ΄νεται
Συµβουλι΄ου για την παρα΄ταση του προγρα΄µµατος ενθα΄ρρυνσης και ανταλλαγω
στους ασκου΄ντες συναφη΄ µε τη δικαιοσυ΄νη επαγγε΄λµατα στον τοµε΄α του αστικου΄ δικαι΄ου (Grotius
— Αστικε΄ς υποθε΄σεις)»
(2001/C 116/21)
Στις 2 Οκτωβρι΄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
σχετικα΄ µε την ανωτε΄ρω 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 14 Νοεµβρι΄ου 2000 (Εισηγητη΄ς: ο
κ. Cavaleiro Brandão, Συνεισηγητε΄ς: η κα Florio και ο κ. Hernández Bataller).
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της 377ης συνο΄δου ολοµε΄λεια΄ς της που πραγµατοποιη΄θηκε στις 29 και 30 Νοεµβρι΄ου 2000
(συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου) η ΟΚΕ υιοθε΄τησε µε 112 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Το προ΄γραµµα Grotius θεσπι΄σθηκε το 1996 βα΄σει του
α΄ρθρου K.3 της Συνθη΄κης για την ΕΕ και κα΄λυπτε την περι΄οδο
1996-2000. Κατα΄ συνε΄πεια, η εφαρµογη΄ του ολοκληρω΄νεται στα
τε΄λη του τρε΄χοντος ΄ετους.
1.2.
Το προ΄γραµµα Grotius στοχευ΄ει στη διευκο΄λυνση της
δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, τονω΄νοντας
την αµοιβαι΄α γνω΄ση των νοµικω΄ν και δικαστικω΄ν συστηµα΄των.
Επιτρε΄πει τη χρηµατοδο΄τηση ενεργειω΄ν κατα΄ρτισης, προγραµµα΄των
ανταλλαγω΄ν και πρακτικω΄ν ασκη΄σεων, τη διοργα΄νωση
συναντη΄σεων, µελετω΄ν και ερευνω΄ν καθω΄ς και τη δια΄δοση πληροφοριω΄ν. Το προ΄γραµµα απευθυ΄νεται στα συναφη΄ προς τη
δικαιοσυ΄νη επαγγε΄λµατα.
1.3.
Με την ΄εναρξη ισχυ΄ος της Συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ, η
δικαστικη΄ συνεργασι΄α στον τοµε΄α των αστικω΄ν υποθε΄σεων και η
δικαστικη΄ συνεργασι΄α στον τοµε΄α των ποινικω΄ν υποθε΄σεων ΄εχουν
στο εξη΄ς ιδιαι΄τερες νοµικε΄ς βα΄σεις (αντι΄στοιχα ο τι΄τλος ΙV της
Συνθη΄κης ΕΚ και ο τι΄τλος VI της Συνθη΄κης ΕΚ). Ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς περιορι΄ζεται στην παρα΄ταση του προγρα΄µµατος
Grotius ο΄σον αφορα΄ τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α στον τοµε΄α του
αστικου΄ δικαι΄ου («Grotius-Αστικε΄ς υποθε΄σεις»), ο΄πως προβλε΄πεται
σαφω΄ς απο΄ το α΄ρθρο 61 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της ΕΚ.

1.4.
Η Επιτροπη΄ α΄ρχισε µι΄α συζη΄τηση προβληµατισµου΄ σχετικα΄
µε το µε΄λλον του προγρα΄µµατος Grotius-Αστικε΄ς Υποθε΄σεις,
ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις σχε΄σεις του µε τη δρα΄ση Robert
Schuman που αποσκοπει΄ στην ευαισθητοποι΄ηση των ασκου΄ντων
νοµικα΄ επαγγε΄λµατα στο κοινοτικο΄ δι΄καιο. Η εφαρµογη΄ της δρα΄σης
αυτη΄ς ολοκληρω΄νεται στα τε΄λη του 2001.
1.5.
Για το λο΄γο αυτο΄ προτει΄νεται η συνε΄χιση της εφαρµογη΄ς
του µε΄ρους των αστικω΄ν υποθε΄σεων του προγρα΄µµατος Grotius
για ΄ενα ακο΄µη ΄ετος και η προς το σκοπο΄ αυτο΄ δια΄θεση πιστω΄σεων
υ΄ψους 650 000 ευρω΄.
1.6.
Οι επιδοτη΄σεις θα αφορου΄ν πε΄ντε τοµει΄ς: τη γλωσσικη΄
κατα΄ρτιση και την κατα΄ρτιση στο συγκριτικο΄ δι΄καιο, την οργα΄νωση
πρακτικω΄ν ασκη΄σεων και επισκε΄ψεων στο εξωτερικο΄, την οργα΄νωση
διαλε΄ξεων και τον συντονισµο΄ των ερευνω΄ν σε θε΄µατα που α΄πτονται
της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας, τη δια΄δοση πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε
το αλλοδαπο΄ δι΄καιο και τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τους στο΄χους που επιδιω΄κονται µε
την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος Grotius και την προ΄θεση που
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εκδηλω΄νεται σχετικα΄ µε τη συ΄νδεση΄ του µε την εφαρµογη΄ της
δρα΄σης Robert Schuman και κατα΄ συνε΄πεια και µε την προ΄ταση
παρα΄τασης της εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος κατα΄ ΄ενα ΄ετος.
2.2.
Απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για την εδραι΄ωση της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης ει΄ναι η περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη ενο΄ς κοινου΄ δικαστικου΄
χω΄ρου, ολοε΄να και περισσο΄τερο αλληλε΄γγυου, συνεκτικου΄ και
εναρµονισµε΄νου. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει τις δρα΄σεις που προωθου΄ν η΄
συµβα΄λλουν στην επι΄τευξη του εν λο΄γω στο΄χου.
2.3.
∆εν θα πρε΄πει ποτε΄ να σταµατη΄σουµε να τονι΄ζουµε τη
συµβολη΄ που µπορει΄ να ΄εχει στην επι΄τευξη του εν λο΄γω στο΄χου η
θε΄σπιση του Χα΄ρτη Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των.
2.4.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ως ιδιαι΄τερα θετικη΄ µι΄α µεγαλυ΄τερη
συσχε΄τιση στο µε΄λλον µεταξυ΄ του προγρα΄µµατος Grotius-Αστικε΄ς
Υποθε΄σεις και της δρα΄σης Robert Schuman. Για το λο΄γο αυτο΄ θα
πρε΄πει να συνεχισθει΄ η διαφοροποι΄ηση των στο΄χων των δυ΄ο
προγραµµα΄των και να διατηρηθει΄ ο αυτο΄νοµος χαρακτη΄ρας τους.

20.4.2001

2.5.
Τε΄λος, η ΟΚΕ επαναδιατυπω΄νει την α΄ποψη΄ της (1) ο΄τι
πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στις δρα΄σεις κατα΄ρτισης και
ενηµε΄ρωσης που αφορου΄ν ταυτο΄χρονα διαφορετικε΄ς κατηγορι΄ες
των συναφω΄ν µε τη δικαιοσυ΄νη επαγγελµα΄των, ο΄πως π.χ. τους
δικαστε΄ς και τους δικηγο΄ρους, ω΄στε να υπα΄ρξει ειδικη΄ συµβολη΄
στις προσπα΄θειες ενι΄σχυσης της συνοχη΄ς µεταξυ΄ των εθνικω΄ν
δικαστικω΄ν συστηµα΄των και του ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄ συστη΄µατος.

2.6.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ θα επιθυµου΄σε
ο΄πως, µελλοντικω΄ς, προβλεφθει΄ στο Προ΄γραµµα η δυνατο΄τητα
συµµετοχη΄ς των υποψη΄φιων προς ΄ενταξη χωρω΄ν και ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τα θε΄µατα του εργατικου΄ δικαι΄ου.

(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση απο΄φασης του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση
προγρα΄µµατος δρα΄σης µε στο΄χο την µεγαλυ΄τερη ευαισθητοποι΄ηση
των ασκου΄ντων νοµικα΄ επαγγε΄λµατα στο κοινοτικο΄ δι΄καιο — ∆ρα΄ση
Robert Schuman», ΕΕ L 196 της 14.7.1998.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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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 για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 97/67/ΕΚ µε στο΄χο το περαιτε΄ρω
΄ ν ταχυδροµικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν στον ανταγωνισµο΄»
α΄νοιγµα των κοινοτικω
(2001/C 116/22)
Στις 25 Σεπτεµβρι΄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 ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση του στις 9 Νοεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. Morgan.
Στην 377η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 101 ψη΄φους υπε΄ρ, 10 κατα΄ και 11 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η ΟΚΕ χαι΄ρεται για την ευκαιρι΄α που της δι΄δεται να
καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να
προτει΄νει µια οδηγι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου µε στο΄χο το περαιτε΄ρω α΄νοιγµα των κοινοτικω΄ν
ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν στον ανταγωνισµο΄ (1).

1.2.
Αν και η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι η περαιτε΄ρω ελευθε΄ρωση
ει΄ναι αναπο΄φευκτη, ανησυχει΄ µη΄πως η σχετικη΄ διαδικασι΄α εξελιχθει΄
σε ελεγχο΄µενη βα΄ση, µε πλη΄ρη µε΄ριµνα για τα συµφε΄ροντα
των δια΄φορων ενεχοµε΄νων. Επιπλε΄ον, η ΟΚΕ τρε΄φει µια πολυ΄
πραγµατικη΄ ανησυχι΄α για τις παρα΄πλευρες κοινωνικε΄ς επιπτω΄σεις.

2.

Κυ΄ριες διατα΄ξεις της προ΄τασης οδηγι΄ας

2.1.
«Σκοπο΄ς της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς ει΄ναι να προωθη΄σει
την ολοκλη΄ρωση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν,
διασφαλι΄ζοντας, παρα΄λληλα, τη διατη΄ρηση της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας. Με τον τρο΄πο αυτο΄, τα οφε΄λη που θα προκυ΄ψουν απο΄
τον εντονο΄τερο ανταγωνισµο΄ πιστευ΄εται ο΄τι θα οδηγη΄σουν στη
βελτι΄ωση του επιπε΄δου της παρεχο΄µενης υπηρεσι΄ας, το΄σο απο΄ την
πλευρα΄ της ποιο΄τητας ο΄σο και των τιµω΄ν που προσφε΄ρονται στους
καταναλωτε΄ς και στη συνακο΄λουθη ενι΄σχυση της ευρωπαϊκη΄ς
οικονοµι΄ας. Η επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄ µπορει΄ να γι΄νει
αποτελεσµατικο΄τερη αν συναφθει΄ συµφωνι΄α για την πραγµατοποι΄ηση ενο΄ς σηµαντικου΄ βη΄µατος την 1η Ιανουαρι΄ου 2003,
παρα΄λληλα µε τον καθορισµο΄ ενο΄ς χρονοδιαγρα΄µµατος για τη
λη΄ψη αποφα΄σεως σχετικα΄ µε το περαιτε΄ρω α΄νοιγµα της αγορα΄ς».

1.3.
Το κεφα΄λαιο 2 της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης περιε΄χει µια
συ΄νοψη του σκεπτικου΄ της Επιτροπη΄ς για τα προτεινο΄µενα µε΄τρα
ελευθε΄ρωσης.

2.2.
Μετα΄ το α΄νοιγµα της αγορα΄ς που προτει΄νεται για το
2003, ΄ενα περαιτε΄ρω βη΄µα προς την ολοκλη΄ρωση της εσωτερικη΄ς
αγορα΄ς θα πρε΄πει να προταθει΄ το αργο΄τερο ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου
2004 και να εγκριθει΄ ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005, ω΄στε να
αρχι΄σει να ισχυ΄ει απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2007.

1.4.
Στα επο΄µενα κεφα΄λαια εξετα΄ζονται θε΄µατα που σχετι΄ζονται
µε την καθολικη΄ υπηρεσι΄α, τον αντι΄κτυπο στην απασχο΄ληση, την
οικονοµι΄α και τις παρα΄πλευρες κοινωνικε΄ς επιπτω΄σεις.

2.3.
Οι αλλαγε΄ς που προτει΄νονται για τον Ιανουα΄ριο του 2003
ει΄ναι οι εξη΄ς:

1.5.
Εν συντοµι΄α, η ΟΚΕ βλε΄πει την περαιτε΄ρω ελευθε΄ρωση σαν
µια πολυ΄ περι΄πλοκη διαδικασι΄α, που σε κα΄θε βη΄µα της υπο΄κειται
στον νο΄µο των αθε΄λητων συνεπειω΄ν. Το status quo ΄εχει εξυπηρετη΄σει καλα΄ την Ευρω΄πη. Η αποχω΄ρηση απο΄ τη σηµερινη΄ θε΄ση θα
πρε΄πει να γι΄νει µε µεγα΄λη προσοχη΄. Η ελευθε΄ρωση θα πρε΄πει
να εξαντλη΄σει τις προθεσµι΄ες που προβλε΄πει το προτεινο΄µενο
χρονοδια΄γραµµα για τις αλλαγε΄ς.

(1) Βλε΄πε προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ για την ελευθε΄ρωση των
ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν, ΕΕ C 129 της 10.5.1993 (εισηγητη΄ς: ο
κ. Pompen) και ΕΕ C 174 της 17.6.1996 (εισηγητη΄ς: ο
κ. Farnleitner).

α)

Μει΄ωση των ανω΄τατων ορι΄ων των υπηρεσιω΄ν που παρε΄χονται
κατ' αποκλειστικο΄τητα, στο µε΄τρο που ει΄ναι αναγκαι΄ο για την
εξασφα΄λιση της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας, απο΄ 350 γραµµα΄ρια
σε 50 γραµµα΄ρια για την κοινη΄ εσωτερικη΄ αλληλογραφι΄α,
την εισερχο΄µενη διασυνοριακη΄ αλληλογραφι΄α και το διαφηµιστικο΄ ταχυδροµει΄ο.

β)

Μει΄ωση των ανω΄τατων ορι΄ων σε 0 γραµµα΄ρια για την
εξερχο΄µενη διασυνοριακη΄ αλληλογραφι΄α.

γ)

Καθιε΄ρωση ενο΄ς ορισµου΄ των «ειδικω΄ν υπηρεσιω΄ν» και ελευθε΄ρωση΄ τους, ανεξα΄ρτητα απο΄ το βα΄ρος και την τιµη΄ τους.

δ)

Κατα΄ργηση του ορι΄ου τιµη΄ς που ισχυ΄ει ση΄µερα για το
εξερχο΄µενο διασυνοριακο΄ ταχυδροµει΄ο και το διαφηµιστικο΄
ταχυδροµει΄ο.
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2.4.
Κατα΄ την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς, προ΄κειται για ΄ενα πολυ΄
σταδιακο΄ βη΄µα, επειδη΄ ο λο΄γος της επιλογη΄ς του ορι΄ου των 50
γραµµαρι΄ων ει΄ναι ο΄τι αντιπροσωπευ΄ει µο΄νο το 16 % των εσο΄δων
των φορε΄ων παροχη΄ς καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας και ο΄τι οι ανταγωνιστε΄ς
δεν θα ΄εχουν ευ΄κολη η΄ ταχει΄α προ΄σβαση σε αυτα΄ τα ΄εσοδα. Η
περαιτε΄ρω µει΄ωση της απασχο΄λησης (πε΄ρα απο΄ την εξελισσο΄µενη
διαδικασι΄α εκσυγχρονισµου΄) υπολογι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄ σε
2,5 %.
2.5.
Αναµε΄νεται ο΄τι η αυ΄ξηση του ο΄γκου του διαφηµιστικου΄
ταχυδροµει΄ου µε ρυθµο΄ α΄νω του 5 % ετησι΄ως για αρκετα΄ απο΄ τα
επο΄µενα ΄ετη θα παρα΄σχει περιθω΄ρια ανα΄πτυξης το΄σο στους
υφιστα΄µενους φορει΄ς ο΄σο και στους νε΄ους ανταγωνιστε΄ς. Το ο΄ριο
των 50 γραµµαρι΄ων προτει΄νεται για να µπορε΄σουν ο΄λα τα
κρα΄τη µε΄λη να προβου΄ν στην ελευθε΄ρωση του διαφηµιστικου΄
ταχυδροµει΄ου µε΄χρι αυτο΄ το µε΄γιστο ο΄ριο (πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη δεν
΄εχουν ακο΄µη καν ξεκινη΄σει).
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δ)

η ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας των ταχυδροµικω΄ν
υπηρεσιω΄ν ΄εναντι του ηλεκτρονικου΄ ανταγωνισµου΄,

ε)

η αποφυγη΄ της εκµετα΄λλευσης της δεσπο΄ζουσας µονοπωλιακη΄ς θε΄σης των υφιστα΄µενων αποκλειστικω΄ν φορε΄ων. Συµπληρωµατικε΄ς επιχειρηµατικε΄ς δυνατο΄τητες µπορου΄ν να επιδιωχθου΄ν µο΄νο σε ανταγωνιστικο΄ περιβα΄λλον,

΄ ν εταιρικω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄
στ) η διευκο΄λυνση των διεθνικω
των φορε΄ων παροχη΄ς ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν και των
σηµαντικο΄τερων πελατω΄ν τους.

3.

Καθολικη΄ υπηρεσι΄α

3.1. Ορισµο΄ς
3.1.1. Στην οδηγι΄α του 1997 (1) για τις ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες περιε΄χεται ο εξη΄ς ορισµο΄ς της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας:

2.6.
'Οσον αφορα΄ το εισερχο΄µενο διασυνοριακο΄ ταχυδροµει΄ο,
οι ο΄γκοι και η δυσκολι΄α προσδιορισµου΄ της προε΄λευση΄ς του
΄εκαναν την Επιτροπη΄ να αναβα΄λει την ανα΄ληψη δρα΄σης µε΄χρι την
περαιτε΄ρω ελευθε΄ρωση µετα΄ το 2003.
2.7.
Ο συνολικο΄ς αντι΄κτυπος αυτω΄ν των προτα΄σεων ει΄ναι ο΄τι
το 50 % των συνολικω΄ν εσο΄δων που αποκοµι΄ζουν οι φορει΄ς
παροχη΄ς καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας απο΄ τις ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες θα
παραµει΄νει εντο΄ς του µε΄γιστου χω΄ρου που µπορει΄ να ανατεθει΄
κατ' αποκλειστικο΄τητα, σε συ΄γκριση µε το σηµερινο΄ 70 %, πρα΄γµα
που σηµαι΄νει ο΄τι θα υπα΄ρξει ΄ενα προ΄σθετο α΄νοιγµα της αγορα΄ς
της τα΄ξεως του 20 %. Με βα΄ση την εµπειρι΄α των ταχυδροµικω΄ν
αγορω΄ν που λειτουργου΄ν η΄δη σε πιο ανταγωνιστικο΄ περιβα΄λλον, η
Επιτροπη΄ αναµε΄νει ο΄τι οι σηµερινοι΄ αποκλειστικοι΄ φορει΄ς παροχη΄ς
θα διατηρη΄σουν µεσοπρο΄θεσµα το 80-90 % της αγορα΄ς που θα
ανοιχτει΄ στον ανταγωνισµο΄.

«' Α ρ θ ρ ο 3
1.

Τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε οι χρη΄στες να απολαυ΄ουν
του δικαιω΄µατος καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας, που αντιστοιχει΄
στην προσφορα΄ ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν συγκεκριµε΄νης
ποιο΄τητας µονι΄µως σε ο΄λα τα σηµει΄α της επικρα΄τειας, σε
τιµε΄ς προσιτε΄ς για ο΄λους τους χρη΄στες.

2.

Προς του΄το, τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε η πυκνο΄τητα των
σηµει΄ων επαφη΄ς και των σηµει΄ων προ΄σβασης να λαµβα΄νει
υπ' ο΄ψη τις ανα΄γκες των χρηστω΄ν.

3.

Τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε ο παρε΄χων η΄ οι φορει΄ς
΄ νται καθ' ο΄λες τις
παροχη΄ς καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας να εγγυω
εργα΄σιµες ηµε΄ρες, τουλα΄χιστον πε΄ντε ηµε΄ρες την εβδοµα΄δα,
πλην εξαιρετικω΄ν περιστα΄σεων η΄ γεωγραφικω΄ν συνθηκω΄ν οι
οποι΄ες αξιολογου΄νται ως τε΄τοιες απο΄ τις εθνικε΄ς κανονιστικε΄ς
αρχε΄ς, τουλα΄χιστον:

2.8.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς περιλαµβα΄νει τη δε΄σµευση για
΄ενα περαιτε΄ρω στα΄διο ανοι΄γµατος της αγορα΄ς το 2007, η εµβε΄λεια
του οποι΄ου θα αποφασισθει΄ το αργο΄τερο ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου
2005. Αυτη΄ η προ΄θεση να συνεχιστει΄ το α΄νοιγµα της αγορα΄ς ΄εχει
στο΄χο να λειτουργη΄σει ως κι΄νητρο για την προετοιµασι΄α των
σηµερινω΄ν αποκλειστικω΄ν φορε΄ων για τον πλη΄ρη ανταγωνισµο΄. Θα
επιδιωχθου΄ν, µεταξυ΄ α΄λλων, τα εξη΄ς:
α)

β)

γ)

η ανα΄πτυξη περαιτε΄ρω µε΄τρων, το΄σο σε λειτουργικο΄ ο΄σο και
σε ρυθµιστικο΄ επι΄πεδο, προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η
µακροπρο΄θεσµη διατη΄ρηση της οικονοµικη΄ς βιωσιµο΄τητας
των φορε΄ων παροχη΄ς καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας χα΄ρη στη βελτι΄ωση της ανταγωνιστικο΄τητα΄ς τους,
η ενθα΄ρρυνση των επενδυ΄σεων, ιδι΄ως προς την κατευ΄θυνση
της πλη΄ρους ΄ενταξης στην κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν, ΄ετσι
ω΄στε οι σηµερινοι΄ αποκλειστικοι΄ φορει΄ς να µπορε΄σουν να
κατακτη΄σουν ΄ενα ανταγωνιστικο΄ µερι΄διο στην ευρυ΄τερη
αγορα΄ των επικοινωνιω΄ν και της υλικοτεχνικη΄ς υποστη΄ριξης,
η εξασφα΄λιση ισο΄τιµων ο΄ρων παιχνιδιου΄ στην εσωτερικη΄
αγορα΄, µε την υποβολη΄ ο΄λων των αποκλειστικω΄ν φορε΄ων στα
΄δια
ι
επι΄πεδα ανταγωνισµου΄ και σε διαφανει΄ς λογιστικε΄ς
διαδικασι΄ες,

4.

—

µι΄α συλλογη΄,

—

µι΄α διανοµη΄ κατ' οι΄κον για κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄
προ΄σωπο η΄, κατα΄ παρε΄κκλιση και υπο΄ τις προϋποθε΄σεις
που θε΄τει η κανονιστικη΄ αρχη΄, σε προση΄κουσες εγκαταστα΄σεις.

Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος θεσπι΄ζει τα αναγκαι΄α µε΄τρα, ω΄στε η
καθολικη΄ υπηρεσι΄α να περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον την παροχη΄
των ακο΄λουθων υπηρεσιω΄ν:
—

τη συλλογη΄, τη µεταφορα΄, τη διαλογη΄ και τη διανοµη΄
των ταχυδροµικω΄ν αντικειµε΄νων βα΄ρους ΄εως 2 kg,

—

τη συλλογη΄, τη µεταφορα΄, τη διαλογη΄ και τη διανοµη΄
των ταχυδροµικω΄ν δεµα΄των βα΄ρους ΄εως 10 kg,

—

΄ ν µε
τις υπηρεσι΄ες των συστηµε΄νων και των αποστολω
δηλωµε΄νη αξι΄α.

(1) ΕΕ L 15 της 21.1.1998: Οδηγι΄α 97/67/ΕΚ σχετικα΄ µε τους
κοινου΄ς κανο΄νες για την ανα΄πτυξη της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς κοινοτικω΄ν
ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν.

20.4.2001

EL

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

'Αρθρο 5

—

απο΄ επιχει΄ρηση προς νοικοκυριο΄ 65 %

Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µεριµνα΄ ω΄στε η παροχη΄ της καθολικη΄ς
υπηρεσι΄ας να ανταποκρι΄νεται στις ακο΄λουθες απαιτη΄σεις:

—

απο΄ νοικοκυριο΄ προς επιχει΄ρηση 5 %

—

απο΄ νοικοκυριο΄ προς νοικοκυριο΄ 5 %.

—

να προσφε΄ρει υπηρεσι΄α που πληροι΄ τις βασικε΄ς απαιτη΄σεις,

—

να προσφε΄ρει στους χρη΄στες, κα΄τω απο΄ ανα΄λογες συνθη΄κες,
την ΄δια
ι υπηρεσι΄α,

—

να παρε΄χεται χωρι΄ς κανενο΄ς ει΄δους διακρι΄σεις, ιδιαι΄τερα
διακρι΄σεις οφειλο΄µενες σε πολιτικου΄ς, θρησκευτικου΄ς η΄
ιδεολογικου΄ς λο΄γους, να µη διακο΄πτεται η΄ σταµατα΄, πλην
ανωτε΄ρας βι΄ας,

—

να εξελι΄σσεται ανα΄λογα µε το τεχνικο΄, οικονοµικο΄ και
κοινωνικο΄ περιβα΄λλον και τις ανα΄γκες των χρηστω΄ν.

'Αρθρο 12
Τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε τα τιµολο΄για καθεµι΄ας απο΄ τις
υπηρεσι΄ες που περιλαµβα΄νονται στην παροχη΄ της καθολικη΄ς
υπηρεσι΄ας να πληρου΄ν τις ακο΄λουθες αρχε΄ς:
—

οι τιµε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι προσιτε΄ς και να επιτρε΄πουν την
προ΄σβαση του συνο΄λου των χρηστω΄ν στις προσφερο΄µενες
υπηρεσι΄ες,

—

οι τιµε΄ς πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζουν το κο΄στος· τα κρα΄τη
µε΄λη µπορου΄ν να αποφασι΄ζουν ο΄τι θα ισχυ΄ει ενιαι΄ο τιµολο΄γιο
σε ολο΄κληρη την επικρα΄τεια΄ τους,

—

η εφαρµογη΄ ενιαι΄ου τιµολογι΄ου δεν αποκλει΄ει το δικαι΄ωµα
του (των) παρε΄χοντος(-ων) την καθολικη΄ υπηρεσι΄α να
συνα΄πτει(-ουν) µε ορισµε΄νους πελα΄τες µεµονωµε΄νες συµφωνι΄ες σε ο΄,τι αφορα΄ τις τιµε΄ς,

—

τα τιµολο΄για πρε΄πει να ει΄ναι διαφανη΄ και χωρι΄ς διακρι΄σεις.

'Αρθρο 16
Τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν για τον καθορισµο΄ και τη δηµοσι΄ευση
προδιαγραφω΄ν ο΄σον αφορα΄ την ποιο΄τητα της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας, ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται καθολικη΄ υπηρεσι΄α καλη΄ς ποιο΄τητας.
Οι ποιοτικε΄ς προδιαγραφε΄ς αφορου΄ν ιδιαι΄τερα τις προθεσµι΄ες
διεκπεραι΄ωσης, την κανονικο΄τητα και την αξιοπιστι΄α των υπηρεσιω΄ν.»
3.1.2. Η ΟΚΕ ει΄ναι υπε΄ρ αυτου΄ του ορισµου΄, ο οποι΄ος
παραµε΄νει ΄εγκυρος. Η ΟΚΕ θεωρει΄ την καθολικη΄ ταχυδροµικη΄
υπηρεσι΄α, ως βασικο΄ στοιχει΄ο της υποδοµη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας.

3.2. Ανα΄λυση της διακι΄νησης και των τα΄σεων
3.2.1. Το γενικο΄ δια΄γραµµα των ο΄γκων διανοµη΄ς στην ΕΕ, ο΄πως
επιβεβαιω΄νεται απο΄ την Επιτροπη΄, ει΄ναι το ακο΄λουθο:
—

απο΄ επιχει΄ρηση προς επιχει΄ρηση 25 %
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3.2.2. Η διακι΄νηση απο΄ επιχει΄ρηση προς επιχει΄ρηση αντιπροσωπευ΄ει περιε΄ργως µικρο΄ ποσοστο΄ του συνο΄λου. Το γεγονο΄ς αυτο΄
αντικατοπτρι΄ζει ασφαλω΄ς τον αντι΄κτυπο των ανταγωνιστικω΄ν µεταφορε΄ων (DHL κ.λπ.), των υπηρεσιω΄ν µε΄σω κλητη΄ρων και της
ευρει΄ας υιοθε΄τησης των ηλεκτρονικω΄ν επικοινωνιω΄ν — τηλεφω΄νου,
φαξ και 'Ιντερνετ.
3.2.3. Οι αποστολε΄ς απο΄ επιχει΄ρηση προς νοικοκυριο΄ ει΄ναι η
κατα΄ πολυ΄ µεγαλυ΄τερη συνιστω΄σα της ταχυδροµικη΄ς διακι΄νησης.
Οι ενεχο΄µενες επιχειρη΄σεις ει΄ναι, εποµε΄νως, οι πιο σηµαντικοι΄
πελα΄τες των ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν, µε ο΄ποιο τρο΄πο και αν
παρα΄γεται η αλληλογραφι΄α (παραδοσιακο΄ η΄ ηλεκτρονικο΄). Το
µεγαλυ΄τερο µε΄ρος της διακι΄νησης ει΄ναι διαφηµιστικο΄ ταχυδροµει΄ο,
λογαριασµοι΄ και τραπεζικη΄ αλληλογραφι΄α. Για την αλληλογραφι΄α
αυτη΄ δεν ΄εχει πα΄ντα σηµασι΄α ο χρο΄νος, µε την ιδιαι΄τερη εξαι΄ρεση
των εφηµερι΄δων και των περιοδικω΄ν, αλλα΄ µεγα΄λο µε΄ρος της ει΄ναι
ευαι΄σθητο στις τιµε΄ς.
Οι ανωτε΄ρω παρατηρη΄σεις δεν περιλαµβα΄νουν τα δε΄µατα, τα οποι΄α
αντιπροσωπευ΄ουν τη διανοµη΄ αγαθω΄ν η΄ υπηρεσιω΄ν απο΄ τις
επιχειρη΄σεις στα νοικοκυρια΄. Οι επιχειρη΄σεις µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄ν για τον σκοπο΄ αυτο΄ κανονικε΄ς η΄ προστιθεµε΄νης αξι΄ας
υπηρεσι΄ες, ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες τους.
3.2.4. Μο΄νο το 5 % αυτη΄ς της διακι΄νησης ρε΄ει προς την
αντι΄θετη κατευ΄θυνση — απο΄ νοικοκυριο΄ προς επιχει΄ρηση. Οι
εφηµερι΄δες και τα περιοδικα΄ διαβα΄ζονται, η τραπεζικη΄ αλληλογραφι΄α ταξινοµει΄ται, το διαφηµιστικο΄ ταχυδροµει΄ο πετιε΄ται και οι
λογαριασµοι΄ δεν πληρω΄νονται ο΄λοι ταχυδροµικω΄ς. Υπα΄ρχουν οι
εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις της τραπεζικη΄ς µεταφορα΄ς, της αυτο΄µατης
χρε΄ωσης στον τραπεζικο΄ λογαριασµο΄, της τηλεφωνικη΄ς εντολη΄ς
στην τρα΄πεζα, καθω΄ς και οι αναδυο΄µενες τρα΄πεζες του ∆ιαδικτυ΄ου.
Υπα΄ρχει, επι΄σης, ορισµε΄νη επιστρεφο΄µενη διακι΄νηση ταχυδροµικω΄ν
παραγγελιω΄ν.
3.2.5. Το 5 % που αντιπροσωπευ΄ει η διακι΄νηση απο΄ νοικοκυριο΄
προς νοικοκυριο΄ φαι΄νεται χαµηλο΄ εκ πρω
΄ της ο΄ψεως, αλλα΄ η
επιστολογραφι΄α ει΄ναι µια θνη΄σκουσα τε΄χνη, που ΄εχει αντικατασταθει΄ απο΄ το τηλε΄φωνο (κυρι΄ως), το φαξ και σε ΄ενα µικρο΄ βαθµο΄ το
ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο. Το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος της διακι΄νησης
απο΄ νοικοκυριο΄ προς νοικοκυριο΄ ει΄ναι τυπικε΄ς ευχε΄ς — γεννη΄σεις,
θα΄νατοι και γα΄µοι, Χριστου΄γεννα και γενε΄θλια, προσκλη΄σεις,
αποδοχε΄ς και ευχαριστι΄ες, και κα΄ρτες διακοπω΄ν. Οι επικοινωνι΄ες
που ΄εχουν σηµασι΄α απο΄ α΄ποψη χρο΄νου συνη΄θως διεκπεραιω΄νονται
απο΄ το τηλε΄φωνο.
3.2.6. Απο΄ την ανωτε΄ρω ανα΄λυση προκυ΄πτει ο΄τι οι επιχειρη΄σεις
παρα΄γουν το 90 % της ταχυδροµικη΄ς διακι΄νησης και ο΄τι ΄ενα µε΄ρος
της διακι΄νησης απο΄ και προς τα νοικοκυρια΄ δεν ει΄ναι σηµαντικο΄
απο΄ α΄ποψη χρο΄νου. Οι διανοµε΄ς για τις οποι΄ες ΄εχει σηµασι΄α ο
χρο΄νος διατι΄θενται ως υπηρεσι΄ες κατεπειγο΄ντων. Στο πεδι΄ο αυτο΄
οι υπηρεσι΄ες µε΄σω κλητη΄ρων κυριαρχου΄ν στις αποστολε΄ς των
επιχειρη΄σεων σε πολλε΄ς µεγα΄λες πο΄λεις.

C 116/102

EL

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

3.2.7. 'Οσο για τις µελλοντικε΄ς προβλε΄ψεις, φαι΄νεται ο΄τι οι
περισσο΄τερες διαπροσωπικε΄ς επικοινωνι΄ες, επαγγελµατικε΄ς και
ιδιωτικε΄ς, θα γι΄νονται απο΄ το τηλε΄φωνο και οι ταχυδροµικε΄ς
υπηρεσι΄ες θα χρησιµοποιου΄νται για τις τυπικε΄ς επικοινωνι΄ες. Τα
κινητα΄ τηλε΄φωνα µεταµορφω΄νουν και προα΄γουν τη χρη΄ση του
τηλεφω΄νου.

3.2.8. Η ΟΚΕ ανησυχει΄ ιδιαι΄τερα για την κατα΄σταση της
σηµερινη΄ς γενια΄ς ηλικιωµε΄νων. Ανησυχει΄για την ικανο΄τητα΄ τους να
προσαρµοσθου΄ν στις νεο΄τερες µορφε΄ς ηλεκτρονικη΄ς επικοινωνι΄ας.
Αντιµετωπι΄ζει επι΄σης µε µεγα΄λη συµπα΄θεια το γεγονο΄ς ο΄τι οι
ηλικιωµε΄νοι νοιω΄θουν α΄νετα ο΄ταν συµπεριφε΄ρονται µε οικει΄ους
τρο΄πους. Το τηλε΄φωνο αποτελει΄, ωστο΄σο, ισχυρη΄ εναλλακτικη΄
λυ΄ση, ιδι΄ως για εκει΄νους που δυσκολευ΄ονται πλε΄ον να γρα΄ψουν
και να διαβα΄σουν.

3.2.9. Το ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο θα συνεχι΄σει να αντικαθιστα΄ την τυπικη΄ επαγγελµατικη΄ αλληλογραφι΄α, αλλα΄ και να
εισβα΄λλει σε κα΄ποιο βαθµο΄ και στην αγορα΄ των προσωπικω΄ν
επικοινωνιω΄ν. Σηµειωτε΄ον ο΄τι η τυπικη΄ επαγγελµατικη΄ αλληλογραφι΄α παρα΄γεται ο΄λο και περισσο΄τερο µε ηλεκτρονικα΄ µε΄σα.

3.2.10. H εκτε΄λεση των παραγγελιω΄ν των υπηρεσιω΄ν λιανικη΄ς
πω΄λησης µε΄σω ηλεκτρονικου΄ ταχυδροµει΄ου θα παρα΄σχει µια νε΄α
δυνατο΄τητα αποστολη΄ς δεµα΄των στον τοµε΄α της διακι΄νησης απο΄
επιχει΄ρηση προς νοικοκυριο΄. Τα δια΄φορα εµπορευ΄µατα ει΄ναι
λιγο΄τερο η΄ περισσο΄τερο σηµαντικα΄ απο΄ α΄ποψη χρο΄νου. Η ΄εκταση
της ζη΄τησης για κα΄λυψη απο΄ τε΄τοιες υπηρεσι΄ες ενδε΄χεται να ει΄ναι
σηµαντικη΄ για την ανα΄πτυξη παγκο΄σµιας κα΄λυψης µακροπρο΄θεσµα.

3.2.11. Ει΄ναι πιθανο΄, ο΄σο αναπτυ΄σσονται αυτε΄ς οι τα΄σεις, να
αλλα΄ξει η αντι΄ληψη΄ µας για τη φυ΄ση και τη δια΄ρθρωση των
καθολικω΄ν υπηρεσιω΄ν.
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3.3. Η χρηµατοδο΄τηση της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας
3.3.1. Η Επιτροπη΄ ισχυρι΄ζεται ο΄τι η µει΄ωση του ορι΄ου των
αποκλειστικα΄ παρεχο΄µενων υπηρεσιω΄ν σε 50 γραµµα΄ρια επηρεα΄ζει
µο΄νο το 16 % των ταχυδροµικω΄ν αποστολω΄ν. Κατα΄ την α΄ποψη της
Επιτροπη΄ς, η καθιε΄ρωση οποιουδη΄ποτε ορι΄ου α΄νω των 50 γραµµαρι΄ων για τις αποκλειστικε΄ς υπηρεσι΄ες θα α΄νοιγε πολυ΄ µικρο΄ κλα΄σµα
της αγορα΄ς για να καταστη΄σει ελκυστικη΄ την ει΄σοδο νε΄ων
ανταγωνιστω΄ν. Ακο΄µη και µε το ο΄ριο των 50 γραµµαρι΄ων, η
Επιτροπη΄ περιµε΄νει απο΄ τους αποκλειστικου΄ς φορει΄ς να ει΄ναι
επαρκω΄ς ανταγωνιστικοι΄ στον κλα΄δο.
Τα σηµερινα΄ αποκλειστικα΄ ταχυδροµικα΄ καθεστω΄τα ισχυρι΄ζονται
ο΄τι ο΄λο τους το κε΄ρδος προε΄ρχεται απο΄ τη ζω΄νη αυτου΄ του 16 %
και ο΄τι αν το ο΄ριο της αποκλειστικο΄τητας µειωθει΄σε 50 γραµµα΄ρια,
η καθολικη΄ υπηρεσι΄α θα κινδυνευ΄σει, επειδη΄ δεν θα υπα΄ρχει αρκετο΄
κε΄ρδος για την πληρωµη΄ της. Κατα΄ συνε΄πεια, ισχυρι΄ζονται ο΄τι θα
κινδυνευ΄σουν το΄σο η οικονοµικη΄ ισορροπι΄α του φορε΄α παροχη΄ς
της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας ο΄σο και το επι΄πεδο της απασχο΄λησης.
3.3.2. Η ΟΚΕ γνωρι΄ζει πολυ΄ καλα΄ ο΄τι οι γεωγραφικε΄ς και
δηµογραφικε΄ς διαφορε΄ς µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και των
περιφερειω΄ν συνεπα΄γονται διαφορετικε΄ς οικονοµικε΄ς υποχρεω
΄ σεις
της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος. Φρονει΄, ο΄πως ΄εχει
η΄δη αναφε΄ρει και στο παρελθο΄ν, ο΄τι η απελευθε΄ρωση πρε΄πει να
ει΄ναι σταδιακη΄ και ελεγχο΄µενη.
Γι' αυτο΄, η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι θα η΄ταν φρονιµο΄τερο να προβλεφθει΄
΄ενα ενδια΄µεσο στα΄διο µεταξυ΄ των σηµερινω΄ν ορι΄ων και εκει΄νων
που προτει΄νονται απο΄ την Επιτροπη΄ και να διενεργηθει΄ εµπεριστατωµε΄νη µελε΄τη των επιπτω΄σεων αυτω΄ν των ορι΄ων στην καθολικη΄
υπηρεσι΄α και στην ποιο΄τητα΄ της, προκειµε΄νου να υπολογισθει΄
αντικειµενικα΄ ο κοινωνικο΄ς και οικονοµικο΄ς τους αντι΄κτυπος
π.χ. στην απασχο΄ληση και την συνοχη΄ πριν απο΄ την ανα΄ληψη
οποιουδη΄ποτε νε΄ου µε΄τρου.

3.2.13. Για να ει΄ναι ανταγωνιστικε΄ς οι ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες,
χρεια΄ζεται να χορηγηθει΄ στη διαχει΄ριση΄ τους εµπορικη΄ ελευθερι΄α
ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο παρε΄χουν την καθολικη΄
προ΄σβαση.

3.3.3. Η βιωσιµο΄τητα της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας θα αυξηθει΄, αν
µπορε΄σει να διατηρηθει΄ η οικονοµικη΄ της ακεραιο΄τητα. Ει΄ναι
ουσιω΄δες να µην αποστραγγιστει΄ η οικονοµικη΄ αξι΄α απο΄ την
καθολικη΄ υπηρεσι΄α εξαιτι΄ας της ανα΄πτυξης παρασιτικω΄ν «ειδικω΄ν»
υπηρεσιω΄ν. Οµοι΄ως, οι «υβριδικε΄ς» υπηρεσι΄ες δεν θα πρε΄πει να
αποκλειστου΄ν απο΄ τις καθολικε΄ς υπηρεσι΄ες της αποκλειστικη΄ς
ζω΄νης, εκτο΄ς εα΄ν προ΄κειται για κατεπει΄γουσες αποστολε΄ς. Η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι ο ορισµο΄ς των ειδικω΄ν υπηρεσιω΄ν που περιε΄χεται στην
προ΄ταση οδηγι΄ας πρε΄πει να εξειδικευθει΄ περισσο΄τερο, προκειµε΄νου
να προστατευθει΄ το οικονοµικο΄ περιεχο΄µενο της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας. Πρα΄γµατι, ο προτεινο΄µενος ορισµο΄ς ει΄ναι το΄σο ευρυ΄ς ω΄στε
οποιοσδη΄ποτε ανταγωνιστη΄ς ορι΄σει τις υπηρεσι΄ες του ως «ειδικε΄ς»
θα µπορει΄ να παρακα΄µψει τη ζω΄νη της αποκλειστικο΄τητας,
θε΄τοντας ΄ετσι σε κι΄νδυνο την οικονοµικη΄ βιωσιµο΄τητα της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας.

3.2.14. Στην εµπορικη΄ ελευθερι΄α που θα χορηγηθει΄ στη
διαχει΄ριση των ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν θα πρε΄πει να συγκαταλε΄γεται και η απο΄φαση για το που΄ και το πω΄ς θα παρε΄χεται καθολικη΄
προ΄σβαση σε αυτε΄ς. Ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι η κυ΄ρια λειτουργι΄α της
προ΄σβασης στις ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες µπορει΄ να παρασχεθει΄ σε
εγκαταστα΄σεις οποιουδη΄ποτε ει΄δους, ακο΄µη και κινητε΄ς.

3.3.4. Η βιωσιµο΄τητα της νε΄ας υπηρεσι΄ας θα βελτιωθει΄ επι΄σης
µε την εξε΄ταση του κο΄στους και των τιµολογιακω
΄ ν διαρθρω΄σεων
των σηµερινω΄ν υπηρεσιω΄ν. Θα πρε΄πει επι΄σης να εξετασθει΄ το
κο΄στος της ποιο΄τητας. Μετα΄ την ελευθε΄ρωση των τηλεπικοινωνιω΄ν
κατε΄στη εµφανη΄ς η ανισορροπι΄α µεταξυ΄ της τιµη΄ς των τοπικω΄ν και
΄ ν συνδιαλε΄ξεων. Παρο΄µοιες ανισορροπι΄ες
της τιµη΄ς των υπεραστικω
κατα΄ πα΄σα πιθανο΄τητα υπα΄ρχουν και στις ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες.

3.2.12. Σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη υπα΄ρχει καθολικη΄ προ΄σβαση
στην αγορα΄ γραµµατοση΄µων και επι΄σης καθολικη΄ προ΄σβαση στα
γραµµατοκιβω΄τια. Οι πιο απαιτητικοι΄ ο΄ροι προ΄σβασης αφορου΄ν τα
δε΄µατα και α΄λλες υπηρεσι΄ες. Οι υπηρεσι΄ες αυτε΄ς χρεια΄ζεται να
καταστου΄ν α΄µεσα διαθε΄σιµες σε λογικη΄ απο΄σταση απο΄ τα νοικοκυρια΄ και τις επιχειρη΄σεις.
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Η βελτι΄ωση της αποδοτικο΄τητας µε΄σω του ελε΄γχου του κο΄στους
και της τιµολο΄γησης θα καταστη΄σει τους φορει΄ς παροχη΄ς των
αποκλειστικω΄ν υπηρεσιω΄ν λιγο΄τερο τρωτου΄ς στην επιλεκτικη΄ εκµετα΄λλευση της αγορα΄ς απο΄ τους ανταγωνιστε΄ς τους («cherry
picking»).

3.3.5. 'Ενας α΄λλος κι΄νδυνος για την ακεραιο΄τητα της καθολικη΄ς
υπηρεσι΄ας ει΄ναι η ελευθε΄ρωση του εξερχο΄µενου διασυνοριακου΄
ταχυδροµει΄ου. Το µε΄τρο αυτο΄ ενδε΄χεται να ενθαρρυ΄νει πρακτικε΄ς
«αναταχυδρο΄µησης», ιδι΄ως για τις εσωτερικε΄ς οµαδικε΄ς αποστολε΄ς.
Στον βαθµο΄ που απαιτει΄ται για την παροχη΄ της καθολικη΄ς
υπηρεσι΄ας, το εξερχο΄µενο διασυνοριακο΄ ταχυδροµει΄ο θα µπορου΄σε
να συνεχι΄σει να παρε΄χεται κατ' αποκλειστικο΄τητα εντο΄ς των ορι΄ων
που θα τεθου΄ν για το βα΄ρος και τις τιµε΄ς.

4.
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Απασχο΄ληση και οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη

4.1.
Σε µακροοικονοµικο΄ επι΄πεδο, η ελευθε΄ρωση ει΄ναι θεωρητικα΄ ελκυστικη΄. Μπορει΄ να παραλληλισθει΄ µε την ελευθε΄ρωση του
κλα΄δου των τηλεπικοινωνιω΄ν. Αν και οι «µητρικοι΄» Οργανισµοι΄
Ταχυδροµει΄ων και Τηλεπικοινωνιω΄ν σηµει΄ωσαν µει΄ωση της απασχο΄λησης, απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ σηµει΄ωσαν αυ΄ξηση των δραστηριοτη΄των τους· οι πελα΄τες ει΄χαν τερα΄στια οφε΄λη απο΄ τις νε΄ες τεχνολογι΄ες
και υπηρεσι΄ες, ενω΄ µια πληθω΄ρα νεοσυ΄στατων εταιρειω΄ν σε κα΄θε
στα΄διο της αλυσι΄δας αξι΄ας του κλα΄δου δηµιου΄ργησε πολλε΄ς νε΄ες
θε΄σεις απασχο΄λησης. Και ο΄µως, ακο΄µη και αυτε΄ς οι εξελι΄ξεις
υπη΄ρξαν καταστροφικε΄ς για πολλου΄ς πρω΄ην υπαλλη΄λους αυτω΄ν
των οργανισµω΄ν.

3.3.6. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει ανησυχι΄ες για τη
δυνατο΄τητα κατα΄χρησης οιασδη΄ποτε δεσπο΄ζουσας θε΄σης στην
αγορα΄. Η λογιστικη΄ πρε΄πει να ει΄ναι διαφανη΄ς και οι διασταυρου΄µενες επιδοτη΄σεις να αποφευ΄γονται απο΄ κα΄θε συµµετε΄χοντα στην
αγορα΄.

4.2.
Στην περι΄πτωση των ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν, οι τεχνολογικε΄ς δυνατο΄τητες ει΄ναι συµπληρωµατικε΄ς των υφιστα΄µενων υπηρεσιω΄ν. Η µετα΄βαση ει΄ναι, εποµε΄νως, δυσκολο΄τερο να επιτευχθει΄,
το΄σο για τα σηµερινα΄ αποκλειστικα΄ καθεστω΄τα ο΄σο και για τους
υπαλλη΄λους τους. Κατα΄ συνε΄πεια, η διαδικασι΄α της ελευθε΄ρωσης
πρε΄πει να αποτελε΄σει αντικει΄µενο προσεκτικο΄τερου χειρισµου΄ και
ελε΄γχου.

3.3.7. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι ΄ενα
ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης θα η΄ταν αποτελεσµατικο΄ µε΄σο για την
αντιστα΄θµιση κα΄θε υπολειµµατικου΄ κο΄στους που σχετι΄ζεται µε την
παροχη΄ της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας.

4.3. Η απασχο΄ληση στις ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες

3.4. Καθολικη΄ υπηρεσι΄α και ελευθε΄ρωση

4.3.1. Εµπειρογνω΄µονες που εκπροσωπου΄ν τις συνδικαλιστικε΄ς
οργανω΄σεις και τις ταχυδροµικε΄ς ενω΄σεις αµφισβη΄τησαν τις στατιστικε΄ς βα΄σεις απο΄ τις οποι΄ες συνη΄γαγε η Επιτροπη΄ τα δεδοµε΄να
για την απασχο΄ληση προς επι΄ρρωση της προ΄τασης οδηγι΄ας. Η
δηµοσι΄ευση των δεδοµε΄νων της Επιτροπη΄ς θα βοηθου΄σε τη
συζη΄τηση των προτα΄σεω΄ν της.

3.4.1. H OKE υποστηρι΄ζει τον στο΄χο της ολοκλη΄ρωσης της
ενιαι΄ας αγορα΄ς ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν µε παρα΄λληλη διασφα΄λιση της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α για τις
ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες και τα συµπερα΄σµατα της Συνο΄δου
Κορυφη΄ς της Λισσαβω΄νας.

3.4.2. Η ΟΚΕ τονι΄ζει ο΄τι η λειτουργι΄α της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας
αποτελει΄προτεραιο΄τητα και υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη να διασφαλισθει΄ ο΄τι η ελευθε΄ρωση δεν θα γι΄νει υπερβολικα΄ απο΄τοµα, διαταρα΄σσοντας ΄ετσι την οικονοµικη΄ ισορροπι΄α του φορε΄α παροχη΄ς της
καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας και υπονοµευ΄οντας τα συµφε΄ροντα της
κοινο΄τητας, τα οποι΄α περιλαµβα΄νουν την καθολικο΄τητα, τη συνε΄χεια και την πλη΄ρη προ΄σβαση των χρηστω΄ν στην υπηρεσι΄α. Θα
πρε΄πει επι΄σης να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι ανα΄γκες ο΄λων των πελατω΄ν,
συµπεριλαµβανοµε΄νων των ΜΜΕ, για ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες
υψηλη΄ς ποιο΄τητας, διαθε΄σιµες σε ο΄λη την Κοινο΄τητα σε προσιτε΄ς
τιµε΄ς.

4.3.2. Συ΄µφωνα µε τα δεδοµε΄να που παρε΄χει η Επιτροπη΄, οι
φορει΄ς παροχη΄ς καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας απασχολου΄ν ση΄µερα περι΄που
1,3 εκατοµµυ΄ρια α΄τοµα, ενω΄ γυ΄ρω στις 400 000 απασχολου΄νται
σε ιδιωτικου΄ς ταχυδροµικου΄ς φορει΄ς. Υπολογι΄ζεται ο΄τι η απασχο΄ληση θα µειωθει΄κατα΄ 8,4 % περι΄που στο συ΄νολο του τοµε΄α µεταξυ΄
1997 και 2007, ανεξα΄ρτητα απο΄ την περαιτε΄ρω ελευθε΄ρωση.

4.3.3. Απο΄ τους πε΄ντε κινητη΄ριους µοχλου΄ς της αλλαγη΄ς
(ζη΄τηση, υποκατα΄σταση απο΄ ηλεκτρονικα΄ µε΄σα επικοινωνι΄ας, οργανωτικε΄ς αλλαγε΄ς, αυτοµατισµο΄ς/νε΄ες τεχνολογι΄ες και ελευθε΄ρωση),
η Επιτροπη΄ πιστευ΄ει ο΄τι ο παρα΄γοντας που θα ΄εχει κατα΄ πα΄σα
πιθανο΄τητα τις λιγο΄τερες συνε΄πειες στα επι΄πεδα απασχο΄λησης ει΄ναι
το α΄νοιγµα στον ανταγωνισµο΄.

4.3.4.
3.4.3. Κατ' αρχη΄ν, η ΟΚΕ ει΄ναι υπε΄ρ της ελευθε΄ρωσης. ∆ε΄χεται,
εποµε΄νως, την απο΄φαση της Επιτροπη΄ς για περαιτε΄ρω α΄νοιγµα της
αγορα΄ς. Ωστο΄σο, οι µεταγενε΄στερες φα΄σεις πρε΄πει να εξαρτηθου΄ν
απο΄ την εµπειρι΄α αυτη΄ς της αρχικη΄ς και απο΄ µι΄α αξιολο΄γηση της
παροχη΄ς της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας και της προσαρµογη΄ς της στις
τεχνολογικε΄ς εξελι΄ξεις και στις µεταβαλλο΄µενες ανα΄γκες των
καταναλωτω΄ν.

Η ΟΚΕ δε΄χεται την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι:

α)

το εργατικο΄ δυναµικο΄ των σηµερινω΄ν φορε΄ων χρεια΄ζεται να
ανακατανεµηθει΄ και να επανακαταρτισθει΄ ο΄σον αφορα΄ την
κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν,

β)

το βαθµιαι΄ο α΄νοιγµα της αγορα΄ς θα επιτρε΄ψει την προοδευτικη΄ κατανο΄ηση αυτη΄ς της απαι΄τησης.
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4.3.5. Παρο΄λα αυτα΄, η ΟΚΕ κα΄νει ΄εκκληση για συ΄νεση. Τα
κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να προγραµµατι΄σουν την ελευθε΄ρωση ΄ετσι
ω΄στε η επο΄µενη φα΄ση να χρησιµοποιηθει΄ εποικοδοµητικα΄ για τη
διαχει΄ριση της ανα΄πτυξης των ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν και της
συνακο΄λουθης δυναµικη΄ς του προσωπικου΄.
4.4. Απασχο΄ληση και οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη
4.4.1. Η οικονοµικη΄ προ΄κληση — και η οικονοµικη΄ ευκαιρι΄α
— που αντιµετωπι΄ζει ση΄µερα η Ευρω΄πη σκιαγραφη΄θηκε στη
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για το ΄εκτακτο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της
Λισσαβω΄νας «Προς µι΄α Ευρω΄πη της καινοτοµι΄ας και της γνω΄σης» (1). Η ΟΚΕ καλου΄σε την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να
λα΄βουν γρη΄γορα µε΄τρα για την προσαρµογη΄ τους στο «νε΄ο
προ΄τυπο» και την επιτα΄χυνση της ΄ελευσης της «νε΄ας οικονοµι΄ας».
Ως προς το θε΄µα αυτο΄, η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται τις απο΄ψεις που
εξε΄φρασε η Επιτροπη΄ στην Ανακοι΄νωση΄ της για τις «Υπηρεσι΄ες
κοινη΄ς ωφελει΄ας στην Ευρω΄πη» (2), συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες «... ο
εξεληκτικο΄ς χαρακτη΄ρας της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας θα επιτρε΄ψει
την προ΄σβαση ο΄λων των χρηστω΄ν στις υπηρεσι΄ες αυτε΄ς».
4.4.2. Οι ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες ΄εχουν να διαδραµατι΄σουν
κεντρικο΄ ρο΄λο σ' αυτη΄ τη συντελου΄µενη επανα΄σταση. Οι ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες αποτελου΄σαν τους τε΄νοντες της παλαια΄ς οικονοµι΄ας, απο΄ τη βιοµηχανικη΄ επανα΄σταση και µετα΄. Τω΄ρα πρε΄πει
να αποτελε΄σουν το νευρικο΄ συ΄στηµα της νε΄ας οικονοµι΄ας. Ο
ταχυδροµικο΄ς τοµε΄ας, ο οποι΄ος παρε΄χει σηµαντικη΄ υποδοµη΄
επικοινωνιω΄ν µε υψηλη΄ οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ σηµασι΄α, χρεια΄ζεται να αναπτυχθει΄ παρα΄λληλα µε τις σηµαντικε΄ς µεταβολε΄ς που
συντελου΄νται, διαφορετικα΄ θα µει΄νει πι΄σω και θα θεωρει΄ται ο΄τι
ασχολει΄ται ο΄λο και περισσο΄τερο µε την τεχνολογι΄α του χθες.
4.4.3. Οι ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες βρι΄σκονται στο σταυροδρο΄µι
τριω΄ν αγορω΄ν που ει΄ναι ζωτικε΄ς για την ευρωπαϊκη΄ οικονοµι΄α:
επικοινωνι΄α, διαφη΄µιση και µεταφορε΄ς/υλικοτεχνικη΄ υποστη΄ριξη.
Οι αγορε΄ς αυτε΄ς ει΄ναι η΄δη ευρε΄ως ανοιχτε΄ς στον ανταγωνισµο΄ και
γνωρι΄ζουν ταχει΄α ανα΄πτυξη καθοδηγου΄µενη απο΄ τις απαιτη΄σεις
της αγορα΄ς, τις τεχνολογικε΄ς αλλαγε΄ς και τη συ΄γκλιση των
βιοµηχανιω΄ν των µε΄σων µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, της τεχνολογι΄ας των
πληροφοριω΄ν και των τηλεπικοινωνιω΄ν. Ειδικο΄τερα, το ηλεκτρονικο΄
εµπο΄ριο δηµιουργει΄ µι΄α τελει΄ως νε΄α δυνατο΄τητα για τις µεταφορε΄ς
και την υλικοτεχνικη΄ υποστη΄ριξη, καθω΄ς τα αγαθα΄, ακο΄µη και τα
ει΄δη παντοπωλει΄ου, διανε΄µονται κατευθει΄αν στους πελα΄τες. Αλλα΄΄ ν. Αναµε΄νεται ο΄τι οι
ζει ΄ετσι η δια΄ρθρωση της διανοµη΄ς των ειδω
ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες θα βρι΄σκονται σε καλη΄ θε΄ση για να
ανταγωνιστου΄ν, αλλα΄ θα ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να το κα΄νουν µο΄νο
ο΄ταν η εσωτερικη΄ αγορα΄ ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν ανοι΄ξει στον
ανταγωνισµο΄.
4.4.4. Αν οι ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες της ΕΕ ει΄ναι αναποτελεσµατικε΄ς, τα αγαθα΄ και οι υπηρεσι΄ες δεν θα διακινου΄νται µε τον
βε΄λτιστο τρο΄πο ανα΄ την 'Ενωση, πλη΄ττοντας ΄ετσι την οικονοµικη΄
ανα΄πτυξη και τις θε΄σεις απασχο΄λησης. Τα οφε΄λη του ηλεκτρονικου΄
εµπορι΄ου δεν θα υλοποιηθου΄ν πλη΄ρως, αν οι ταχυδροµικε΄ς
υπηρεσι΄ες της ΕΕ δεν ει΄ναι πρω΄της τα΄ξεως. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι
κατα΄ τη διαδικασι΄α ελευθε΄ρωσης των ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν θα
πρε΄πει να ληφθου΄ν πλη΄ρως υπο΄ψη οι επιπτω
΄ σεις του τοµε΄α της
οικονοµι΄ας και της απασχο΄λησης σε ο΄λους τους τοµει΄ς της
αγορα΄ς.
(1) ΕΕ C 117 της 26.4.2000.
(2) COM(2000) 580 τελικο΄ (Παρα΄ρτηµα Ι).
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Παρα΄πλευρα κοινωνικα΄ ζητη΄µατα

5.1.
Η ΄εκταση των δραστηριοτη΄των της ταχυδροµικη΄ς υπηρεσι΄ας, ως πρω΄της υπηρεσι΄ας κοινη΄ς ωφελει΄ας, ΄εχει δηµιουργη΄σει σε
ο΄λες τις περιφε΄ρειες των κρατω΄ν µελω΄ν µια παρουσι΄α υψηλη΄ς
πολιτικη΄ς και κοινωνικη΄ς σηµασι΄ας.

5.2.
Η παρουσι΄α των ταχυδρο΄µων παρε΄χει σηµαντικη΄ συµβολη΄
στην κοινωνικη΄ συνοχη΄ και τον κοινοτικο΄ βι΄ο στις αγροτικε΄ς και
τις αραιοκατοικηµε΄νες περιοχε΄ς, ο΄που τα τοπικα΄ ταχυδροµικα΄
γραφει΄α ΄εχουν πολιτικη΄ και κοινωνικη΄ σηµασι΄α που υπερβαι΄νει
κατα΄ πολυ΄ την απλη΄ λειτουργι΄α της παροχη΄ς σηµει΄ων προ΄σβασης
στο ταχυδροµικο΄ συ΄στηµα.

5.3.
Πρα΄γµατι, η αλυσι΄δα των καταστηµα΄των που ει΄ναι γνωστα΄
ως ταχυδροµικα΄ γραφει΄α λειτουργει΄ πλε΄ον ως επιχειρηµατικη΄
µονα΄δα χωριστη΄ απο΄ την ταχυδροµικη΄ επιχει΄ρηση. Τα ταχυδροµει΄α
΄εγιναν, µε την πα΄ροδο του χρο΄νου, σηµει΄α πω΄λησης ενο΄ς ευρε΄ως
φα΄σµατος κρατικω΄ν υπηρεσιω΄ν ο΄πως τα ταµιευτη΄ρια, η κοινωνικη΄
ασφα΄λιση, η ΄εκδοση αδειω΄ν κ.λπ.

5.4.
Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, η τρε΄χουσα τα΄ση ει΄ναι προς τη
συρρι΄κνωση αυτω΄ν των υπηρεσιω΄ν, καθω΄ς οι ηλεκτρονικε΄ς δυνατο΄τητες και τα συστη΄µατα µεταφορα΄ς κεφαλαι΄ων µεταφε΄ρουν τις
συναλλαγε΄ς ΄εξω απο΄ τα ταχυδροµικα΄ γραφει΄α.

5.5.
Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, πολλε΄ς κοινο΄τητες αισθα΄νονται την
απω΄λεια ενο΄ς ταχυδροµικου΄ γραφει΄ου σαν µεγα΄λη καταστροφη΄,
συχνα΄ ΄εχοντας η΄δη χα΄σει τρα΄πεζες απο΄ µηχανη΄µατα αυτο΄µατης
ανα΄ληψης, µαγαζια΄ απο΄ σουπερµα΄ρκετ και µπαρ απο΄ νο΄µους κατα΄
της οδη΄γησης σε κατα΄σταση µε΄θης και ναου΄ς απο΄ ξεπου΄ληµα. Απο΄
ορισµε΄νες απο΄ψεις, αυτη΄ η εξαφα΄νιση των καταστηµα΄των στις
κωµοπο΄λεις και τα χωρια΄ δηµιουργει΄ ΄εναν πραγµατικο΄ κι΄νδυνο
«κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄».

5.6.
Οι καταστα΄σεις διαφε΄ρουν σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, ανα΄λογα
µε παρα΄γοντες ο΄πως η γεωγραφι΄α, η συγκε΄ντρωση του πληθυσµου΄
και η οργα΄νωση του λιανικου΄ εµπορι΄ου. Στις περισσο΄τερες
περιπτω΄σεις, ο΄που υπα΄ρχουν προβλη΄µατα «εξαφα΄νισης» υπα΄ρχει
και περιορισµε΄νη προ΄σβαση στις δηµο΄σιες συγκοινωνι΄ες, που τα
επιδεινω΄νει.

5.7.
Αυτα΄ τα κοινωνικα΄ ζητη΄µατα χρεια΄ζονται επει΄γουσα
δρα΄ση. Απαιτου΄νται τοπικε΄ς και εθνικε΄ς πρωτοβουλι΄ες και ενδε΄χεται να χρειαστου΄ν µη συµβατικε΄ς λυ΄σεις. Ειδικο΄τερα, υπα΄ρχει
περιθω΄ριο για συνεργασι΄α το΄σο ο΄σον αφορα΄ τα σηµει΄α πω΄λησης
ο΄σο και τα συστη΄µατα µεταφορω΄ν και διανοµη΄ς και η ταχυδροµικη΄
υπηρεσι΄α µπορει΄ να διαδραµατι΄σει επ' αυτου΄ κα΄ποιον ρο΄λο.

5.8.
Υποστηρι΄ζοντας την ελευθε΄ρωση των ταχυδροµικω΄ν
υπηρεσιω΄ν, η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄ της Επιτροπη΄ς, του
Συµβουλι΄ου και του Κοινοβουλι΄ου σε αυτα΄ τα παρα΄πλευρα
κοινωνικα΄ ζητη΄µατα. 'Εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α να αντιµετωπισθου΄ν
παρα΄λληλα µε την ελευθε΄ρωση των ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν.
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Συµπε΄ρασµα

6.1.
Τα κυριο΄τερα θε΄µατα υπογραµµι΄στηκαν στο Κεφα΄λαιο
1 — Εισαγωγη΄. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι η ελευθε΄ρωση των
ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν θα πρε΄πει να προχωρη΄σει προσεκτικα΄ και
ο΄τι ο µακροπρο΄θεσµος στο΄χος θα πρε΄πει να ει΄ναι µια ενιαι΄α αγορα΄
ταχυδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν, ο΄που θα λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι εξη΄ς
πτυχε΄ς:
—

η ακεραιο΄τητα, η διατη΄ρηση και η συνεχη΄ς ανα΄πτυξη της
καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας, στην οποι΄α η ΟΚΕ αποδι΄δει προτεραιο΄τητα,

—

η απασχο΄ληση, γενικα΄, και η απασχο΄ληση των ταχυδροµικω΄ν
υπαλλη΄λων, ειδικο΄τερα,

—

η φυ΄ση και η κλι΄µακα της συµµετοχη΄ς των ταχυδροµικω΄ν
υπηρεσιω΄ν στη νε΄α οικονοµι΄α,

—

η διευθε΄τηση των κοινωνικω΄ν ζητηµα΄των που συνδε΄ονται
µε την ιστορικη΄ παρουσι΄α ταχυδροµικω΄ν γραφει΄ων και
ταχυδροµικω΄ν υπαλλη΄λων στις αγροτικε΄ς και τις αραιοκατοικηµε΄νες περιοχε΄ς.

6.2.
Η ΟΚΕ καλει΄, εποµε΄νως, την Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο και
το Κοινοβου΄λιο να αφιερω΄σουν ο΄λη τους την προσοχη΄ στα
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θε΄µατα που επισηµα΄νθηκαν και να συµπεριλα΄βουν στη διαδικασι΄α
ελευθε΄ρωσης τη διαχει΄ριση και τον ΄ελεγχο αυτω΄ν των θεµα΄των.
6.3.
Η ΟΚΕ επιµε΄νει ιδιαι΄τερα ο΄τι η προτεραιο΄τητα πρε΄πει να
ει΄ναι η διατη΄ρηση και η ανα΄πτυξη της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την εξε΄λιξη των κοινωνικω΄ν και οικονοµικω΄ν
αναγκω΄ν και των τεχνολογιω΄ν, και ο΄τι οι ταχυδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες
θα πρε΄πει να συµβα΄λλουν ενεργα΄ στην κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄
συνοχη΄. Για αυτου΄ς τους λο΄γους θα η΄ταν σοφο΄τερο να εξετασθει΄
το ενδεχο΄µενο ενο΄ς ενδια΄µεσου σταδι΄ου µεταξυ΄ των σηµερινω΄ν
ορι΄ων και εκει΄νων που προτει΄νονται απο΄ την Επιτροπη΄.
6.4.
Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι οι προσαρµογε΄ς αυτε΄ς χρεια΄ζονται
χρο΄νο. Για το λο΄γο αυτο΄, δε΄χεται την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄τι
τα προγρα΄µµατα για το επο΄µενο στα΄διο της ελευθε΄ρωσης θα
πρε΄πει να υποβληθου΄ν το 2005, µετα΄ απο΄ µι΄α επισκο΄πηση του
αντι΄κτυπου των µε΄τρων, που θα πραγµατοποιηθει΄ το 2003.
6.5
Η ΟΚΕ υπογρα΄µµισε την ανησυχι΄α που ΄εχουν εκφρα΄σει
πολλοι΄ ενδιαφερο΄µενοι σχετικα΄ µε τα δεδοµε΄να της Επιτροπη΄ς.
Προτρε΄πει την Επιτροπη΄ να ει΄ναι πιο διαφανη΄ς ως προς αυτα΄ τα
θε΄µατα.

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Prism 2000» (Παρατηρητη΄ριο
Ενιαι΄ας Αγορα΄ς)
(2001/C 116/23)
Στις 13 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 3, του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ της, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το «Prism 2000» (Παρατηρητη΄ριο Ενιαι΄ας Αγορα΄ς).
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκαν οι προπαρασκευαστικε΄ς εργασι΄ες
της ΟΚΕ, κατα΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 27 Σεπτεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση των
κ.κ. Liverani και Glatz.
Κατα΄ την 377 η συ΄νοδο ολοµε΄λεια (συνεδρι΄αση της 29ης Νοεµβρι΄ου 2000), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Προκαταρκτικε΄ς παρατηρη΄σεις

1.1.
Το Παρατηρητη΄ριο της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς (ΠΕΑ) αποφα΄σισε
να προβα΄λει τις συνεταιριστικε΄ς δρα΄σεις που αναλαµβα΄νονται σε
τοπικο΄ επι΄πεδο και αξι΄ζει να διαδοθου΄ν ευρυ΄τερα στην ενιαι΄α
αγορα΄ διο΄τι µπορου΄ν να αποτελε΄σουν κινητη΄ρια δυ΄ναµη λο΄γω του
καινοτο΄µου και υποδειγµατικου΄ χαρακτη΄ρα τους και της επιτυχι΄ας
που ΄εχουν σηµειω΄σει. Προς το σκοπο΄ αυτο΄, το ΠΕΑ καταγρα΄φει
τις «καλυ΄τερες πρακτικε΄ς» µε΄σω της δηµιουργι΄ας της βα΄σης
δεδοµε΄νων «Prism» ('Εκθεση προο΄δου για τις Πρωτοβουλι΄ες στην
Ενιαι΄α Αγορα΄).
Στο΄χος της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (ΟΚΕ) ει΄ναι να παρα΄σχει το απαραι΄τητο πλαι΄σιο
για τη συνεχη΄ ενηµε΄ρωση, µε΄σω ευρωπαϊκη΄ς ΄ερευνας, της βα΄σης
δεδοµε΄νων «Prism». Αυτη΄ ει΄ναι µι΄α πρω΄τη ΄εκθεση δεδοµε΄νου ο΄τι
το σχε΄διο «Prism» θα αποτελει΄ αντικει΄µενο ετη΄σιας ενηµε΄ρωσης
βα΄σει µι΄ας γνωµοδο΄τησης αξιολο΄γησης που θα προβαι΄νει στον
απολογισµο΄ των εµποδι΄ων που συνεχι΄ζουν να υφι΄στανται στην
ενιαι΄α αγορα΄ (1).

1.2.
Η ΄ερευνα «Prism» ΄εχει προσδιορι΄σει η΄δη 100 πρωτοβουλι΄ες σε δια΄φορους τοµει΄ς οι οποι΄ες συµβα΄λουν στη διευκο΄λυνση
της λειτουργι΄ας της ενιαι΄ας αγορα΄ς. Οι εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες
µπορου΄ν να αναζητηθου΄ν στην διαλογικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων Prism
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς που περιλαµβα΄νεται
στην ιστοθε΄ση της ΟΚΕ (http:/www.esc.eu.int/).

(1) Τα στοιχει΄α της παρου΄σας ΄εκθεσης προε΄ρχονται απο΄ δια΄φορες πηγε΄ς:
— εθνικε΄ς, σε επι΄πεδο ΠΕΑ·
— εθνικε΄ς, απο΄ ειδικε΄ς επισκε΄ψεις στα Κε΄ντρα Συντονισµου΄ που
΄εχουν ιδρυθει΄ στα κρα΄τη µε΄λη·
— περιφερειακε΄ς πρωτοβουλι΄ες (γνωµοδο΄τηση «Prism — Περιφερειακε΄ς πρωτοβουλι΄ες)»·
— διασυνοριακε΄ς πρωτοβουλι΄ες (γνωµοδο΄τηση «Prism — ∆ιασυνοριακε΄ς πρωτοβουλι΄ες)»·
— ερωτη΄σεις που υποβλη΄θηκαν σeδια΄φορες οργανω΄σεις µε΄σω
ερευνω΄ν·
— απο΄ ΄ερευνες µε΄σω του ∆ιαδικτυ΄ου η΄ α΄λλων πηγω΄ν πληροφο΄ρησης
και Ευρωπαϊκα΄ Γραφει΄α.

1.3.
Η βα΄ση δεδοµε΄νων Prism συγκεντρω΄νει τις πρωτοβουλι΄ες
για την ενιαι΄α αγορα΄ υπο΄ τους τε΄σσερις ακο΄λουθους τι΄τλους:
A.

Ενηµε΄ρωση και υποστη΄ριξη

B.

∆ιαδικασι΄ες επι΄λυσης προβληµα΄των

Γ.

Συµπρα΄ξεις

∆.

Συµφωνι΄ες, κω΄δικες συµπεριφορα΄ς.

1.4.
Οι πρωτοβουλι΄ες που περιλαµβα΄νονται στη βα΄ση δεδοµε΄νων Prism ει΄ναι συνεταιριστικε΄ς και δεν ΄εχουν α΄µεσο κερδοσκοπικο΄
χαρακτη΄ρα: εξαιρου΄νται ο΄λες οι πρωτοβουλι΄ες που ΄εχουν βιοµηχανικο΄, χρηµατοοικονοµικο΄, και εµπορικο΄ χαρακτη΄ρα και αφορου΄ν
α΄µεσα την αγορα΄ (ακο΄µη και στην περι΄πτωση που οι εν λο΄γω
πρωτοβουλι΄ες συµβα΄λλουν στη βελτι΄ωση της λειτουργι΄ας της
αγορα΄ς). Ακο΄µη, δεν λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι πρωτοβουλι΄ες που
περιορι΄ζονται στην εκπροσω΄πηση ορισµε΄νων τοπικω΄ν η΄ συντεχνιακω΄ν συµφερο΄ντων, οι οποι΄ες δεν παρα΄γουν προστιθε΄µενη αξι΄α. Οι
εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες αφορου΄ν, στο συ΄νολο΄ τους η΄ στην
πλειοψηφι΄α τους, την ενιαι΄α αγορα΄ των 15 κρατω΄ν µελω΄ν. 'Οµως,
ορισµε΄νες εξ αυτω΄ν αφορου΄ν και τις σχε΄σεις µε χω΄ρες που
συνδε΄ονται α΄µεσα µε την ενιαι΄α αγορα΄ (βλε΄πε χω΄ρες του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου, υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες).
1.5.
Το ΠΕΑ ΄εχει λα΄βει υπο΄ψη, ο΄σον αφορα΄ τις πρωτοβουλι΄ες,
δια΄φορα κριτη΄ρια και ιδιαι΄τερα τα ακο΄λουθα:
—

τον υποδειγµατικο΄ τους χαρακτη΄ρα (πρωτοτυπι΄α, καινοτοµι΄α),

—

τη σχε΄ση κο΄στους/οφε΄λους (προϋπολογισµο΄ς, διοικητικη΄
µε΄ριµνα),

—

την επι΄δραση΄ τους (α΄µεση επι΄δραση για τους συµµετε΄χοντες,
πιθανη΄ επι΄δραση για τους µη συµµετε΄χοντες), και

—

τις προοπτικε΄ς τους (δια΄ρκεια, πιθανη΄ συνε΄ργια).

2.

Η ενιαι΄α αγορα΄ οδη΄γησε στην σηµαντικη΄ αυ΄ξηση του
΄ν
αριθµου΄ των αναλαµβανο΄µενων πρωτοβουλιω

2.1.
Στο΄χος των πρωτοβουλιω΄ν που αναλαµβα΄νουν οι οικονοµικοι΄ και κοινωνικοι΄ φορει΄ς, στο πλαι΄σιο πα΄ντα του σεβασµου΄ των
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΄ ν που καθορι΄ζουν τους βασικου΄ς κανο΄νες
κανονισµω΄ν και οδηγιω
του παιχνιδιου΄, ει΄ναι ο προσδιορισµο΄ς των καταλληλο΄τερων εξ
αυτω΄ν και η ανα΄ληψη, στο πλαι΄σιο΄ τους, συγκεκριµε΄νων δρα΄σεων
σχετικα΄ µε την πραγµατοποι΄ηση επενδυ΄σεων και ανταλλαγω΄ν,
τη δηµιουργι΄α θε΄σεων απασχο΄λησης, και τη συ΄ναψη εταιρικω΄ν
σχε΄σεων.
2.2.
Οι εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες αναλαµβα΄νονται σε ο΄λα τα
επι΄πεδα (ευρωπαϊκο΄, εθνικο΄, περιφερειακο΄, τοπικο΄, διασυνοριακο΄)
καθω΄ς και απο΄ δια΄φορους φορει΄ς (Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, δηµο΄σιες
αρχε΄ς, επιχειρη΄σεις, επαγγελµατικε΄ς η΄ συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις,
καθω΄ς και α΄λλες οργανω΄σεις της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν).
2.3.
Οι εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες ανταποκρι΄νονται στις ανα΄γκες
των πλε΄ον διαφορετικω΄ν τοµε΄ων της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς
ζωη΄ς και καθιστου΄ν βασικα΄ δυνατη΄ τη συ΄ναψη εταιρικω΄ν σχε΄σεων
σε ο΄λα τα επι΄πεδα. Η πλειοψηφι΄α των εν λο΄γω πρωτοβουλιω΄ν
αποσκοπει΄ στην ενθα΄ρρυνση των επιχειρη΄σεων οι οποι΄ες αντιµετωπι΄ζουν προβλη΄µατα στην ενιαι΄α αγορα΄ η΄ επιθυµου΄ν να αξιοποιη΄σουν στο µε΄γιστο τις ευκαιρι΄ες που παρε΄χει η ενιαι΄α αγορα΄.
2.4.
Ο συνδυασµο΄ς των δυνατοτη΄των που προσφε΄ρει η ενιαι΄α
αγορα΄ καθω΄ς και η επε΄κταση των κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των
ει΄χε ως αποτε΄λεσµα να εξαλειφθει΄ βαθµιαι΄α η δια΄κριση µεταξυ΄
ευρωπαϊκω΄ν, εθνικω΄ν, και τοπικω΄ν δραστηριοτη΄των και να δοθει΄ε΄να
ολοε΄να και περισσο΄τερο ευρωπαϊκο΄ περιεχο΄µενο σε πολυα΄ριθµες
πρωτοβουλι΄ες που αναλαµβα΄νονται σε τοπικο΄ επι΄πεδο.

2.6.5. στην εν λο΄γω ανα΄πτυξη συµβα΄λλουν επι΄σης τα µε΄σα του
∆ιαδικτυ΄ου µε τη δια΄δοση των πληροφοριω΄ν και την διευκο΄λυνση
των επαφω΄ν που παρε΄χουν,
2.6.6. η προετοιµασι΄α της διευ΄ρυνσης αποτε΄λεσε την πηγη΄
πολλω΄ν πρωτοβουλιω΄ν που ΄εχουν ως στο΄χο τη διευκο΄λυνση της
υιοθε΄τησης του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου απο΄ τις υποψη΄φιες χω΄ρες
και την εντατικοποι΄ηση των συναλλαγω΄ν,
2.6.7. απο΄ ΄ενα σηµει΄ο και ΄επειτα, µετα΄ τη δηµιουργι΄α µι΄ας
ορισµε΄νης κρι΄σιµης µα΄ζας που ση΄µερα ΄εχει επιτευχθει΄, οι δια΄φορες
πρωτοβουλι΄ες ανατροφοδοτου΄νται µε΄σω των επαφω΄ν και των
αλυσιδωτω΄ν αντιδρα΄σεων που προκαλου΄νται.
3.

α)

τη στη΄ριξη των οικονοµικω΄ν παραγο΄ντων, ιδιαι΄τερα των
ΜΜΕ, µε΄σω των Ευρωπαϊκω΄ν Κε΄ντρων Πληροφοριω΄ν για τις
Επιχειρη΄σεις (Euro-info-centres), το δι΄κτυο των οποι΄ων
καλυ΄πτει πλε΄ον ο΄λες τις περιφε΄ρειες της ΕΕ (273 κε΄ντρα),
ιδιαι΄τερα στο πλαι΄σιο των επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων, των
εµπορικω΄ν επιµελητηρι΄ων, και των περιφερειακω΄ν διοικη΄σεων
(συµπεριλαµβανοµε΄νων και των παραρτηµα΄των στις συνδεδεµε΄νες χω΄ρες). Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι τα Ευρωπαϊκα΄ Κε΄ντρα
Πληροφοριω΄ν για τις Επιχειρη΄σεις αποτελου΄ν σηµαντικη΄
πρωτοβουλι΄α που διευκο΄λυνε τη στη΄ριξη πολυα΄ριθµων επιχειρη΄σεων της ενιαι΄ας αγορα΄ς, δεν ΄εχει ακο΄µη καταστει΄ δυνατη΄
η επαρκη΄ς ενηµε΄ρωση των ΜΜΕ σχετικα΄ µε το ΄εργο τους.
Κατα΄ συνε΄πεια, θα πρε΄πει να αναληφθει΄ µι΄α νε΄α ευρωπαϊκη΄
εκστρατει΄α ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε τα εν λο΄γω Κε΄ντρα
Πληροφοριω΄ν για τον επιπλε΄ον λο΄γο ο΄τι τα κε΄ντρα αυτα΄,
λο΄γω του το΄που εγκατα΄σταση΄ς τους και των δυνατοτη΄των
που διαθε΄τουν, µπορου΄ν να καταστου΄ν οι µοναδικε΄ς
«θυρι΄δες» ενηµε΄ρωσης των επιχειρη΄σεων και των κοινωνικοεπαγγελµατικω΄ν κυ΄κλων σχετικα΄ µε τη λειτουργι΄α της ενιαι΄ας
αγορα΄ς και των διαφο΄ρων κοινοτικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν·

β)

την διενε΄ργεια ερευνω΄ν µε σκοπο΄ την αξιολο΄γηση, µε΄σω
΄ νεται στην
εξαµηνιαι΄ων πινα΄κων, της προο΄δου που σηµειω
ενιαι΄α αγορα΄. Οι εν λο΄γω ΄ερευνες δι΄δουν τη δυνατο΄τητα
στους τοπικου΄ς επιχειρηµατι΄ες να παρε΄χουν α΄µεσα στοιχει΄α
για την αξιολο΄γηση της κατα΄στασης της ενιαι΄ας αγορα΄ς και
κυρι΄ως να προβαι΄νουν στην ιερα΄ρχηση και τον προσδιορισµο΄
των εµποδι΄ων που θεωρου΄ν ο΄τι συνεχι΄ζουν να παρεµβα΄λλονται στην απρο΄σκοπτη λειτουργι΄ας της·

γ)

την παροχη΄ πληροφοριω΄ν προς τους καταναλωτε΄ς µε΄σω ενο΄ς
δικτυ΄ου Ευρωθυρι΄δων (Euroguichets), το οποι΄ο βρι΄σκεται
ακο΄µη σε πειραµατικο΄ στα΄διο και θα πρε΄πει να αναπτυχθει΄
περισσο΄τερο (υφι΄στανται 11 κε΄ντρα)·

δ)

τη δηµιουργι΄α ενο΄ς δικτυ΄ου εξω΄δικη διευθε΄τησης των καταναλωτικω΄ν διαφορω΄ν, µε΄σω της προω΄θησης της εφαρµογη΄ς
ταχυ΄ρυθµων, απλω΄ν, και ο΄σο το δυνατο΄ν λιγο΄τερο δαπανηρω΄ν
διαδικασιω΄ν που αποσκοπου΄ν στην επι΄τευξη συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ των δυ΄ο µερω΄ν. ∆εδοµε΄νου ο΄τι το εν λο΄γω δι΄κτυο
βρι΄σκεται ακο΄µη στο στα΄διο του σχεδιασµου΄, θα πρε΄πει να
διασφαλιστει΄ η εναρµο΄νιση΄ του σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο·

΄ν
2.6. Ο αριθµο΄ς και η πολυµορφι΄α των εν λο΄γω πρωτοβουλιω
αυξα΄νονται συνεχω
΄ς

2.6.2. οι κοινοτικε΄ς ενισχυ΄σεις, που αυξα΄νονται συνεχω΄ς, συνε΄βαλαν στην ανα΄ληψη περισσο΄τερων πρωτοβουλιω΄ν συµπρα΄ξεων µε
σκοπο΄ την καλυ΄τερη αξιοποι΄ηση΄ τους (ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄
τις περιφε΄ρειες στις οποι΄ες χορηγου΄νται κατα΄ προτεραιο΄τητα
ενισχυ΄σεις της ΕΕ),
2.6.3. η ανα΄γκη δηµιουργι΄ας συµπρα΄ξεων για την καλυ΄τερη
αξιοποι΄ηση των δυνατοτη΄των της ενιαι΄ας αγορα΄ς διαδραµα΄τισε,
επι΄σης, σηµαντικο΄ ρο΄λο ανεξα΄ρτητα απο΄ το εα΄ν συνοδευ΄ονταν απο΄
κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις η΄ ο΄χι,
2.6.4. η θε΄σπιση του ευρω΄, που διευκολυ΄νει τις συναλλαγε΄ς
και τις συγκρι΄σεις, θα δω΄σει νε΄α ω΄θηση στην ανα΄πτυξη των εν
λο΄γω πρωτοβουλιω΄ν,

΄ν
Η προε΄λευση των εν λο΄γω πρωτοβουλιω

3.1.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ υπη΄ρξε η πηγη΄ ο΄χι µο΄νον ενο΄ς
ολοε΄να και περισσο΄τερο αυξανο΄µενου αριθµου΄ οδηγιω΄ν και κανονισµω΄ν αλλα΄ και της συµπλη΄ρωσης των εν λο΄γω νε΄ων κανονιστικω΄ν
ρυθµι΄σεων µε την κατα΄ρτιση προγραµµα΄των στη΄ριξης των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν φορε΄ων, συµβα΄λλοντας στη συ΄ναψη εταιρικω΄ν σχε΄σεων και στη δηµιουργι΄α δικτυ΄ων. Η ανα΄ληψη των εν λο΄γω
πρωτοβουλιω΄ν ει΄χε κυρι΄ως ως στο΄χο:

2.5.
Θα πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι οι περισσο΄τερες πρωτοβουλι΄ες
που περιλαµβα΄νονται στη βα΄ση δεδοµε΄νων Prism ΄εχουν αναληφθει΄
προ΄σφατα: το 50 % κατα΄ τη δια΄ρκεια των πε΄ντε τελευται΄ων ετω΄ν
και το 80 % κατα΄ τη δια΄ρκεια των δε΄κα τελευται΄ων ετω΄ν.

2.6.1. H επε΄κταση των ελευθεριω΄ν που απολαµβα΄νουν οι
δια΄φοροι φορει΄ς στην ενιαι΄α αγορα΄ ει΄χε ως αποτε΄λεσµα την
εντυπωσιακη΄ αυ΄ξηση το΄σο του αριθµου΄ των πρωτοβουλιω΄ν που
αναλαµβα΄νονται ο΄σο και της πολυµορφι΄ας τους:
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την ανα΄πτυξη διασυνοριακω΄ν κοινωνικω΄ν συνεργασιω΄ν µε΄σω
των κε΄ντρων Εures, που επε΄τρεψαν η΄δη την ανα΄ληψη
καινοτο΄µων δρα΄σεων για τη διευκο΄λυνση της δηµιουργι΄ας
διασυνοριακω΄ν αγορω΄ν εργασι΄ας (υφι΄στανται 18 κε΄ντρα)·

στ) την παρακολου΄θηση των εξελι΄ξεων στις αγορε΄ς εργασι΄ας
µε΄σω της δηµιουργι΄ας ενο΄ς Ευρωπαϊκου΄ Παρατηρητηρι΄ου για
την απασχο΄ληση, που επε΄τρεψε την ανα΄πτυξη επιχειρησιακη΄ς
συνεργασι΄ας της Επιτροπη΄ς µε τις κοινωνικε΄ς διοικη΄σεις των
κρατω΄ν µελω΄ν·
ζ)

η)

την προω΄θηση των ανταλλαγω΄ν µεταξυ΄ φοιτητω΄ν, καθηγητω΄ν,
µαθητευο΄µενων και ερευνητω΄ν. Οι εν λο΄γω ανταλλαγε΄ς
αναπτυ΄χθηκαν σηµαντικα΄ σε ολο΄κληρη την ΕΕ κατα΄ τη
δια΄ρκεια της τελευται΄ας δεκαετι΄ας, ιδιαι΄τερα µε΄σω των
προγραµµα΄των Σωκρα΄της και Leonardo·
την ανα΄πτυξη του διαλο΄γου µε τους πολι΄τες και τους
επιχειρηµατικου΄ς κυ΄κλους, µε την ανα΄ληψη ενηµερωτικω΄ν
εκστρατειω΄ν και την ανα΄πτυξη του διαλο΄γου, ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τα δικαιω΄µατα΄ τους στην ενιαι΄α αγορα΄·

θ)

τη συνεχη΄ ενηµε΄ρωση των ευρωπαι΄ων σχετικα΄ µε την πορει΄α
των κοινοτικω΄ν δρα΄σεων µε΄σω της βα΄σεως δεδοµε΄νων
Εuropa, η οποι΄α αποτελει΄ ση΄µερα την ευρυ΄τερα χρησιµοποιου΄µενη ιστοθε΄ση του ∆ιαδικτυ΄ου στην Ευρω΄πη·

ι)

την α΄µεση εξα΄λειψη των εµποδι΄ων που παρεµβα΄λλονται µε΄σω
της δηµιουργι΄ας κε΄ντρων συντονισµου΄ για την ενιαι΄α αγορα΄
σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη (βλε΄πε σηµει΄ο 3.2)·

ια)

την προω΄θηση των ανταλλαγω΄ν µο΄νιµων υπαλλη΄λων µεταξυ΄
των κρατω΄ν µελω΄ν, ιδιαι΄τερα στο πλαι΄σιο της τελωνειακη΄ς
συνεργασι΄ας. Οι εν λο΄γω ανταλλαγε΄ς ΄εχουν τελευται΄α εξασθενη΄σει και, για το λο΄γο αυτο΄, θα πρε΄πει να ενισχυθου΄ν
τους µε τον καθορισµο΄ περισσο΄τερο φιλο΄δοξων στο΄χων,
δεδοµε΄νου ο΄τι ΄εχουν αυξηθει΄ σηµαντικα΄ οι κοινε΄ς προσπα΄θειες που θα πρε΄πει να αναλα΄βουν τα κρα΄τη µε΄λη προκειµε΄νου
να βελτιω΄σουν τη λειτουργι΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς·

ιβ)

ιγ)

την πραγµατοποι΄ηση δοκιµω΄ν απλου΄στευσης των κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων µε τη διασφα΄λιση της α΄µεσης συµµετοχη΄ς των
χρηστω΄ν των εν λο΄γω διατα΄ξεων, µε΄σω των προγραµµα΄των
SLIM (απλου΄στευση της νοµοθεσι΄ας στον τοµε΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς) και BEST (ειδικη΄ οµα΄δα για την απλου΄στευση
του επιχειρηµατικου΄ περιβα΄λλοντος). Επι΄ του παρο΄ντος, τα εν
λο΄γω σχε΄δια βρι΄σκονται σε πειραµατικο΄ στα΄διο µε ανεπαρκη΄
αποτελε΄σµατα, ο΄σον αφορα΄ την πραγµατικη΄ επι΄δραση που
΄εχουν στην κατα΄ρτιση των κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων, κυρι΄ως
λο΄γω της καθυστε΄ρησης που παρουσια΄ζει η λη΄ψη των
σχετικω΄ν αποφα΄σεων εκ µε΄ρους του Συµβουλι΄ου και του
Κοινοβουλι΄ου. Ει΄ναι απαραι΄τητο να βελτιωθει΄ η παρακολου΄θηση΄ τους και να προωθηθει΄ η εφαρµογη΄ τους σε ευρυ΄τερη
κλι΄µακα·
την οργα΄νωση, µε΄σω των Ευρωπαϊκω΄ν Γραφει΄ων που ΄εχουν
δηµιουργηθει΄ σε δια΄φορες χω΄ρες της 'Ενωσης, συστηµα΄των
τεχνικη΄ς παρακολου΄θησης και ελε΄γχου µι΄ας σειρα΄ς ειδικο΄τερων πτυχω΄ν της ενιαι΄ας αγορα΄ς (φα΄ρµακα, ση΄µατα, περιβα΄λλον, κατα΄ρτιση, κ.λπ.)·
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ιδ)

την ανα΄πτυξη διαπεριφερειακω΄ν συµπρα΄ξεων (EUROPARTENARIAT, INTERPRISE, κ.λπ.), που ση΄µερα, εν ο΄ψει
των νε΄ων προοπτικω΄ν που προσφε΄ρει η καθιε΄ρωση του ευρω΄
στην ενιαι΄α αγορα΄, θα πρε΄πει να ενισχυθου΄ν εκ νε΄ου·

ιε)

την ενθα΄ρρυνση της µεταφορα΄ς τεχνολογι΄ας, κυρι΄ως ο΄σον
αφορα΄ τις ΜΜΕ, µε την ενι΄σχυση των ∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων,
ιδιαι΄τερα των προγραµµα΄των περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης, και
του προγρα΄µµατος πλαι΄σιο Ε&Α, στο οποι΄ο συµµετε΄χουν
ευρυ΄τατα οι καινοτο΄µες µικρε΄ς επιχειρη΄σεις και το οποι΄ο
ενθαρρυ΄νει τη συ΄ναψη εταιρικω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄ των µικρω΄ν
επιχειρη΄σεων και των µεγαλυ΄τερων επιχειρη΄σεων καθω΄ς και
των ερευνητικω΄ν κε΄ντρων·

ιστ) την προω΄θηση ΄εργων υποδοµω΄ν µε΄σω µεγα΄λων διευρωπαϊκω΄ν
δικτυ΄ων. Τα εν λο΄γω ΄εργα ΄εχουν σηµειω΄σει σηµαντικη΄
καθυστε΄ρηση, σε σχε΄ση µε τους αρχικου΄ς στο΄χους, κυρι΄ως
για λο΄γους διοικητικου΄ς και χρηµατοδοτικου΄ς, και γι' αυτο΄
η υλοποι΄ηση΄ τους θα πρε΄πει να επιταχυνθει΄.
3.2.
Σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος δηµιουργη΄θηκαν, µε την προτροπη΄
της Επιτροπη΄ς, Κε΄ντρα Συντονισµου΄ για την ενιαι΄α αγορα΄ µε
σκοπο΄ την α΄µεση και διµερη΄, µεταξυ΄ κρατω΄ν, διευθε΄τηση των
προβληµα΄των που παρεµβα΄λλουν εµπο΄δια στη λειτουργι΄α της
΄ ροι επαφη΄ς το΄σο για
ενιαι΄ας αγορα΄ς. Επι΄σης, δηµιουργη΄θηκαν χω
τους πολι΄τες ο΄σο και για τις επιχειρη΄σεις σχετικα΄ µε την ενιαι΄α
αγορα΄.
3.2.1. Εκπρο΄σωποι του ΠΕΑ α΄ρχισαν να επισκε΄πτονται τα
Κε΄ντρα Συντονισµου΄ µε σκοπο΄ να επιβεβαιω΄σουν την αποτελεσµατικη΄ λειτουργι΄α τους και την κατα΄σταση που επικρατει΄ σε σχε΄ση
µε τα προβλη΄µατα που δεν ΄εχουν ακο΄µη επιλυθει΄. Συνοπτικα΄, οι
επισκε΄ψεις αυτε΄ς η΄ταν οι ακο΄λουθες:
Κατα΄ τη δια΄ρκεια των τελευται΄ων µηνω΄ν πραγµατοποιη΄θηκαν
επισκε΄ψεις σε εκπροσω΄πους 6 Κε΄ντρων Συντονισµου΄:
—

στο Βερολι΄νο τον Ιου΄νιο του 1999·

—

στο Λονδι΄νο και στο ∆ουβλι΄νο τον Ιου΄λιο του 1999·

—

στο Ελσι΄νκι και στην Στοκχο΄λµη τον Σεπτε΄µβριο του 1999·

—

στη Ρω΄µη τον Μα΄ρτιο του 2000·

—

στη Λισσαβο΄να τον Ιου΄νιο του 2000·

—

στο Παρι΄σι τον Νοε΄µβριο 2000.

3.2.2. Τα βασικα΄ συµπερα΄σµατα που εξη΄χθησαν µετα΄ απο΄
τις δια΄φορες συνεδρια΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν µπορου΄ν να
συνοψισθου΄ν ως ακολου΄θως:
α)

Υπα΄ρχει µι΄α τα΄ση α΄µεσης προσφυγη΄ς στα δικαστη΄ρια αντι΄ να
επιδιω΄κεται η εξευ΄ρεση λυ΄σης µε διαµεσολα΄βηση. Παρα΄ το
γεγονο΄ς αυτο΄, η υ΄παρξη και µο΄νο ενο΄ς σηµει΄ου επαφη΄ς ωθει΄
τους αντιδι΄κους να αποσυ΄ρουν τις αγωγε΄ς που ΄εχουν
καταθε΄σει.

β)

Η κυ΄ρια δυσκολι΄α που υπα΄ρχει αφορα΄ την παροχη΄ πληροφοριω΄ν προς τις επιχειρη΄σεις και ιδιαι΄τερα τις ΜΜΕ.
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τρεις συµφωνι΄ες (γονικη΄ α΄δεια, εργασι΄α ορισµε΄νου χρο΄νου,
µερικη΄ απασχο΄ληση) οι οποι΄ες στη συνε΄χεια µετατρα΄πηκαν
απο΄ το Συµβου΄λιο σε οδηγι΄ες. Η εµφα΄νιση των κοινωνικω΄ν
εται΄ρων στο προσκη΄νιο αποτελει΄ εξε΄λιξη ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄
και µε πολλε΄ς δυνατο΄τητες περαιτε΄ρω ανα΄πτυξης η οποι΄α
ανοι΄γει το δρο΄µο για τη δηµιουργι΄α µι΄ας Ευρω΄πης που θα
βασι΄ζεται περισσο΄τερο στις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις και στη
συµµετοχικη΄ αυτορρυ΄θµιση·

γ)

Τα περισσο΄τερα προβλη΄µατα οφει΄λονται στην ΄ελλειψη πληροφο΄ρησης και στην κακη΄ ερµηνει΄α των «φαιω΄ν ζωνω΄ν» της
νοµοθεσι΄ας.

δ)

Οι περισσο΄τερες επιχειρη΄σεις που αντιµετωπι΄ζουν δυσκολι΄ες
απευθυ΄νονται στις Ευρωθυρι΄δες διο΄τι δεν γνωρι΄ζουν επαρκω΄ς
τα Κε΄ντρα Συντονισµου΄.

ε)

Οι επαφε΄ς µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων και των Κε΄ντρων Συντονισµου΄ ει΄ναι α΄µεσες και δεν γι΄νονται µε΄σω εθνικω΄ν οργανω΄σεων.

β)

δηµιουργη΄θηκαν περισσο΄τερα απο΄ 600 ευρωπαϊκα΄ συµβου΄λια επιχειρη΄σεων στην ΕΕ, πολλα΄ εκ των οποι΄ων πριν απο΄ τη
θε΄σπιση των διατα΄ξεων της οδηγι΄ας·

στ) Οι επιχειρη΄σεις που προσφευ΄γουν στα Κε΄ντρα Συντονισµου΄
ει΄ναι κυρι΄ως εκει΄νες που αντιµετωπι΄ζουν προβλη΄µατα στις
ξε΄νες αγορε΄ς, ενω΄ το αντι΄στροφο συµβαι΄νει σπανι΄ως·

γ)

τε΄θηκαν σε εφαρµογη΄ 60 περιφερειακα΄ συ΄µφωνα για την
απασχο΄ληση στις δια΄φορες περιφε΄ρειες της ΕΕ που συνε΄βαλαν
στη συ΄ναψη νε΄ων τοπικω΄ν εταιρικω΄ν σχε΄σεων·

ζ)

Οι προσωπικε΄ς επαφε΄ς µεταξυ΄ ο΄λων Κε΄ντρων αποτελου΄ν ΄ενα
σηµαντικο΄ πλεονε΄κτηµα για την καλυ΄τερη επι΄λυση των
προβληµα΄των.

δ)

η)

'Οσον αφορα΄ το περιεχο΄µενο, οι τοµει΄ς στους οποι΄ους
παρουσια΄ζονται συχνο΄τερα προβλη΄µατα ει΄ναι οι ακο΄λουθοι:
η τοποθε΄τηση των εργαζοµε΄νων σε κα΄ποια θε΄ση, η φορολογι΄α,
ο ΄ελεγχος της ποιο΄τητας των προϊο΄ντων, η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση, οι αποκλι΄νουσες ερµηνει΄ες που δι΄δονται στις νοµικε΄ς
διατα΄ξεις, και η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α αγαθω΄ν και υπηρεσιω΄ν.

δηµιουργη΄θηκαν χιλια΄δες ευρωπαϊκα΄ προ΄τυπα απο΄ τα
ευρωπαϊκα΄ ο΄ργανα τυποποι΄ησης (Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ Τυποποι΄ησης (CEN), Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ Ηλεκτροτεχνικη΄ς Τυποποι΄ησης (CENELEC), και Ευρωπαϊκο΄ Ινστιτου΄το Τυποποι΄ησης
των Τηλεπικοινωνιω΄ν (ETSI)), γεγονο΄ς που αποτελει΄
σηµαντικη΄ εξε΄λιξη, απαραι΄τητη για τη διασφα΄λιση της κανονιστικη΄ς συνοχη΄ς της ΕΕ, παρα΄ το ο΄τι τα εθνικα΄ προ΄τυπα, ο΄χι
µο΄νον δεν µειω΄θηκαν, αλλα΄ συνε΄χισαν να αυξα΄νονται σε
ακο΄µη µεγαλυ΄τερο βαθµο΄·

ε)

το Ευρωπαϊκο΄ Γραφει΄ο ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας χορη΄γησε
480 000 ευρωπαϊκα΄ διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας. Τα εν λο΄γω
ευρωπαϊκα΄ διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας εξασφαλι΄ζουν στους
κατο΄χους τους την απαραι΄τητη πνευµατικη΄ και βιοµηχανικη΄
προστασι΄α στο κρα΄τος µε΄λος της επιλογη΄ς τους, παρα΄ το
γεγονο΄ς ο΄τι µο΄νον µε τη θε΄σπιση του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας, που αναµε΄νεται εδω΄ και πολυ΄ καιρο΄ αλλα΄
παραµε΄νει ακο΄µη στο στα΄διο του σχεδιασµου΄, θα παρασχεθει΄
ολοκληρωµε΄νη κα΄λυψη σε ολο΄κληρη την ΕΕ µε µικρο΄τερο
κο΄στος·

θ)

Η ατελη΄ς µεταφορα΄ των ευρωπαϊκω΄ν νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων
αποτελει΄ ΄ενα βασικο΄ προ΄βληµα, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄
ορισµε΄νους τοµει΄ς ο΄πως οι ακο΄λουθοι: η πιστοποι΄ησης
και ιδιαι΄τερα τα τεχνικα΄ προ΄τυπα, τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα
διατροφη΄ς, η α΄µεση και η ΄εµµεση φορολογι΄α, και η ανα΄θεση
των δηµοσι΄ων συµβα΄σεων.

ι)

Πολλα΄ προβλη΄µατα οφει΄λονται στις τοπικε΄ς και περιφερειακε΄ς ιδιαιτερο΄τητες, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την υ΄παρξη διαφορω΄ν µεταξυ΄ των νοµοθεσιω΄ν.

κ)

'Ενας δυσανα΄λογος αριθµο΄ς προβληµα΄των αφορα΄ τις υποψη΄φιες χω΄ρες.

3.2.3. Η προεδρι΄α θεω΄ρησε τις εν λο΄γω επισκε΄ψεις ως ιδιαι΄τερα
χρη΄σιµες και η γενικη΄ εντυ΄πωση που επικρατει΄ ει΄ναι πολυ΄ θετικη΄
δεδοµε΄νου ο΄τι τα Κε΄ντρα κατο΄ρθωσαν να επιλυ΄σουν ορισµε΄να
συγκεκριµε΄να προβλη΄µατα σε α΄µεση επαφη΄ µε τους χρη΄στες.
Επι΄σης, τα Κε΄ντρα επε΄τυχαν να συνεργασθου΄ν επιτυχω΄ς µε τα
κρα΄τη µε΄λη και να προωθη΄σουν τη συνεργασι΄α σε επι΄πεδο κρατω΄ν
µελω΄ν.

στ) οι αµοιβαι΄ες αναγνωρι΄σεις ΄εχουν διευκολυνθει΄ απο΄ τις
συµφωνι΄ες πιστοποι΄ησης που ΄εχουν συναφθει΄ σε ευρωπαϊκη΄
κλι΄µακα. Παρα΄ το γεγονο΄ς αυτο΄, οι εν λο΄γω συµφωνι΄ες δεν
ει΄ναι αρκετε΄ς και θα πρε΄πει να συναφθου΄ν περισσο΄τερες κατα΄
τη δια΄ρκεια των επο΄µενων ετω΄ν·
ζ)

διεξα΄χθηκαν πολυα΄ριθµες ΄ερευνες σε πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη µε
αντικει΄µενο την ενιαι΄α αγορα΄, συχνα΄ µε πρωτοβουλι΄α των
εργοδοτικω΄ν οργανω΄σεων η΄ σε συνεργασι΄α µε αυτε΄ς, οι
οποι΄ες η΄σαν συµπληρωµατικε΄ς των ερευνω΄ν που διεξη΄γαγε η
Επιτροπη΄·

η)

η προοπτικη΄ της δηµιουργι΄ας µι΄ας ευρωπαϊκη΄ς χρηµατιστηριακη΄ς αγορα΄ς, µετα΄ την καθιε΄ρωση του ευρω
΄ , ει΄χε ως
αποτε΄λεσµα την ανα΄ληψη πολλω΄ν πρωτοβουλιω΄ν, συγκεκριµε΄να την Εuronext, και τη συ΄ναψη µι΄ας συµφωνι΄ας µεταξυ΄
της Φρανκφου΄ρτης και του Λονδι΄νου. Στο α΄µεσο µε΄λλον
θα υπα΄ρξουν στον εν λο΄γω τοµε΄α στρατηγικη΄ς σηµασι΄ας
εξελι΄ξεις, κυρι΄ως λο΄γω του γεγονο΄τος ο΄τι η οικονοµικη΄ και
νοµισµατικη΄ ΄ενωση, ο΄πως και η παγκοσµιοποι΄ηση, καθιστου΄ν,
αναπο΄φευκτα, απαραι΄τητη την ο΄σο το δυνατο΄ν µεγαλυ΄τερη
ενοποι΄ηση της ευρωπαϊκη΄ς χρηµατιστηριακη΄ς αγορα΄ς·

θ)

δηµιουργη΄θηκαν ενω΄σεις νε΄ων επιχειρηµατιω΄ν (juniorentreprises, κ.λπ.) σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα·

3.3.
Πολυα΄ριθµες πρωτοβουλι΄ες ανε΄λαβαν, επι΄σης, και οι
οικονοµικοι΄ και κοινωνικοι΄ φορει΄ς ο΄χι µο΄νον σε συνεργασι΄α µε την
Επιτροπη΄ αλλα΄ και αυτο΄νοµα µε η΄ χωρι΄ς την παροχη΄ κρατικω΄ν
ενισχυ΄σεων:
α)

οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι ανε΄πτυξαν, βα΄σει των προβλεποµε΄νων
απο΄ τη Συνθη΄κη του Μα΄αστριχτ και µε δικη΄ τους πρωτοβουλι΄α, ευρωπαϊκο΄ κοινωνικο΄ δια΄λογο που κατε΄ληξε στην
υπογραφη΄ συµβατικω΄ν συµφωνιω΄ν. 'Ηδη ΄εχουν υπογραφει΄
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ι)

δηµιουργη΄θηκαν πολυα΄ριθµες ενω΄σεις προω΄θησης των κεφαλαι΄ων επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου προκειµε΄νου να βοηθη΄σουν
τις νε΄ες επιχειρη΄σεις της νε΄ας οικονοµι΄ας και τις ΜΜΕ. Η
επιτα΄χυνση της τεχνολογικη΄ς προο΄δου, κυρι΄ως µε΄σω της
µηχανοργα΄νωσης, αποτελει΄ το΄σο αιτι΄α ο΄σο και πηγη΄ ανα΄ληψης σηµαντικω΄ν ευρωπαϊκω΄ν καινοτο΄µων πρωτοβουλιω΄ν·

ια)

υιοθετη΄θηκαν ευρωπαϊκοι΄ κω΄δικες συµπεριφορα΄ς των
ενω΄σεων και των επιχειρη΄σεων προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η
εναρµο΄νιση των µεθο΄δων εργασι΄ας στην ενιαι΄α αγορα΄·

ιβ)

η προω΄θηση και η θε΄σπιση του κατα΄λληλου για την ανα΄πτυξη
του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου πλαισι΄ου αποτελου΄ν ολοε΄να
και περισσο΄τερο αντικει΄µενο αυτορρυ΄θµισης, µε στο΄χο τη
διασφα΄λιση της εφαρµογη΄ς δεοντολογικω΄ν κανο΄νων και
την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν. Προ΄κειται για ιδιαι΄τερα
σηµαντικη΄ εξε΄λιξη η οποι΄α πρε΄πει να συνεχιστει΄·
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(π.χ., Ρωσι΄α, Ιαπωνι΄α) οι οποι΄ες διευκολυ΄νουν, χα΄ρη σε µι΄α
συνεκτικη΄ ευρωπαϊκη΄ προσε΄γγιση, την ανα΄πτυξη των επαφω΄ν
και τη συ΄ναψη εµπορικω΄ν συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ της ΕΕ και των
κυριο΄τερων εται΄ρων της.

4.

΄ν
Η επι΄δραση και τα ο΄ρια των εν λο΄γω πρωτοβουλιω

4.1.
∆ιαπιστω΄νεται ο΄τι ΄ενας µεγα΄λος αριθµο΄ς των πρωτοβουλιω΄ν που αναλαµβα΄νονται αφορα΄ κυρι΄ως τη στη΄ριξη των ΜΜΕ, οι
οποι΄ες χρεια΄ζονται πολυ΄ µεγαλυ΄τερη βοη΄θεια απο΄ ο΄,τι οι µεγα΄λες
επιχειρη΄σεις προκειµε΄νου να επωφεληθου΄ν πλη΄ρως απο΄ τις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει η ενιαι΄α αγορα΄.

ιγ)

δηµιουργη΄θηκαν τελευται΄α οι κατα΄λληλοι µηχανισµοι΄ για
την ανα΄πτυξη του θεσµου΄ της χορηγι΄ας απο΄ τις επιχειρη΄σεις.
Η εν λο΄γω εξε΄λιξη αποτελει΄ σηµαντικη΄ οικονοµικη΄ και
πολιτιστικη΄ καινοτοµι΄α η οποι΄α αξι΄ζει να αναφερθει΄ιδιαι΄τερα·

4.2.
Επι΄σης, παρατηρει΄ται ο΄τι ο αριθµο΄ς των πρωτοβουλιω΄ν
που αφορου΄ν α΄λλους τοµει΄ς και α΄λλους παρα΄γοντες ει΄ναι µικρο΄τερος απο΄ τον αριθµο΄ των πρωτοβουλιω΄ν που αφορου΄ν τις
επιχειρη΄σεις. Παρα΄ το γεγονο΄ς αυτο΄, υφι΄στανται ορισµε΄νες πρωτοβουλι΄ες του ει΄δους αυτου΄, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την αντιµετω΄πιση
των προβληµα΄των των εργαζοµε΄νων. Οι πρωτοβουλι΄ες που
αφορου΄ν τους καταναλωτε΄ς ει΄ναι πολυ΄ λιγο΄τερες.

ιδ)

αναλη΄φθηκαν δρα΄σεις στη΄ριξης και νοµικη΄ς συνεργασι΄ας
επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων, συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων,
και ενω΄σεων δικηγο΄ρων οι οποι΄ες αναπτυ΄σσονται παρα΄λληλα
µε τη δηµιουργι΄α της µεγα΄λης αγορα΄ς στους τοµει΄ς της
ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας, εργασι΄ας, και κατανα΄λωσης στα
δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη·

4.3.
Ως προς το περιεχο΄µενο θα πρε΄πει να παρατηρηθει΄
ο΄τι ΄ενας σηµαντικο΄ς αριθµο΄ς πρωτοβουλιω΄ν που αναλη΄φθηκαν
τελευται΄α αφορου΄ν το ∆ιαδι΄κτυο και το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο.
Στους εν λο΄γω τοµει΄ς διαπιστω΄νεται σηµαντικη΄ καθυστε΄ρηση ως
προς την ενηµε΄ρωση και τη συνεργασι΄α η οποι΄α πρε΄πει να
αντιµετωπισθει΄ ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις ΜΜΕ.

ιε)

συνεχι΄ζουν να αναπτυ΄σσονται η αστικη΄ συνεργασι΄α και οι
αδελφοποιη΄σεις, που αποτελου΄ν πρωτοβουλι΄ες που ΄εχουν
η΄δη αποδειχθει΄αποτελεσµατικε΄ς, το΄σο µεταξυ΄ πο΄λεων µικρου΄
και µεσαι΄ου µεγε΄θους ο΄σο και µεταξυ΄ µεγα΄λων µητροπο΄λεων,
µε στο΄χο τη δια΄δοση των εµπειριω΄ν που ΄εχουν αποκτηθει΄
στους δια΄φορους τοµει΄ς, ο΄πως το περιβα΄λλον, οι µεταφορε΄ς,
η ασφα΄λεια, ο πολιτισµο΄ς, κ.λπ.·

4.4.
Οι εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες καταδεικνυ΄ουν την αποκε΄ντρωση της διαχει΄ρισης της ενιαι΄ας αγορα΄ς και την ολοε΄να
και µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ το΄σο των κοινωνικοεπαγγελµατικω΄ν
οργανω΄σεων ο΄σο και των τοπικω΄ν και περιφερειακω΄ν διοικη΄σεων.

4.5. Οι εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες ΄εχουν σηµαντικα΄ θετικα΄ αποτελε΄σµατα

ιστ) συνα΄φθηκαν, γενικα΄, τοπικε΄ς και περιφερειακε΄ς εταιρικε΄ς
σχε΄σεις σε πολλε΄ς περιφε΄ρειες, που συµβα΄λλουν στη συ΄νδεση
του συνο΄λου της επικρα΄τειας της ΕΕ µε΄σω του σχηµατισµου΄
αποκεντρωµε΄νων δικτυ΄ων µε στο΄χο την ενι΄σχυση της αλληλεγγυ΄ης και των ανταλλαγω΄ν. Επι΄σης η αυ΄ξηση του αριθµου΄
των γραφει΄ων αντιπροσω΄πευσης των περιφερειω΄ν ενω΄πιον των
κοινοτικω΄ν θεσµικω΄ν οργα΄νων (194 αντιπροσωπει΄ες µε΄χρι
ση΄µερα) επε΄τρεψε την ανα΄πτυξη εποικοδοµητικω΄ν επαφω΄ν
και την αυ΄ξηση του αριθµου΄ των εταιρικω΄ν σχε΄σεων που
συνα΄πτονται·

4.5.1. Υφι΄στανται ση΄µερα µε΄σα α΄µεσης και συνεχου΄ς ενηµε΄ρωσης των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν, η χρησιµοποι΄ηση των οποι΄ων ει΄ναι
ουσιαστικα΄ δωρεα΄ν, ει΄τε προ΄κειται για τις ιστοθε΄σεις του ∆ιαδικτυ΄ου, ιδιαι΄τερα της ιστοθε΄σης Εuropa, ει΄τε για τα δι΄κτυα που
΄εχουν δηµιουργηθει΄ στο πλαι΄σιο εταιρικω΄ν σχε΄σεων που ΄εχουν
συναφθει΄ σε ολο΄κληρη την Ευρω΄πη. Η εξε΄λιξη αυτη΄ αποτελει΄
πραγµατικη΄ επανα΄σταση σε σχε΄ση µε την κατα΄σταση που επικρατου΄σε µο΄λις πριν απο΄ µερικα΄ χρο΄νια.

ιζ)

διοργανω΄θηκαν κυ΄κλοι µαθηµα΄των για την κατα΄ρτιση των
δηµοσι΄ων υπαλλη΄λων σε πολλε΄ς ευρωπαϊκε΄ς χω΄ρες, ιδιαι΄τερα
µε΄σω του Ευρωπαϊκου΄ Κε΄ντρου του Στρασβου΄ργου. Ο
τοµε΄ας αυτο΄ς αναµε΄νεται να αναπτυχθει΄ ακο΄µη περισσο΄τερο
ιδιαι΄τερα λο΄γω της προοπτικη΄ς ανα΄πτυξης της συνεργασι΄ας
των διοικη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν στην ενιαι΄α αγορα΄·

4.5.2. Η α΄µεση αυτη΄ δυνατο΄τητα ενηµε΄ρωσης αποτελει΄ πραγµατικη΄ προ΄κληση για τους ευρωπαι΄ους πολι΄τες προκειµε΄νου
να επωφεληθου΄ν απο΄ τις ελευθερι΄ες που τους παρε΄χονται, να
αναλα΄βουν νε΄ες πρωτοβουλι΄ες, και να συµβα΄λουν στην ουσιαστικη΄
καθηµερινη΄ λειτουργι΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς σε τοπικο΄ επι΄πεδο.

ιη)

θεσµοθετη΄θηκε ο διατλαντικο΄ς δια΄λογος εκ µε΄ρους των
ευρωπαϊκω΄ν επιχειρηµατικω΄ν κυ΄κλων στο πλαι΄σιο του ∆ιατλαντικου΄ Επιχειρηµατικου΄ ∆ιαλο΄γου (TABD) ενω΄, παρα΄λληλα, διεξη΄χθησαν πολλε΄ς συζητη΄σεις στρογγυλη΄ς τραπε΄ζης

4.5.3. 'Εχουν αναπτυχθει΄ εταιρικε΄ς σχε΄σεις σε ο΄λα τα επι΄πεδα
στις οποι΄ες συµµετε΄χουν τα ευρωπαϊκα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα, τα κρα΄τη
µε΄λη, και οι οικονοµικοι΄ και κοινωνικοι΄ εται΄ροι µε σκοπο΄ την
επι΄τευξη κοινω΄ν στο΄χων.
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4.5.4. Η διαχει΄ριση της ενιαι΄ας αγορα΄ς αποτελει΄ ολοε΄να και
περισσο΄τερο µι΄α κοινη΄ αποστολη΄, ενω΄ οι διοικη΄σεις και οι
κοινωνικοεπαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις αναλαµβα΄νουν ρο΄λο καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας για την πραγµατοποι΄ηση των κατα΄λληλων
προσαρµογω΄ν σε τοπικο΄ επι΄πεδο.
4.5.5. ∆ηµιουργου΄νται ολοε΄να και περισσο΄τερο χω΄ροι ελευ΄θερης διαπραγµα΄τευσης και αυτορρυ΄θµισης οι οποι΄οι αποτελου΄ν τον
προα΄γγελο µι΄ας νε΄ας µορφη΄ς διακυβε΄ρνησης της Ευρω
΄ πης που δεν
θα ει΄ναι πλε΄ον συγκεντρωτικη΄, δεν θα βασι΄ζεται σε µι΄α προσε΄γγιση
«απο΄ την κορυφη΄ προς τη βα΄ση», αλλα΄ θα ει΄ναι πιο πολυφωνικη΄
και «διαλογικη΄», βα΄σει µι΄ας προσε΄γγισης «απο΄ τη βα΄ση προς την
κορυφη΄», και θα διαπνε΄εται απο΄ µι΄α νε΄α αντι΄ληψη περι΄ κατανοµη΄ς
των αρµοδιοτη΄των.
4.5.6. Αναπτυ΄σσεται µι΄α πραγµατικα΄ ευρωπαϊκη΄ αγορα΄ εργασι΄ας, ιδιαι΄τερα στις παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς, χα΄ρη κυρι΄ως στις
ανταλλαγε΄ς που πραγµατοποιου΄νται και στις ενισχυ΄σεις που
παρε΄χονται.
4.5.7. Οι εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες συµβα΄λλουν καθοριστικα΄
στην εξα΄λειψη των διοικητικω΄ν και πολιτιστικω΄ν εµποδι΄ων που
συνεχι΄ζουν να υφι΄στανται, συµπληρω΄νοντας κατα΄ τον τρο΄πο αυτο΄
τις νοµοθετικου΄ χαρακτη΄ρα οδηγι΄ες.
4.5.8. Επι΄σης, οι εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες αποτελου΄ν σηµαντικο΄
µε΄σο αποκα΄λυψης των εµποδι΄ων, κυρι΄ως νοµικω΄ν εµποδι΄ων, που
συνεχι΄ζουν να υπα΄ρχουν και που συχνα΄ παρεµποδι΄ζουν την
ανα΄πτυξη των πρωτοβουλιω΄ν αυτω΄ν.
4.5.9. Οι πρωτοβουλι΄ες αυτε΄ς συνιστου΄ν µι΄α δεξαµενη΄ ορθω΄ν
πρακτικω΄ν και συµβα΄λλουν στη δια΄δοση ιδεω΄ν και επιτυχω΄ν
πρακτικω΄ν, καθιστω
΄ ντας, ΄ετσι, την ενιαι΄α αγορα΄ πεδι΄ο δοκιµη΄ς
καινοτοµιω΄ν.
4.5.10. Οι κοινε΄ς δρα΄σεις που αναλαµβα΄νονται στην ενιαι΄α
αγορα΄ και ΄εναντι των τρι΄των αγορω΄ν συµβα΄λλουν στη διαµο΄ρφωση
κοινω΄ν ταυτοτη΄των, διασυνοριακω΄ν η΄ πραγµατικα΄ ευρωπαϊκω΄ν.
4.6.
Επι΄σης, οι εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες καταδεικνυ΄ουν, αφενο΄ς,
τα ο΄ρια που υφι΄στανται µεταξυ΄ των διαφο΄ρων κατηγοριω΄ν και,
αφετε΄ρου, το γεγονο΄ς ο΄τι ει΄ναι πολυ΄ ευκολο΄τερη η αντιµετω΄πιση
ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν προβληµα΄των:
4.6.1. Οι ψυχολογικε΄ς πτυχε΄ς
—

οι Ευρωπαι΄οι (πολι΄τες, καταναλωτε΄ς, συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις, επιχειρηµατι΄ες) δεν γνωρι΄ζουν πα΄ντα τα µε΄σα που
΄εχουν στη δια΄θεση΄ τους, παρα΄ την η΄δη υπα΄ρχουσα ευρει΄α
ενηµε΄ρωση·

—

΄ ν εµποσυνεχι΄ζεται η παρεµβολη΄ γλωσσικω΄ν και πολιτιστικω
δι΄ων παρα΄ τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται για την
εξα΄λειψη΄ τους µε τις εν λο΄γω πρωτοβουλι΄ες.

4.6.2. Οι νοµικε΄ς πτυχε΄ς
—

καθι΄σταται ολοε΄να και περισσο΄τερο εµφανη΄ς, ιδιαι΄τερα ο΄σο
αναπτυ΄σσεται η ανα΄ληψη παρο΄µοιων πρωτοβουλιω΄ν, η
΄ελλειψη των κατα΄λληλων νοµικω΄ν µηχανισµω΄ν (βλε΄πε
καταστατικο΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας, κοινοτικο΄ δι΄πλωµα
ευρεσιτεχνι΄ας, κατα΄ργηση της διπλη΄ς φορολο΄γησης, κ.λπ.).

C 116/111

4.6.3. Οι τεχνικε΄ς πτυχε΄ς
—

οι πρωτοβουλι΄ες που αναλαµβα΄νονται ει΄ναι συχνα΄
αποσπασµατικε΄ς µε αποτε΄λεσµα να µην αξιοποιου΄νται οι
δυνατο΄τητες συνε΄ργιας µε συµπληρωµατικε΄ς πρωτοβουλι΄ες·

—

η σχε΄ση κο΄στους/οφε΄λους των πρωτοβουλιω΄ν που αναλαµβα΄νονται, ο καινοτο΄µος και υποδειγµατικο΄ς τους χαρακτη΄ρας
και η αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους για ο΄σους συµµετε΄χουν σε
αυτε΄ς, κυµαι΄νονται σηµαντικα΄, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η ορθη΄
αξιολο΄γηση΄ τους ει΄ναι συχνα΄ δυ΄σκολη.

4.6.4. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, µε ΄ερευνα που εκπο΄νησε το
1999 µεταξυ΄ 3 000 επιχειρη΄σεων διαφορετικου΄ µεγε΄θους, τοµε΄α
δραστηριο΄τητας και εθνικο΄τητας, προε΄βη στον εντοπισµο΄ ορισµε΄νων εξ αυτω΄ν των εµποδι΄ων. Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι εν λο΄γω
επιχειρη΄σεις αναγνωρι΄ζουν γενικα΄ ο΄τι η κατα΄σταση ΄εχει βελτιωθει΄
το΄σο ως προς τη συχνο΄τητα εµφα΄νισης των εµποδι΄ων ο΄σο και ως
προς τη σοβαρο΄τητα΄ τους, ωστο΄σο η ΟΚΕ εντο΄πισε ορισµε΄να
σοβαρα΄ εµπο΄δια κατα΄ τις δια΄φορες ακροα΄σεις που πραγµατοποι΄ησε:
—

το επιπρο΄σθετο κο΄στος που προκαλει΄ται λο΄γω της ανα΄γκης
να καταστου΄ν συµβατα΄ προϊο΄ντα και υπηρεσι΄ες που ΄εχουν
εθνικε΄ς προδιαγραφε΄ς·

—

η υπερβολικη΄ χορη΄γηση κρατικω΄ν ενισχυ΄σεων που ευνοου΄ν
ορισµε΄νες επιχειρη΄σεις εις βα΄ρος του ανταγωνισµου΄·

—

οι δυσκολι΄ες που οφει΄λονται στην εφαρµογη΄ µη οµοιο΄µορφων συστηµα΄των και διαδικασιω΄ν του ΦΠΑ·

—

οι περιορισµοι΄ προ΄σβασης στις αγορε΄ς και η υ΄παρξη
αποκλειστικω΄ν δικτυ΄ων·

—

το υψηλο΄ κο΄στος της χρηµατοδο΄τησης διασυνοριακω΄ν
δραστηριοτη΄των·

—

η ανεπαρκη΄ς αντιµετω΄πιση της φοροδιαφυγη΄ς, της εµπορικη΄ς
απα΄της, και των δραστηριοτη΄των πειρατει΄ας και παραποι΄ησης
προϊο΄ντων·

—

η ΄ελλειψη νοµικη΄ς ασφα΄λειας σε σχε΄ση µε τις συµβα΄σεις που
συνα΄πτονται και τις διασυνοριακε΄ς συναλλαγε΄ς.

5.

Συστα΄σεις της ΟΚΕ

5.1.
Λο΄γω της υπερβολικη΄ς αυ΄ξησης του αριθµου΄ των πρωτοβουλιω΄ν που αναλαµβα΄νονται, η πρωτοβουλι΄α Prism ΄εχει ως
στο΄χο:
—

τη θε΄σπιση κριτηρι΄ων για τον καθορισµο΄ των «ορθω΄ν
πρακτικω΄ν»·

—

την κατα΄ργηση των εµποδι΄ων που παρεµβα΄λλονται, και

—

την προβολη΄ των βε΄λτιστων πρακτικω΄ν.

5.2.
Προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι αυτοι΄ η ΟΚΕ ζητει΄
απο΄ τους λοιπου΄ς παρα΄γοντες της ενιαι΄ας αγορα΄ς, δηλαδη΄ τα
ευρωπαϊκα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα, τα κρα΄τη µε΄λη, τις περιφε΄ρειες και τις
κοινωνικοοικονοµικε΄ς οργανω΄σεις, να εντει΄νουν τις προσπα΄θειε΄ς
τους στους ακο΄λουθους τοµει΄ς:
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Τα ευρωπαϊκα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα θα πρε΄πει:

5.2.1.1. να εξαλει΄ψουν τα εµπο΄δια που παρεµβα΄λλονται ακο΄µη
στην ανα΄ληψη πρωτοβουλιω΄ν στην ενιαι΄α αγορα΄, θεσπι΄ζοντας
την αναγκαι΄α νοµικη΄ βα΄ση (κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας,
καταστατικο΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας, κ.λπ.)·
5.2.1.2. να διασφαλι΄σουν ω΄στε οι κοινοτικε΄ς ενισχυ΄σεις να
συνδε΄ονται περισσο΄τερο µε την προω΄θηση καινοτο΄µων συµπρα΄ξεων
µε τη συµµετοχη΄ των κοινωνικοοικονοµικω΄ν εται΄ρων·
5.2.1.3. να επανενεργοποιη΄σουν ορισµε΄νες κοινοτικε΄ς πρωτοβουλι΄ες µε στο΄χο την εκπλη΄ρωση των προσδοκιω΄ν των χρηστω΄ν,
ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ το Γραφει΄ο Προσε΄γγισης των Επιχειρη΄σεων
(BC-Net, Ευρωπαϊκο΄ ∆ι΄κτυο Συνεργασι΄ας και Προσε΄γγισης των
Επιχειρη΄σεων) και B.R.E. (Γραφει΄ο Συνεργασι΄ας των Επιχειρη΄σεων),
το προ΄γραµµα Ιnterprise η΄ το προ΄γραµµα Mattheus για την
ανταλλαγη΄ δηµοσι΄ων υπαλλη΄λων·
5.2.1.4. να προωθη΄σουν την ανα΄ληψη νε΄ων πρωτοβουλιω΄ν µε
στο΄χο την ικανοποι΄ηση ορισµε΄νων απαιτη΄σεων που αφορου΄ν,
κυρι΄ως, τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας των προϊο΄ντων, την προστασι΄α
των καταναλωτω΄ν, το περιβα΄λλον, την καταπολε΄µηση της απα΄της·
5.2.1.5. να ενθαρρυ΄νουν τους κοινωνικοοικονοµικου΄ς φορει΄ς
προκειµε΄νου να επιδιω΄ξουν τη δηµιουργι΄α χω΄ρων διαπραγµα΄τευσης και χω
΄ ρων αυτορρυ΄θµισης µε στο΄χο τον σαφη΄ προσδιορισµο΄
και τη συµπλη΄ρωση των κανο΄νων της ενιαι΄ας ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς.
5.2.2.

Τα κρα΄τη µε΄λη και οι περιφε΄ρειες θα πρε΄πει:
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5.2.2.3. να διασφαλι΄σουν τη συµβατο΄τητα των εθνικω΄ν και
τοπικω΄ν κανονιστικω΄ν ρυθµι΄σεων µε τις αντι΄στοιχες ευρωπαϊκε΄ς
και την ανα΄πτυξη των αµοιβαι΄ων αναγνωρι΄σεων σε ευρωπαϊκη΄
κλι΄µακα·
5.2.2.4. να διασφαλι΄σουν τη µεταφορα΄ της ευρωπαϊκη΄ς νοµοθεσι΄ας κατα΄ τρο΄πο ορθο΄ και χωρι΄ς καθυστερη΄σεις·
5.2.2.5. να επιδιω΄ξουν, κατα΄ την χρησιµοποι΄ηση των κοινοτικω΄ν ενισχυ΄σεων, τη µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ των κοινωνικοοικονοµικω΄ν παραγο΄ντων και τη συ΄ναψη εταιρικω΄ν σχε΄σεων που συµβα΄λλουν στη βελτι΄ωση της λειτουργι΄ας της ενιαι΄ας αγορα΄ς·
5.2.2.6. να ενισχυ΄σουν το ρο΄λο των εν λο΄γω πρωτοβουλιω΄ν ως
των καταλληλο΄τερων µε΄σων ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε την κατα΄σταση
που επικρατει΄ στην ενιαι΄α αγορα΄.
5.2.3.

Οι κοινωνικοοικονοµικε΄ς οργανω΄σεις θα πρε΄πει:

5.2.3.1. να προβου΄ν στην ανα΄ληψη πρωτοβουλιω΄ν και στη
ανα΄πτυξη συµπρα΄ξεων στην ενιαι΄α αγορα΄ οι οποι΄ες εµπνε΄ονται απο΄
τις βε΄λτιστες πρακτικε΄ς που ΄εχουν εντοπισθει΄ στον αντι΄στοιχο
τοµε΄α δρα΄σης τους·
5.2.3.2. να αναπτυ΄ξουν την διασυ΄νδεση συµπληρωµατικω΄ν
πρωτοβουλιω΄ν προκειµε΄νου να αυξηθει΄ η επι΄δραση και η συνε΄ργια΄
τους στην ενιαι΄α αγορα΄·

5.2.2.1. να βελτιω΄σουν τη λειτουργι΄α και να προβα΄λλουν
περισσο΄τερο το ΄εργο των Σηµει΄ων Επαφη΄ς και των Κε΄ντρων
Συντονισµου΄, ιδιαι΄τερα για να διασφαλιστει΄ η επαρκη΄ς ενηµε΄ρωση
των πολιτω΄ν και των επιχειρη΄σεων σχετικα΄ µε το ΄εργο και τη
λειτουργι΄α των εν λο΄γω οργανισµω΄ν·

5.2.3.3. να συµµετα΄σχουν α΄µεσα, µε΄σω της κατα΄ρτισης
κωδι΄κων συµπεριφορα΄ς και της συ΄ναψης συµβατικω΄ν συµφωνιω΄ν,
στη δηµιουργι΄α χω΄ρων αυτορρυ΄θµισης για τον καθορισµο΄ και την
εφαρµογη΄ των κανο΄νων της ενιαι΄ας αγορα΄ς·

5.2.2.2. να επιδιω΄ξουν µεγαλυ΄τερη συνεργασι΄α, το΄σο σε επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν και περιφερειω΄ν ο΄σο και µε την Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄, µε στο΄χο τη διευκο΄λυνση της λειτουργι΄ας της ενιαι΄ας
αγορα΄ς, κυρι΄ως µε΄σω της ενι΄σχυσης της συνεργασι΄ας των διοικη΄σεων µε σκοπο΄ τη διασφα΄λιση κοινω΄ν ελε΄γχων·

5.2.3.4. να εντοπι΄σουν τα προβλη΄µατα που συνεχι΄ζουν να
υφι΄στανται και τις νε΄ες ανα΄γκες που ΄εχουν προκυ΄ψει και να
ενηµερω΄σουν τα αρµο΄δια ο΄ργανα (κυρι΄ως την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄
και το Παρατηρητη΄ριο της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς της Οικονοµικη΄ς και
Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς).

Βρυξε΄λλες, 29 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς στον τοµε΄α της ζα΄χαρης»
(2001/C 116/24)
Στις 20 Οκτωβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 36 και 37 της Συνθη΄κης, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να
ζητη΄σει απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Στις 17 Οκτωβρι΄ου 2000, το Προεδρει΄ο της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς ανε΄θεσε στο τµη΄µα
«Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον», την προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ.
Κατα΄ την δια΄ρκεια της 377ης συνο΄δου ολοµελει΄ας της, στις 29 και 30 Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της
30ης Νοεµβρι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τον επει΄γοντα χαρακτη΄ρα των
εργασιω΄ν, ο΄ρισε τον κ. Bastian γενικο΄ εισηγητη΄ και υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση µε 107 ψη΄φους
υπε΄ρ, 13 ψη΄φους κατα΄ και 8 αποχε΄ς.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Στον τοµε΄α της ζα΄χαρης, της ισογλυκο΄ζης και του
΄ ς των ποσοστω΄σεων παραγωγη΄ς
σιροπιου΄ ινουλι΄νης, το καθεστω
που θεσπι΄ζει ο κανονισµο΄ς (EOK) αριθ. 1785/81 παρατα΄θηκε
αρκετε΄ς φορε΄ς. Η τελευται΄α παρα΄ταση ει΄ναι του 1995. Αναφε΄ρεται
΄ νει
σε ΄εξι περιο΄δους 1995/1996 ΄εως 2000/2001 και ενσωµατω
΄εναν ορισµε΄νο αριθµο΄ σηµαντικω΄ν µεταρρυθµι΄σεων που η΄ταν
αναγκαι΄ες λο΄γω της γεωργικη΄ς συµφωνι΄ας του Μαρακε΄ς το 1994
και η οποι΄α ολοκλη΄ρωσε τον κυ΄κλο πολυµερω΄ν εµπορικω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων της Ουρουγουα΄ης. Αυτο΄ς ο αναθεωρηµε΄νος
κανονισµο΄ς κωδικοποιη΄θηκε υπο΄ τον αριθµο΄ 2038/99.
1.2.
Το α΄ρθρο 26 παρα΄γραφος 6 του κανονισµου΄ αυτου΄
αναφε΄ρει: «το Συµβου΄λιο θα αποφασι΄σει πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2001, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο
37 παρα΄γραφος 2 της Συνθη΄κης το καθεστω΄ς που θα εφαρµο΄ζεται
απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2001 στην παραγωγη΄ ζα΄χαρης, ισογλυκο΄ζης
και σιροπιου΄ ινουλι΄νης».
1.3.
Η Επιτροπη΄ προτει΄νει την παρα΄ταση του κανονισµου΄ και
των σηµερινω΄ν τιµω΄ν για τις δυ΄ο περιο΄δους 2001/2002 και
2002/2003 υπο΄ την επιφυ΄λαξη των ακο΄λουθων µεταβολω΄ν:
—

µει΄ωση των ποσοστω΄σεων κατα΄ 115 000 το΄νους,

—

κατα΄ργηση του συστη΄µατος εξι΄σωσης δαπανω΄ν αποθεµατοποι΄ησης,

—

κατα΄ργηση της χρηµατοδο΄τησης για την αποθεµατοποι΄ηση
ζα΄χαρης που αναβα΄λλεται η΄ µαταιω΄νεται προκειµε΄νου να
γι΄νουν σεβαστε΄ς οι δεσµευ΄σεις ΓΣ∆Ε,

—

κατα΄ργηση της υποχρε΄ωσης ελα΄χιστης αποθεµατοποι΄ησης,

—

αµφισβη΄τηση της αυτο΄µατης αναπροσαρµογη΄ς των
ενισχυ΄σεων προσαρµογη΄ς που καταβα΄λλεται στους διυλιστε΄ς
προτιµησιακη΄ς ακατε΄ργαστης ζα΄χαρης ΑΚΕ και Ινδι΄ας καθω΄ς
και της συµπληρωµατικη΄ς ενι΄σχυσης που καταβα΄λλεται στους
διυλιστε΄ς ακατε΄ργαστης ζα΄χαρης υπερπο΄ντιων διαµερισµα΄των,

—

η υποχρε΄ωση που αναλαµβα΄νουν τα κρα΄τη µε΄λη να φροντι΄ζουν ω΄στε η καλλιε΄ργεια ζαχαροτευ΄τλων να σε΄βεται το
περιβα΄λλον η΄ αν χρειαστει΄ να θεσπι΄σουν περιβαλλοντικε΄ς
απαιτη΄σεις που θα πρε΄πει να γι΄νουν σεβαστε΄ς και να
κοινοποιηθου΄ν στην Επιτροπη΄ µε ΄εκθεση πριν απο΄ τις
30 Ιουνι΄ου 2002.

1.4.
Η Επιτροπη΄ προτι΄θεται εξα΄λλου να προβει΄ σε ΄εναν
ορισµε΄νο αριθµο΄ µελετω΄ν για τη διατη΄ρηση η΄ κατα΄ργηση του
καθεστω΄τος των ποσοστω΄σεων, τον βαθµο΄ ανταγωνισµου΄ στους
δια΄φορους αγροεπισιτηστικου΄ς τοµει΄ς και την δυνατο΄τητα µεταβι΄βασης των αλλαγω΄ν των τιµω΄ν. Τον Ιου΄λιο του 2002, τα
αποτελε΄σµατα των µελετω΄ν αυτω΄ν, η κατα΄σταση των διαπραγµατευ΄σεων για την ΚΟΑ και η προβλεπο΄µενη εξε΄ταση των καθεστω΄των
σιτηρω΄ν και ελαιου΄χων σπο΄ρων θα πρε΄πει συ΄µφωνα µε την
Επιτροπη΄ να επιτρε΄ψει την αναθεω΄ρηση του σηµερινου΄ καθεστω΄τος.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η λειτουργι΄α του καθεστω΄τος των ποσοστω΄σεων και η
χρηµατοδο΄τηση µε΄σω εισφορω΄ν στην παραγωγη΄ επε΄τρεψαν την
πλη΄ρη ικανοποι΄ηση της εσωτερικη΄ς ζη΄τησης, την τροφοδο΄τηση
µιας σταθερη΄ς ροη΄ς εξαγωγω΄ν και τον σεβασµο΄ των δεσµευ΄σεων
της 'Ενωσης ΄εναντι του ΠΟΕ καθω΄ς και την ΄εναρξη των διαπραγµατευ΄σεων διευ΄ρυνσης της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης µε τις υποψη΄φιες
χω΄ρες της Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης.
2.2.
Η λειτουργι΄α του καθεστω
΄ τος των τιµω΄ν και οι µηχανισµοι΄
συναλλαγω΄ν µε τις τρι΄τες χω΄ρες επε΄τρεψαν να διασφαλισθου΄ν
επιτρεπτα΄ εισοδη΄µατα στις παραγωγε΄ς της ΕΟΚ και των χωρω΄ν
ΑΚΕ καθω΄ς και ικανοποιητικο΄ επι΄πεδο δραστηριοτη΄των στις
βιοµηχανι΄ες ζα΄χαρης και στα δυϊλιστη΄ρια.
2.3.
Η πολιτικη΄ τιµω΄ν, που χαρακτηρι΄στηκε απο΄ µεγα΄λη σταθερο΄τητα στην δια΄ρκεια των τελευται΄ων ετω΄ν, επε΄τρεψε τη διατη΄ρηση της τιµη΄ς της ζα΄χαρης σε επι΄πεδα συγκρι΄σιµα µ' αυτα΄ των
α΄λλων ανεπτυγµε΄νων χωρω΄ν. Μειω΄θηκε κατα΄ 36 % σε σταθερα΄
νοµισµατικη΄ αξι΄α απο΄ το 1985 ενω΄ παρα΄λληλα τα τρι΄α τε΄ταρτα της
κατανα΄λωσης πραγµατοποιη΄θηκαν µε΄σω µεταποιηµε΄νων προϊο΄ντων
των οποι΄ων η τιµη΄ δεν υφι΄σταται τις επιδρα΄σεις των διακυµα΄νσεων
της τιµη΄ς της ζα΄χαρης.
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2.4.
Η κοινοτικη΄ αγορα΄ προστατευ΄θηκε απο΄ τις απο΄τοµες
διακυµα΄νσεις των παγκο΄σµιων τιµω΄ν και οι παραγωγοι΄ καθω΄ς και
οι βιοµηχανι΄ες ζα΄χαρης δεν υποχρεω΄θηκαν να υποστου΄ν τις
σοβαρε΄ς κοινωνικε΄ς και οικονοµικε΄ς συνε΄πειες που θα µπορου΄σαν
να προκυ΄ψουν απο΄ τις χαµηλε΄ς τιµε΄ς εισαγωγη΄ς απο΄ ορισµε΄νες
χω΄ρες.

3.2.1. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει αµφιβολι΄ες για το επι΄πεδο της δηµοσιονοµικη΄ς εξοικονο΄µησης που θα πρε΄πει να αναµε΄νει κανει΄ς απο΄ την
κατα΄ργηση του καθεστω΄τος εξι΄σωσης των δαπανω΄ν αποθεµατοποι΄ησης στο µε΄τρο που η µει΄ωση των δαπανω΄ν θα επιφε΄ρει
αντι΄στοιχα την απω΄λεια εισοδηµα΄των ως αποτε΄λεσµα της εξα΄λειψης
εισφορω΄ν και σχετικω΄ν καταβολω΄ν.

2.5.
Το ευρωπαϊκο΄ καθεστω΄ς ζα΄χαρης προσφε΄ρει στις εισαγωγε΄ς, απο΄ τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες της Αφρικη΄ς, της Καραϊβικη΄ς
και του Ειρηνικου΄ καθω΄ς και της Ινδι΄ας, µι΄α µο΄νιµη διε΄ξοδο
ουσιαστικα΄ στο επι΄πεδο της εγγυηµε΄νης ευρωπαϊκη΄ς τιµη΄ς για
ποσο΄τητα 1 600 000 το΄νους ζα΄χαρης που προστι΄θεται στην
κοινοτικη΄ παραγωγη΄.

3.2.2. Εξα΄λλου η κατα΄ργηση του καθεστω΄τος αποθεµατοποι΄ησης εισα΄γει τον κι΄νδυνο πω΄λησης µε παρε΄µβαση εις βα΄ρος των
εθνικω΄ν και κοινοτικω΄ν προϋπολογισµω΄ν και καθιστα΄ πιο δυ΄σκολη
και τυχαι΄α τη θε΄σπιση του επιπε΄δου επιστροφω΄ν στις εξαγωγε΄ς
το΄σο κατα΄ την εξαγωγη΄ ο΄σο και κατα΄ την παραγωγη΄ και οδηγει΄
στον κι΄νδυνο παυ΄σης του εφοδιασµου΄ στο τε΄λος της περιο΄δου
εµπορι΄ας.

3.

3.2.3. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει η µεταφορα΄ ζα΄χαρης Γ επιτρε΄πει
διευθε΄τηση της συµβολη΄ς της ζα΄χαρης στις αγορε΄ς, στο εσωτερικο΄
της 'Ενωσης και αξι΄ζει να υποστηριχθει΄.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς αναφε΄ρεται σε δυ΄ο περιο΄δους
εµπορι΄ας.
3.1.1. Η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει τις προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις
της, κυρι΄ως τις γνωµοδοτη΄σεις του Νοεµβρι΄ου 1992 και Απριλι΄ου
1993 (1) στις οποι΄ες εκφρα΄ζονταν κατα΄ των κανονισµω΄ν ζα΄χαρης
µικρη΄ς δια΄ρκειας που συντηρου΄ν ΄ενα κλι΄µα αβεβαιο΄τητας στους
παραγωγου΄ς και τους µεταποιητε΄ς και παρεµποδι΄ζουν τη λη΄ψη
αποφα΄σεως κυρι΄ως στα θε΄µατα των επενδυ΄σεων.
3.1.2. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ αναφε΄ρει ο΄τι προτι΄θεται να επιδιω΄ξει την χρονικη΄ συ΄µπτωση ο΄σον αφορα΄ τη µεταρρυ΄θµιση της ΚΟΑ ζα΄χαρης, την ενδια΄µεση εξε΄ταση στον τοµε΄α
σιτηρω΄ν/ελαιου΄χων σπο΄ρων και ενδεχοµε΄νως επι΄σης τη µεταρρυ΄θµιση του καθεστω΄τος γα΄λακτος.
3.1.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι δεσµευ΄σεις του Βερολι΄νου ΄εναντι
τη γεωργι΄ας και κυρι΄ως το δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο πρε΄πει να
γι΄νουν σεβαστα΄.
3.1.4. Η ΟΚΕ καλει΄ το Συµβου΄λιο να αναθεωρη΄σει τη διετη΄
δια΄ρκεια που προτει΄νεται απο΄ την Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να
υπα΄ρξει συ΄µπτωση της δια΄ρκειας του κανονισµου΄ µε τη δια΄ρκεια
του δηµοσιονοµικου΄ πλαισι΄ου που υιοθετη΄θηκε στο Βερολι΄νο τον
Μα΄ιο 1999 απο΄ τη Συνα΄ντηση Κορυφη΄ς των αρχηγω΄ν κρατω΄ν και
κυβερνη΄σεων.

3.2.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει µε λυ΄πη της ο΄τι οι προτεινο΄µενες απο΄
την Επιτροπη΄ τροποποιη΄σεις σε ο΄,τι αφορα΄ τα αποθε΄µατα δεν
αποτε΄λεσαν αντικει΄µενο µελε΄της αντικτυ΄που. Εκφρα΄ζει εξα΄λλου
την ΄εκπληξη΄ της για τις διατα΄ξεις που θεωρη΄θηκαν ως χρη΄σιµες
στους προηγου΄µενους κανονισµου΄ς και ξαφνικα΄ προσδιορι΄ζονται
ως α΄χρηστες χωρι΄ς η Επιτροπη΄ να αναλα΄βει τον κο΄πο να δικαιολογη΄σει αυτη΄ν την αλλαγη΄ απο΄ψεων.

(1) EE C 19 της 25.1.93 και EE C 161 της 14.6.93.

3.2.4. Οι διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τα ελα΄χιστα αποθε΄µατα
προσφε΄ρουν εγγυ΄ηση εφοδιασµου΄, που ει΄ναι ιδιαι΄τερα χρη΄σιµη
στις ελλειµµατικε΄ς ζω΄νες.
3.2.5. Η ΟΚΕ καλει΄ συνεπω΄ς το Συµβου΄λιο να επαναφε΄ρει τις
διατα΄ξεις για την αποθεµατοποι΄ηση.

3.3.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι η προ΄ταση µει΄ωσης των
ποσοστω΄σεων κατα΄ 115 000 το΄νους που γι΄νεται απο΄ την Επιτροπη΄
ει΄ναι α΄χρηστη λο΄γω των διατα΄ξεων ετη΄σιας προσαρµογη΄ς των
ποσοστω΄σεων που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10 προκειµε΄νου να
γι΄νουν σεβαστε΄ς οι δεσµευ΄σεις της ΓΣ∆Ε και κρι΄νει ο΄τι αυτη΄ η
διαρθρωτικη΄ µει΄ωση των ποσοστω΄σεων µπορει΄ να ΄εχει αρνητικε΄ς
συνε΄πειες σε περι΄πτωση αυ΄ξησης της κατανα΄λωσης και ο΄τι δεν
θεωρει΄ται θετικη΄ απο΄ τις περιοχε΄ς που ζητου΄ν προσαρµογε΄ς
των ποσοστω΄σεων η΄ που απαιτου΄ν τη λη΄ψη µε΄τρων για την
αποκατα΄σταση των φυσικω΄ν µειονεκτηµα΄των.

3.4.
Η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει ο΄τι στην αγορα΄ της χηµικη΄ς βιοµηχανι΄ας, η ζα΄χαρη και το α΄µυλο βρι΄σκονται σε ανταγωνισµο΄. 'Οµως,
οι επιστροφε΄ς «αµυ΄λου» στη χηµικη΄ βιοµηχανι΄α χρηµατοδοτου΄νται
απο΄ το ΕΓΤΠΕ στο συ΄νολο΄ τους χωρι΄ς εισφορα΄ των παραγωγω΄ν ενω΄
οι επιστροφε΄ς «ζα΄χαρης» στη χηµικη΄ βιοµηχανι΄α χρηµατοδοτου΄νται
στο µεγαλυ΄τερο τµη΄µα τους απο΄ τις εισφορε΄ς των παραγωγω΄ν
ζαχαροτευ΄τλων, ζαχαροκα΄λαµου και ζα΄χαρης. Η ΟΚΕ θεωρει΄
συνεπω΄ς θεµιτο΄ να συνεχι΄σουν οι κοινοτικοι΄ πο΄ροι να επιβαρυ΄νονται µε τις επιστροφε΄ς στην παραγωγη΄ που διατι΄θενται στις
60 000 ζα΄χαρης που χρησιµοποιου΄νται στη χηµικη΄ βιοµηχανι΄α.

3.5.
Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι, ο΄πως κα΄θε α΄λλη γεωργικη΄
δραστηριο΄τητα η΄ καλλιε΄ργεια ζαχαροτευ΄τλων, υπο΄κειται στους
κανο΄νες προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος που ισχυ΄ουν σε περιφερειακο΄, εθνικο΄ και κοινωνικο΄ επι΄πεδο.
3.5.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να προωθηθει΄ η βιωσιµο΄τητα
της γεωργι΄ας.
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3.5.2. Τα ζαχαρο΄τευτλα ει΄ναι µι΄α απο΄ τις καλλιε΄ργειες που
υπεισε΄ρχονται στην περιτροπη΄. ∆εν παρουσια΄ζει ειδικου΄ς κινδυ΄νους. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει συνεπω΄ς µι΄α διαρκη΄ διαχει΄ριση του
περιβα΄λλοντος οριζο΄ντιου και σφαιρικου΄ χαρακτη΄ρα και ο΄χι µι΄α
πιο µερικη΄ τοµεακη΄ θεω΄ρηση.

µαζικω΄ς τις ενισχυ΄σεις τους στην γεωργι΄α και προσεχω΄ς προ΄κειται
να εγκαταλει΄ψουν το «Fair Act». Η Αυστραλι΄α χορη΄γησε προ΄σφατα
µαζικε΄ς ενισχυ΄σεις στον τοµε΄α της ζα΄χαρης, ενω΄ η Βραζιλι΄α και η
Ταϋλα΄νδη διε΄γραψαν τα χρε΄η των εταιρειω΄ν ζα΄χαρης των χωρω΄ν
τους.

3.6.
Η ΟΚΕ λαµβα΄νει γνω΄ση της σηµει΄ωσης της Επιτροπη΄ς
βα΄σει της οποι΄ας το µε΄λλον της ΚΟΑ πρε΄πει να συµπεριλα΄βει τις
διαπραγµατευ΄σεις διευ΄ρυνσης.

3.7.2. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι οι συµφωνι΄ες του Βερολι΄νου πρε΄πει να
γι΄νουν σεβαστε΄ς ο΄πως επι΄σης και η διαπραγµατευτικη΄ εντολη΄ στην
ΚΟΑ που προκυ΄πτει απ' αυτε΄ς, και συνεπω΄ς ει΄ναι ανω΄φελο να
υπα΄ρξουν προκαταβολικε΄ς αποφα΄σεις ως προς τα αποτελε΄σµατα
που θα ΄εχουν για την ζα΄χαρη οι σηµερινε΄ς διαπραγµατευ΄σεις για
την ΚΟΑ και τε΄λος ο΄τι η ΚΟΑ µπορει΄ να προσαρµοστει΄ αν αυτο΄
χρειαστει΄ στο τε΄λος των διαπραγµατευ΄σεων.

΄ νει ο΄τι η σηµερινη΄ ΚΟΑ µε τις διατα΄ξεις
3.6.1. Η ΟΚΕ διαπιστω
ποσο΄στωσης και αναχρηµατοδο΄τησης διευκολυ΄νει τη διευ΄ρυνση
παρεµποδι΄ζοντας την εµφα΄νιση πλεονασµατικω΄ν δαπανω΄ν.
3.6.2. Εξα΄λλου, οι υποψη΄φιες χω΄ρες αναδιαρθρω΄νουν ση΄µερα
την παραγωγη΄ ζαχαροτευ΄τλων καθω΄ς και την βιοµηχανι΄α ζα΄χαρης
που διαθε΄τουν προκειµε΄νου να προσαρµοσθου΄ν στην διευ΄ρυνση
και προς το σκοπο΄ αυτο΄ επενδυ΄ουν στον εκσυγχρονισµο΄ του τοµε΄α
ζαχαρο΄τευτλα/ζα΄χαρη. Ενσωµατω΄νουν επι΄σης, υ΄στερα απο΄ σχετικο΄
αι΄τηµα της 'Ενωσης, το κοινοτικο΄ κατεστηµε΄νο, δηλαδη΄ τις
διατα΄ξεις και τους σηµερινου΄ς µηχανισµου΄ς του καθεστω΄τος
ζα΄χαρης. Η βραχυπρο΄θεσµη ρυ΄θµιση, οι απειλε΄ς στο καθεστω΄ς των
΄ ν σταθεροποι΄ησης
ποσοστω΄σεων η΄ η εγκατα΄λειψη των µηχανισµω
των τιµω΄ν ο΄πως η χρηµατοδο΄τηση του αποθε΄µατος και της
µεταφορα΄ς προ΄κειται να αναστατω
΄ σουν τις διαπραγµατευ΄σεις και
να παρεµποδι΄σουν τις υπο΄ εξε΄λιξη προσπα΄θειες προσαρµογη΄ς στις
υποψη΄φιες χω΄ρες.
3.7.
Η ΚΟΑ ζα΄χαρης, αν λα΄βουµε υπο΄ψη τις µεταρρυθµι΄σεις
που πραγµατοποιη΄θηκαν το 1995, διασφαλι΄ζει τον σεβασµο΄ των
δεσµευ΄σεων που ΄εχουν αναληφθει΄ απο΄ την ΚΟΑ.
3.7.1. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει αντιθε΄τως ο΄σον αφορα΄ τους κυριο΄τερους εται΄ρους της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, µι΄α ορισµε΄νη οπισθοχω΄ρηση στις δεσµευ΄σεις που ει΄χαν αναλα΄βει. Οι ΗΠΑ αυξα΄νουν

4.

Συµπε΄ρασµα

4.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζεται συνεπω΄ς υπε΄ρ µιας ρυ΄θµισης για την
ζα΄χαρη που θα ισχυ΄ει ΄εως την προθεσµι΄α του 2006.
4.2.
Επιµε΄νει επι΄σης στην ανα΄γκη διατη΄ρησης των διατα΄ξεων
για το καθεστω΄ς εξι΄σωσης των δαπανω΄ν αποθεµατοποι΄ησης,
συµπεριλαµβανο΄µενης και της µεταφορα΄ς.
4.3.
Κρι΄νει ανω΄φελη την µει΄ωση των ποσοστω΄σεων και θεωρει΄
ο΄τι οι δηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τους πρω΄τους
60 000 το΄νους ζα΄χαρης που χρησιµοποιου΄νται στη χηµικη΄ βιοµηχανι΄α δεν πρε΄πει να τροποποιηθου΄ν.
4.4.
Η ΟΚΕ ζητει΄ εξα΄λλου να συνδεθει΄ µε τις µελε΄τες που η
Επιτροπη΄ προτι΄θεται να ξεκινη΄σει για να αναλυθου΄ν κυρι΄ως οι
επικρι΄σεις που ΄εχουν γι΄νει στην ΚΟΑ, την συγκε΄ντρωση στην
αγροεπισιτιστικη΄ βιοµηχανι΄α και την µεταδοτικο΄τητα των αλλαγω΄ν
τιµη΄ς µεταξυ΄ του παραγωγου΄ και των καταναλωτω΄ν.

Βρυξε΄λλες, 30 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Τροπολογι΄ες που απορρι΄φθηκαν
Οι ακο΄λουθες τροπολογι΄ες, που ψηφι΄στηκαν απο΄ το ΄ενα τε΄ταρτο των ψηφισα΄ντων, απορρι΄φθηκαν κατα΄ τη δια΄ρκεια των
συζητη΄σεων:
Σηµει΄ο 3.1.4
Αντικαθι΄σταται η εξη΄ς προ΄ταση:
«Η ΟΚΕ δε΄χεται τη διετη΄ περι΄οδο που προτει΄νει η Επιτροπη΄ ω΄στε η ζα΄χαρη να περιληφθει΄ στην προγραµµατισµε΄νη ενδια΄µεση
επισκο΄πηση του προγρα΄µµατος 2000, ο΄πως αποφασι΄σθηκε στο Βερολι΄νο το Μα΄ρτιο 1999».
Αιτιολογι΄α
Προετοιµασι΄α για την προσχω΄ρηση.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 29, ψη΄φοι κατα΄: 86, αποχε΄ς: 3.
Σηµει΄ο 4.1
Τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
«Η ΟΚΕ εκφρα΄ζεται συνεπω΄ς υπε΄ρ µιας ρυ΄θµισης για τη ζα΄χαρη που θα ισχυ΄ει ως την περι΄οδο 2002/2003».
Αιτιολογι΄α
Για την προετοιµασι΄α της προσχω΄ρησης και την συνεκτι΄µηση της ζα΄χαρης στη γενικη΄ επανεξε΄ταση των αροτραι΄ων
καλλιεργειω΄ν.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 32, ψη΄φοι κατα΄: 89, αποχε΄ς: 2.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «'Εκθεση της Επιτροπη΄ς για την
εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 5ης Απριλι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες των συµβα΄σεων που συνα΄πτονται µε καταναλωτε΄ς»
(2001/C 116/25)
Στις 27 Απριλι΄ου 2000, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε, δυνα΄µει του α΄ρθρου 262 της Συνθη΄κης περι΄
ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, να ζητη΄σει γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την ανωτε΄ρω ΄εκθεση.
Το τµη΄µα ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 Νοεµβρι΄ου 2000 (εισηγητη΄ς: ο κ. Atande Ferreira).
Κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 29ης και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε, µε 85 ψη΄φους υπε΄ρ, 38 ψη΄φους κατα΄ και 11 αποχε΄ς, την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Το ζη΄τηµα της ανεπα΄ρκειας των κλασικω΄ν αρχω΄ν της
αυτονοµι΄ας της βου΄λησης, της ισο΄τητας των µερω΄ν και της
ελευθερι΄ας στη συ΄ναψη συµβα΄σεων, που συνοψι΄ζονται µε το
λατινικο΄ απο΄φθεγµα «pacta sunt servanda» και αποτελου΄ν σταθερε΄ς των βασικω΄ν αρχω΄ν των ευρωπαϊκω΄ν νοµικω΄ν συστηµα΄των
αστικου΄ δικαι΄ου, ει΄τε ακολουθου΄ν ει΄τε ο΄χι τον Ναπολεο΄ντειο
Κω΄δικα, για τη ρυ΄θµιση, µε δικαιοσυ΄νη και ισο΄τητα, των συµβατικω΄ν σχε΄σεων, κυρι΄ως µε ιδιω΄τες, ΄εχασε ΄εδαφος, στο απο΄γειο
της βιοµηχανικη΄ς εποχη΄ς, µε την εµφα΄νιση των αποκαλου΄µενων
«τυποποιηµε΄νων συµβα΄σεων» (1). Με βασικα΄ χαρακτηριστικα΄ την
οικονοµικη΄ υπεροχη΄ ενο΄ς εκ των συµβαλλοµε΄νων, που του παρε΄χει
τις προϋποθε΄σεις να υπαγορευ΄ει τις ρη΄τρες στον α΄λλον, την
µονοµε΄ρεια των ρητρω΄ν, που ΄εχουν συνταχθει΄ µε γνω΄µονα κυρι΄ως
το συµφε΄ρον του ισχυρο΄τερου µε΄ρους, την ΄ελλειψη δυνατο΄τητας
µεταβολη΄ς του υποχρεωτικου΄ κειµε΄νου, που θε΄τει στο ασθενε΄στερο
µε΄ρος το δι΄ληµµα «φυ΄γε αν δεν σου αρε΄σει» (2), οι τυποποιηµε΄νες
συµβα΄σεις προκαλου΄ν δια΄φορα προβλη΄µατα, κυρι΄ως στο επι΄πεδο
της διαµο΄ρφωσης της βου΄λησης και του περιεχοµε΄νου τους, που
εκφρα΄ζεται µε γενικου΄ς µη διαπραγµατευ΄σιµους ο΄ρους.

1.2.
Σε αρκετα΄ ευρωπαϊκα΄ κρα΄τη ΄εχουν εµφανιστει΄, σε δια΄σπαρτους νο΄µους η΄ ενσωµατωµε΄νοι στους αντι΄στοιχους Αστικου΄ς
Κω΄δικες, ειδικοι΄ κανο΄νες µε σκοπο΄ να καταστει΄ προφανη΄ς η αδικι΄α
που απορρε΄ει απο΄ τη χρη΄ση ορισµε΄νου τυ΄που συµβατικω΄ν ρητρω΄ν,
που αποτελου΄νται κυρι΄ως απο΄ «γενικου΄ς ο΄ρους» συµβα΄σεων που
΄εχουν συνταχθει΄ εκ των προτε΄ρων και που ΄εχουν προκαλε΄σει
κυριολεκτικη΄ δυσαρµονι΄α µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν. Στη
∆ανι΄α ο νο΄µος για τις εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς ει΄ναι του 1974· ο
γερµανικο΄ς «AGB-Gesetz» χρονολογει΄ται απο΄ το ∆εκε΄µβριο του
1976· ο αγγλικο΄ς «Unfair Contract Terms Act» απο΄ το 1977· o
«Sale of Goods and Supply of Services Act» της Ιρλανδι΄ας,

(1) Ο µεγα΄λος γα΄λλος νοµικο΄ς Saleilles η΄ταν εκει΄νος που, το 1901,
ονο΄µασε ΄ετσι τις προτα΄σεις συµβα΄σεων µε προκαθορισµε΄νο και µη
διαπραγµατευ΄σιµο περιεχο΄µενο, ΄εκφραση που καθιερω΄θηκε στις χω΄ρες
της λατινικη΄ς παρα΄δοσης και µεταφρα΄στηκε στα συστη΄µατα του
«common law» ως «standard form contracts».
(2) Carbonnier, «Droit Civil», 6η ΄εκδοση, T4, 1969, σ. 53.

δηµοσιευ΄τηκε το 1980· του 1983 ει΄ναι ο νο΄µος του Λουξεµβου΄ργου που ορι΄ζει ει΄κοσι κατηγορι΄ες καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν· ο
πορτογαλικο΄ς νο΄µος για τις «γενικε΄ς ρη΄τρες των συµβα΄σεων»
δηµοσιευ΄τηκε το 1985.

1.3.
Στο ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, ανατε΄θηκε στο Συµβου΄λιο της
Ευρω΄πης να διατυπω΄σει, στις 16 Νοεµβρι΄ου 1976, µια Συ΄σταση
σχετικα΄ µε τις καταχρηστικε΄ς συµβα΄σεις (3). Στο κοινοτικο΄ επι΄πεδο,
το ζη΄τηµα προε΄κυψε για πρω΄τη φορα΄ κατα΄ το 1ο Προ΄γραµµα για
µια Πολιτικη΄ για τους Καταναλωτε΄ς (4), αφου΄ η Επιτροπη΄ ΄ελαβε
ρητη΄ εντολη΄ απο΄ το Συµβου΄λιο στο 2ο Προ΄γραµµα του 1981 για
να καταρτι΄σει ΄ενα ΄εγγραφο προβληµατισµου΄ επι΄ του θε΄µατος (5).
Η Επιτροπη΄ απα΄ντησε στο αι΄τηµα µε τη µορφη΄ ανακοι΄νωσης στο
Συµβου΄λιο, στις 14 Φεβρουαρι΄ου 1984(6).

1.4.
Στις 27 Ιουλι΄ου 1990 η Επιτροπη΄ διατυ΄πωσε την προ΄ταση΄
της που µετατρα΄πηκε µεταγενε΄στερα σε οδηγι΄α 93/13/ΕΚ της
5ης Απριλι΄ου 1993 (7).

1.5.
Ο στο΄χος της οδηγι΄ας 93/13/ΕΚ, που αναφε΄ρεται σαφω΄ς
στην εισαγωγη΄ της και στο α΄ρθρο 1, ει΄ναι η προσε΄γγιση των
νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν
µελω΄ν σχετικα΄ µε τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες στις συµβα΄σεις που
συνα΄πτονται µεταξυ΄ ενο΄ς επαγγελµατι΄α και ενο΄ς καταναλωτη΄, και
στο βαθµο΄ που κρι΄νεται αναγκαι΄ο η κατα΄ργηση των καταχρηστικω΄ν
ρητρω΄ν συ΄µφωνα µε κριτη΄ρια αξιολο΄γησης η΄ ενιαι΄ους κανο΄νες,
προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η εγκαθι΄δρυση της εσωτερικη΄ς
αγορα΄ς και να προστατευθει΄ ο πολι΄της ως καταναλωτη΄ς ο΄ταν
αποκτα΄ αγαθα΄ η΄ υπηρεσι΄ες µε συµβα΄σεις που διε΄πονται απο΄ τη
νοµοθεσι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν, α΄λλων απο΄ το δικο΄ του.

(3) Ψη΄φισµα 76(47) του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης της 16.11.1976.
(4) Εγκρι΄θηκε µε ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου στις 14.4.1975.
(5) Σηµει΄ο 30o: η Επιτροπη΄ θα παρουσια΄σει, κατα΄ πρω΄τον, ΄ενα ΄εγγραφο
προβληµατισµου΄ στο οποι΄ο θα διατυπω΄νει την προβληµατικη΄ σχετικα΄
µε το θε΄µα αυτο΄ και τις δια΄φορες πιθανε΄ς επιλογε΄ς, προκειµε΄νου να
εναρµονιστου΄ν οι ο΄ροι του ανταγωνισµου΄ που ενδε΄χεται να επηρεαστου΄ν απο΄ τις δυσαρµονι΄ες στον τοµε΄α αυτο΄ν (Εφηµερι΄δα της ΕΚ 581).
(6) COM(84) 55 τελικο΄· Εφηµερι΄δα της ΕK. Συµπλη΄ρωµα. 1-84.
(7) ΕΕ L 95 της 21.4.1993.
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Απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας αποκλει΄σθηκαν

—

οι συµβα΄σεις που συνα΄πτονται µεταξυ΄ επαγγελµατιω΄ν·

—

η΄ µεταξυ΄ καταναλωτω΄ν·

—

οι συµβα΄σεις εργασι΄ας·

—

οι συµβα΄σεις που σχετι΄ζονται µε κληρονοµικα΄ δι΄καια και µε
την οικογενειακη΄ κατα΄σταση·

—

και οι συµβα΄σεις σχετικα΄ µε την ΄δρυση
ι
και το καταστατικο΄
των εταιρειω΄ν.

1.7.
Εξα΄λλου, δεδοµε΄νου του περιοριστικου΄ χαρακτη΄ρα του
α΄ρθρου 8, η οδηγι΄α α΄φησε στα κρα΄τη µε΄λη τη δυνατο΄τητα να µην
συµπεριλα΄βουν, στις πρα΄ξεις µεταφορα΄ς στο δι΄καιο΄ τους, ως
αντικει΄µενο ρυ΄θµισης που απορρε΄ει απο΄ την οδηγι΄α:
αποτελου΄ν

αντικει΄µενο

—

τις ρη΄τρες που
διαπραγµα΄τευσης·

ιδιωτικη΄ς

—

τις ρη΄τρες που ει΄ναι συνε΄πεια αναγκαστικω΄ν νοµοθετικω΄ν η΄
ρυθµιστικω΄ν διατα΄ξεων, καθω΄ς και διατα΄ξεων η΄ αρχω΄ν
διεθνω΄ν συνθηκω΄ν·

—

τις ρη΄τρες σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ του κυρι΄ου αντικειµε΄νου
της συ΄µβασης η΄ σχετικα΄ µε την ενδεδειγµε΄νη σχε΄ση µεταξυ΄
της τιµη΄ς η΄ της αµοιβη΄ς και των υπηρεσιω΄ν η΄ των αγαθω΄ν
που παρε΄χονται, υπο΄ τον ο΄ρο να συντα΄σσονται κατα΄ τρο΄πο
σαφη΄ και κατανοητο΄.

1.8.
Με την οδηγι΄α οριζο΄ταν, ακο΄µη, ΄ενας «µη εξαντλητικο΄ς»
κατα΄λογος µε ρη΄τρες που θεωρου΄νται «καταχρηστικε΄ς», µε εντελω΄ς
ενδεικτικο΄ χαρακτη΄ρα, που «µπορει΄ να ανακηρυχθου΄ν καταχρηστικε΄ς» εφο΄σον πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις του α΄ρθρου 3 σηµει΄ο 1,
δηλαδη΄, που παρα΄ την καλη΄ θε΄ληση που υπα΄ρχει, δηµιουργου΄ν,
εις βα΄ρος του καταναλωτη΄, σηµαντικη΄ δυσαρµονι΄α µεταξυ΄ των
δικαιωµα΄των και των υποχρεω
΄ σεων των µερω΄ν (γκρι΄ζος κατα΄λογος).
1.9.
Με την οδηγι΄α επιβεβαιωνο΄ταν, τε΄λος, η ανα΄γκη των
κρατω΄ν µελω΄ν να θεσπι΄σουν ενδεδειγµε΄να και αποτελεσµατικα΄
µε΄τρα για να σταµατη΄σει η χρη΄ση καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν, τα οποι΄α
να περιλαµβα΄νουν τη δυνατο΄τητα για τα προ΄σωπα η΄ τους
οργανισµου΄ς που ΄εχουν, συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α, ΄εννοµο
συµφε΄ρον στην προστασι΄α των καταναλωτω΄ν, να απευθυ΄νονται στα
δικαστη΄ρια η΄ στα αρµο΄δια διοικητικα΄ ο΄ργανα, προκειµε΄νου αυτα΄
να ορι΄ζουν εα΄ν οι ρη΄τρες των συµβα΄σεων, που ΄εχουν συνταχθει΄ µε
σκοπο΄ τη γενικευµε΄νη χρη΄ση, ΄εχουν καταχρηστικο΄ χαρακτη΄ρα,
και, εφο΄σον αυτο΄ ισχυ΄ει, να εφαρµο΄ζονται τα ενδεδειγµε΄να και
αποτελεσµατικα΄ µε΄τρα για να σταµατη΄σει η χρη΄ση των ρητρω΄ν
αυτω΄ν.
1.10. Υποτι΄θεται ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θα προε΄βαιναν στη
µεταφορα΄ της αναφερθει΄σας οδηγι΄ας το αργο΄τερο µε΄χρι τις
31 ∆εκεµβρι΄ου 1994.
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1.11. Πε΄ντε χρο΄νια περι΄που µετα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄, απο΄
την 1η µε΄χρι τις 3 Ιουλι΄ου 1999, η Επιτροπη΄ α΄ρχισε ΄ενα
δηµο΄σιο δια΄λογο σχετικα΄ µε την «Αξιολο΄γηση και τις µελλοντικε΄ς
προοπτικε΄ς» της οδηγι΄ας, συγκεντρω΄νοντας, στις Βρυξε΄λλες, περι΄
τους 300 ειδικου΄ς σε θε΄µατα ενοχικου΄ και καταναλωτικου΄
δικαι΄ου, εκπροσω΄πους των κρατω΄ν µελω΄ν και των ενδιαφερο΄µενων
οργανω΄σεων επαγγελµατιω΄ν και καταναλωτω΄ν και υπαλλη΄λους
των κοινοτικω΄ν οργα΄νων (1).

1.12. ∆υνα΄µει του α΄ρθρου 9 της οδηγι΄ας, η Επιτροπη΄ θα ΄επρεπε
να υποβα΄λει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο, µε΄χρι
τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1999, «ε΄κθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της
οδηγι΄ας». Αυτη΄ ει΄ναι η ΄εκθεση, που η Επιτροπη΄ ολοκλη΄ρωσε στις
27 Απριλι΄ου 2000, που ΄εχει τω΄ρα υποβληθει΄ στην ΟΚΕ για
γνωµοδο΄τηση.

1.13. Η ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς ΄εχει δυ΄ο στο΄χους: αφενο΄ς
πραγµατοποιει΄ται µια κριτικη΄ ανα΄λυση, ο΄χι µο΄νο του καθεστω΄τος
που δηµιουργη΄θηκε για τη νοµοθετικη΄ εναρµο΄νιση του προσδιορισµου΄, της προ΄ληψης και της κυ΄ρωσης της χρη΄σης καταχρηστικω΄ν
ρητρω΄ν σε συµβα΄σεις µε τους καταναλωτε΄ς, αλλα΄ επι΄σης του
τυ΄που της µεταφορα΄ς, υλοποι΄ησης και εφαρµογη΄ς στα κρα΄τη
µε΄λη. Αφετε΄ρου, υποκινει΄ται µια δηµο΄σια συζη΄τηση και ζητου΄νται
συµβολε΄ς κατα΄ την ΄εννοια της µεταρρυ΄θµισης και της ενδεχο΄µενης
αναδιατυ΄πωσης του θεσπισθε΄ντος καθεστω΄τος.

2.

Αξιολο΄γηση της 'Εκθεσης της Επιτροπη΄ς

2.1.
Πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ο΄χι µο΄νον η ποιο΄τητα της 'Εκθεσης
ο΄σον αφορα΄ την αρτιο΄τητα στα τεχνικα΄ θε΄µατα και την τεκµηρι΄ωση,
αλλα΄ και ο΄τι δηµοσιευ΄θηκε την κατα΄λληλη στιγµη΄, παρα΄ τον
περιορισµο΄, που αναφε΄ρεται και στην ΄δια
ι την ΄εκθεση, της µικρη΄ς
εµπειρι΄ας στην εφαρµογη΄ του καθεστω΄τος που ισχυ΄ει για ορισµε΄να
κρα΄τη µε΄λη, που µο΄λις πολυ΄ προ΄σφατα µετε΄φεραν την οδηγι΄α.

2.2.
Τονι΄ζεται επι΄σης η προσπα΄θεια που επιχειρει΄ται µε την
'Εκθεση για ολοκληρωµε΄νη συ΄νθεση των διαφο΄ρων παρεµβα΄σεων
κατα΄ τη συζη΄τηση του θε΄µατος, στις ηµερι΄δες απο΄ 1 ΄εως 3 Ιουλι΄ου
1999 που προαναφε΄ρθηκαν, ενω
΄ πρε΄πει να τονισθει΄ η διατυ΄πωση
των θεµελιωδω΄ν ζητηµα΄των που γι΄νεται στην 'Εκθεση, ως συνε΄χεια
και συνε΄πεια του εν λο΄γω διαλο΄γου.

2.3.
'Ενα ακο΄µη πρω΄το σχο΄λιο αφορα΄ την εκτι΄µηση για τις
εργασι΄ες που ΄εφερε εις πε΄ρας η Επιτροπη΄, επι΄ σειρα΄ ετω΄ν, ο΄χι µο΄νο
εξετα΄ζοντας επι΄ µε΄ρους τις αποφα΄σεις των αρµο΄διων εθνικω΄ν
οργα΄νων που αποφα΄νθηκαν για τον καταχρηστικο΄ χαρακτη΄ρα
ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν ρητρω΄ν, στο ΄εργο των οποι΄ων αναφε΄ρεται,

(1) Μπορει΄ κανει΄ς να συµβουλευτει΄ τις εργασι΄ες στην ιστοσελι΄δα
του ∆ιαδικτυ΄ου: (http://europa.eu.int/comm/dgs/health–consumer/
events/event–29–01.pdf), επι΄ συνο΄λου 356 σελι΄δων. Τα αντι΄στοιχα
συµπερα΄σµατα, συνοψισµε΄να απο΄ τον το΄τε ∆ιευθυντη΄ της Μονα΄δας C
της Γ∆ XXIV, βρι΄σκονται στις σελι΄δες 232 και ακο΄λουθες.
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αλλα΄ και την πρωτοβουλι΄α για την ΄δρυση
ι
του CLAB (1), ενο΄ς
χρη΄σιµου µε΄σου για το χαρακτηρισµο΄ του φαινοµε΄νου στο
κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Η ΟΚΕ, ο΄ταν το 1991 αποφαινο΄ταν (2) για την
προ΄ταση οδηγι΄ας, υποστη΄ριζε ο΄τι η΄ταν απαραι΄τητη η κατα΄στρωση
µιας µεθο΄δου µελε΄της εφαρµογη΄ς του προς εγκαθι΄δρυση καθεστω΄τος και για του΄το δει΄χνει ιδιαι΄τερη ευαισθησι΄α στην επιβεβαι΄ωση
της σκοπιµο΄τητας της προ΄τασης.

2.8.
Σε συνε΄πεια µε τις προηγου΄µενες θε΄σεις που ΄ελαβε σε
δια΄φορες περιπτω΄σεις στα θε΄µατα αυτα΄, η ΟΚΕ δεν δε΄χεται, ο΄πως
µε προ΄σχηµα την επανε΄νταξη της οδηγι΄ας, γι΄νουν µε τη δηµοσι΄ευση΄
της βη΄µατα προς τα πι΄σω στο βαθµο΄ της προστασι΄ας που
κατε΄κτησαν οι καταναλωτε΄ς στο πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
δεδοµε΄νου ο΄τι του΄το προβλε΄πεται απο΄ τη Συνθη΄κη (α΄ρθρα 2 και
153, 1).

2.4.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη συµφωνι΄α της ως προς τις αρχε΄ς, το΄σο
µε την κριτικη΄ προσε΄γγιση της Επιτροπη΄ς προς το καθεστω΄ς που
θεσπι΄στηκε µε την οδηγι΄α, ανεξα΄ρτητα µε το ο΄τι οι απο΄ψεις της
δεν ταυτι΄ζονται µε ο΄λες τις αναφερο΄µενες πτυχε΄ς, ο΄σο και σε ο΄,τι
αφορα΄ την αυστηρο΄τητα, το κριτικο΄ πνευ΄µα και την προσοχη΄ µε
τα οποι΄α προσεγγι΄στηκαν τα ζητη΄µατα που τι΄θενται σε ο΄λο το
εξεταζο΄µενο ΄εγγραφο.

2.9.
Σχετικα΄ στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση αναλυ΄ονται τα
ακο΄λουθα θε΄µατα θεµελιω΄δους χαρακτη΄ρα:

2.5.
Παρα΄ την καθυστε΄ρηση µε την οποι΄α ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη
µετε΄φεραν την οδηγι΄α, δυ΄ναται να διαπιστωθει΄ σε κοινοτικη΄
κλι΄µακα ο΄τι:

α)

το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας·

β)

ο καθορισµο΄ς των γενικω΄ν αρχω΄ν που την πλαισιω΄νουν·

γ)

΄ν
η τυπολογι΄α και ο χαρακτη΄ρας του καταλο΄γου των ρητρω
που θεωρου΄νται καταχρηστικε΄ς·

δ)

η φυ΄ση της παρατυπι΄ας και οι νοµικε΄ς της συνε΄πειες·
οι µηχανισµοι΄ κυρω΄σεως που προβλε΄πονται απο΄ τη χρη΄ση
της οδηγι΄ας·

α)

ο τρο΄πος της µεταφορα΄ς δεν επε΄φερε την πραγµατικη΄
εναρµο΄νιση των διαφο΄ρων εθνικω΄ν δικαι΄ων·

ε)

β)

η ερµηνει΄α που ΄εδωσαν τα κρα΄τη µε΄λη ως προς το πεδι΄ο
εφαρµογη΄ς και τη φυ΄ση των διδαγµα΄των της οδηγι΄ας δεν
ει΄ναι ταυτο΄σηµη·

στ) ο ρο΄λος του διαλο΄γου µεταξυ΄ επαγγελµατικω΄ν και
καταναλωτω΄ν·

γ)

απο΄ την α΄ποψη της αποτελεσµατικο΄τητας, η µορφη΄ µε την
οποι΄α εφαρµο΄ζονται στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη οι κανο΄νες της
µεταφορα΄ς δεν ει΄ναι η ΄δια.
ι

2.6.
Παραµε΄νουν, κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς
στα επι΄πεδα προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν, ανα΄λογα µε τον
εφαρµοζο΄µενο νο΄µο στις συναπτο΄µενες συµβα΄σεις, που ενισχυ΄ονται απο΄ τον συνοπτικο΄ χαρακτη΄ρα της οδηγι΄ας, η οποι΄α δι΄νει σε
ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη τη δυνατο΄τητα να θεσπι΄σουν αυστηρο΄τερα
καθεστω΄τα προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν, πλην ο΄µως µη εναρµονισµε΄να, γεγονο΄ς το οποι΄ο δεν συµβα΄λλει, αλλα΄ αντιθε΄τως βλα΄πτει,
την ολοκλη΄ρωση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.
2.7.
Η ΟΚΕ ΄εχει τη δυνατο΄τητα να επικεντρωθει΄ ο΄χι το΄σο
στις περιγραφικε΄ς και ενηµερωτικε΄ς πτυχε΄ς του υφιστα΄µενου
καθεστω΄τος και της εφαρµογη΄ς του, αλλα΄ στην επεξεργασι΄α
προτα΄σεων για τροποποι΄ηση η΄ αναµο΄ρφωση του συστη΄µατος,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη, αν και ο΄χι απαραιτη΄τως, τα δια΄φορα
ζητη΄µατα που ΄εθεσε η Επιτροπη΄ (3) και ανακαλω΄ντας κατ' ανα΄γκη
(και, εφο΄σον χρειαστει΄, παραγρα΄φοντας) τις προηγου΄µενες θε΄σεις
επι΄ του θε΄µατος (4).
(1) Βα΄ση δεδοµε΄νων για τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες.
(2) ΕΕ C 159 της 17.6.1991, σ. 34 και σηµει΄ο 2.1.4.
(3) Τα 22 ερωτη΄µατα για τα οποι΄α η Επιτροπη΄ ξεκινα΄ το δια΄λογο και
καλει΄ σε συλλογη΄ απο΄ψεων και προτα΄σεων, στην 'Εκθεση΄ της, ει΄ναι,
στην πραγµατικο΄τητα, και µε προσεκτικο΄τερη εξε΄ταση, 33. ∆εν υπα΄ρχει
χω΄ρος για να απαντηθει΄ η κα΄θε επερω΄τηση, αλλα΄, ο΄πως αναφε΄ρθηκε,
θα ληφθει΄ θε΄ση επι΄ των σηµαντικο΄τερων.
(4) Πρβλ. κυρι΄ως µε τη γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας του 1998 «Οι
καταναλωτε΄ς στην αγορα΄ των ασφαλειω΄ν» στην ΕΕ C 95 της
30.3.1998.

ε)

η σηµασι΄α και το µε΄λλον του CLAB.

3.

Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας

3.1.
Το πρω΄το ζη΄τηµα που πρε΄πει συνεπω΄ς να τεθει΄ αφορα΄ το
πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του εξεταζο΄µενου καθεστω΄τος.
Εφο΄σον ει΄ναι ιστορικα΄ κατανοητο΄ ο΄τι, κατ' αρχα΄ς, η προστασι΄α
απο΄ τη χρη΄ση καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν στις συµβα΄σεις προσανατολιζο΄ταν κυρι΄ως προς τους καταναλωτε΄ς και τις σχε΄σεις τους µε
επαγγελµατι΄ες, ση΄µερα, µε βα΄ση τη Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ,
ει΄ναι δυνατο΄ν να βρεθει΄ το ΄ερεισµα και η νοµικη΄ βα΄ση για να
εξετασθει΄ το θε΄µα ευρυ΄τερα — α΄ρθρο 65 της Συνθη΄κης (5).

(5) Τα µε΄τρα τα οποι΄α θα ληφθου΄ν κατα΄ το α΄ρθρο 67 στον τοµε΄α της
δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς υποθε΄σεις µε διασυνοριακε΄ς
επιπτω΄σεις και στο µε΄τρο που ει΄ναι αναγκαι΄α για την οµαλη΄ λειτουργι΄α
της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, περιλαµβα΄νουν:
α) Βελτι΄ωση και απλου΄στευση:
— του συστη΄µατος διασυνοριακη΄ς επι΄δοσης η΄ κοινοποι΄ησης δικαστικω΄ν και εξω΄δικων πρα΄ξεων,
— της συνεργασι΄ας κατα΄ την αποδεικτικη΄ διαδικασι΄α,
— της αναγνω΄ρισης και εκτε΄λεσης αποφα΄σεων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων αποφα΄σεων επι΄ εξω΄δικων
υποθε΄σεων
β) Προω΄θηση της συµβατο΄τητας των κανο΄νων που εφαρµο΄ζονται στα
κρα΄τη µε΄λη, ο΄σον αφορα΄ τη συ΄γκρουση νο΄µων και δικαιοδοσι΄ας
γ) Εξα΄λειψη των εµποδι΄ων για την οµαλη΄ διεξαγωγη΄ πολιτικω΄ν δικω΄ν,
εν ανα΄γκη προωθω΄ντας τη συµβατο΄τητα των κανο΄νων πολιτικη΄ς
δικονοµι΄ας που εφαρµο΄ζονται στα κρα΄τη µε΄λη.
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3.2.
Η κατα΄σταση δυσαρµονι΄ας στις συµβα΄σεις και ανισο΄τητας
απο΄ υλικη΄ α΄ποψη των µερω΄ν κατα΄ τη συ΄ναψη ορισµε΄νου ει΄δους
συµβα΄σεων, τα περιεχο΄µενα των οποι΄ων προτει΄νονται εκ των
προτε΄ρων εξ ενο΄ς των µερω΄ν, µε µο΄νη δυνατο΄τητα του α΄λλου
µε΄ρους να δεχτει΄ η΄ να αρνηθει΄ το συ΄νολο των ρητρω΄ν, δεν
υφι΄σταται µο΄νο στις σχε΄σεις µεταξυ΄ επαγγελµατιω΄ν και καταναλωτω΄ν, αλλα΄, γενικα΄, σε ο΄λες τις σχε΄σεις στις οποι΄ες χρησιµοποιει΄ται αυτο΄ το ει΄δος των συµβα΄σεων, και ΄ενα εκ των µερω΄ν δεν ΄εχει
την πραγµατικη΄ δυνατο΄τητα να διαµορφω΄σει το περιεχο΄µενο΄
της, επι΄ ΄σοις
ι
ο΄ροις, µε ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις εµπορικε΄ς και
βιοµηχανικε΄ς ΜΜΕ η΄ α΄λλα επαγγε΄λµατα και οργανω΄σεις. Εξα΄λλου,
ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν η΄δη υιοθετη΄σει νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις
σχετικα΄ µε τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες των συµβα΄σεων, το πεδι΄ο
εφαρµογη΄ς των οποι΄ων ει΄ναι κατα΄ πολυ΄ ευρυ΄τερο απο΄ αυτο΄ που
προβλε΄πεται απο΄ την εξεταζο΄µενη οδηγι΄α µε αποτε΄λεσµα να
καλυ΄πτονται και οι σχε΄σεις µεταξυ΄ των επιµε΄ρους ατο΄µων οι οποι΄ες
δεν αποτελου΄ν καταναλωτικε΄ς σχε΄σεις, ο΄πως συµβαι΄νει και µε τις
σχε΄σεις µεταξυ΄ επαγγελµατιω΄ν.

καταναλωτη΄ς, τις «υποχρεωτικε΄ς» διατα΄ξεις και τους ο΄ρους των
συµβα΄σεων σχετικα΄ µε την τιµη΄ και το αντικει΄µενο της συ΄µβασης,
θε΄µατα, εν ολι΄γοις, που η πλειονο΄τητα των κρατω΄ν µελω΄ν
δεν µετε΄φερε, µε προφανε΄ς πλεονε΄κτηµα για το καθεστω΄ς της
προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν που προκυ΄πτει.

3.6.2. Φαι΄νεται ο΄τι η χρη΄ση της ευχε΄ρειας της µη χρησιµοποι΄ησης της εξαι΄ρεσης απο΄ την πλειοψηφι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν
µετατρε΄πεται, σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα, στην επι΄ταση των διαφορω΄ν
νοµοθετικου΄ χαρακτη΄ρα (εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες µη εναρµονισθει΄σες),
πρα΄γµα που βλα΄πτει την καλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς,
ιδιαι΄τερα απο΄ πλευρα΄ς ανταγωνισµου΄ (3).

4.
3.3.
∆εν φαι΄νεται αιτιολογηµε΄νος, συνεπω΄ς, ο περιορισµο΄ς του
ισχυ΄οντος καθεστω΄τος στην προ΄ληψη και την καταστολη΄ της
χρη΄σης καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν µο΄νο στις σχε΄σεις µε καταναλωτε΄ς,
αλλα΄ θα πρε΄πει να επεκταθει΄ σε ο΄λες τις κατηγορι΄ες συµβατικω΄ν
σχε΄σεων µε τα χαρακτηριστικα΄ αυτα΄, ο΄πως ει΄χε η΄δη επισηµα΄νει η
ΟΚΕ στην προαναφερθει΄σα γνωµοδο΄τηση του 1991 (1).

3.4.
Στην περι΄πτωση που η Επιτροπη΄ δεν προβει΄ στην ουσιαστικη΄ διευ΄ρυνση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας βα΄σει των
προαναφερθε΄ντων, θα πρε΄πει τουλα΄χιστον, σε µι΄α πρω΄τη φα΄ση, να
προβλε΄ψει την υποχρεωτικη΄ «εξ αντανακλα΄σεως εφαρµογη΄» στις
περιπτω΄σεις εκει΄νες κατα΄ τις οποι΄ες µι΄α ρη΄τρα που θεωρει΄ται
ως καταχρηστικη΄ στο πλαι΄σιο των συµβατικω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄
΄ ν αποτελει΄ στοιχει΄ο της συµβατικη΄ς
επιχειρη΄σεων και καταναλωτω
σχε΄σης που συνδε΄ει τις επιχειρη΄σεις µεταξυ΄ τους σε ΄ενα προηγου΄µενο στα΄διο της αλυσι΄δας διανοµη΄ς.

3.5.
Του΄το δεν θα πρε΄πει να εµποδι΄ζει, εντου΄τοις, το γεγονο΄ς
ο΄τι κατα΄ την εξε΄ταση των ιδιαι΄τερης φυ΄σεως καταναλωτικω΄ν
σχε΄σεων απαιτει΄ται διαφορετικη΄ µεταχει΄ριση των συµβα΄σεων ο΄ταν
΄ενα εκ των µερω΄ν ει΄ναι καταναλωτη΄ς, µε τη δυνατο΄τητα να
ει΄ναι διαφορετικο΄ ει΄τε το ει΄δος των ρητρω΄ν που θεωρου΄νται
καταχρηστικε΄ς, ει΄τε διαφορετικο΄ς ο βαθµο΄ς της προστασι΄ας —
δια΄κρισης, λο΄γου χα΄ρη, µεταξυ΄ των απο΄λυτων απαγορευ΄σεων και
των σχετικω΄ν απαγορευ΄σεων η΄ το καθεστω΄ς βα΄σει του οποι΄ου
αναγνωρι΄ζεται ο καταχρηστικο΄ς χαρακτη΄ρας (αυτεπα΄γγελτη
αναγνω΄ριση απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ η΄ αντιστροφη΄ του βα΄ρους για
επι΄κληση η΄ απο΄δειξη του καταχρηστικου΄ χαρακτη΄ρα).

20.4.2001

΄ ν αρχω
΄ν
Ο καθορισµο΄ς των γενικω

4.1.
Στο επι΄πεδο των γενικω΄ν αρχω΄ν που διαµορφω΄νουν το
καθεστω΄ς ει΄ναι σκο΄πιµος ο προβληµατισµο΄ς για τη σηµασι΄α
που πρε΄πει να δοθει΄ σε ορισµε΄νες θεµελιω΄δεις ΄εννοιες της
διαπραγµα΄τευσης για τη συ΄ναψη συ΄µβασης.

4.1.1. H αρχη΄ της διαφα΄νειας ει΄ναι µι΄α απο΄ αυτε΄ς, και η ΄εννοια
και η λειτουργι΄α της δεν καθι΄στανται απολυ΄τως σαφει΄ς µε΄σα στα
υφιστα΄µενα α΄ρθρα, ειδικα΄ στο επι΄πεδο των συνεπειω΄ν τους στην
πορει΄α της συ΄µβασης.

4.1.2. Θεωρει΄ται ο΄τι θα υπη΄ρχε µεγαλυ΄τερη σαφη΄νεια εα΄ν
θεσπιζο΄ταν, κατα΄ τρο΄πο αναµφισβη΄τητο, ο΄τι:
α)

οι ρη΄τρες που δεν ει΄ναι αντικει΄µενο ιδιωτικη΄ς διαπραγµα΄τευσης µπορου΄ν να γι΄νουν δεκτε΄ς απο΄ τον καταναλωτη΄ µο΄νον
εφο΄σον αυτο΄ς ει΄χε τη δυνατο΄τητα να τις γνωρι΄σει και να
κατανοη΄σει το περιεχο΄µενο΄ τους πριν απο΄ τη συ΄ναψη της
συ΄µβασης, και

β)

οι ρη΄τρες των συµβα΄σεων πρε΄πει να συντα΄σσονται κατα΄ τρο΄πο
καταληπτο΄, σαφη΄ και µονοση΄µαντο, και να κατανοου΄νται
απο΄ ΄ενα µε΄σο καταναλωτη΄ που καταβα΄λλει την κανονικη΄
προσπα΄θεια ενο΄ς «καλου΄ οικογενεια΄ρχη», και εα΄ν αυτο΄ δεν
ισχυ΄ει να µπορει΄ να χαρακτηρισθου΄ν α΄κυρες και α΄νευ
αποτελε΄σµατος (4).

3.6.
Εξα΄λλου, ΄ενα ορισµε΄νο ει΄δος εξαιρε΄σεων, που περιλαµβα΄νει το υφιστα΄µενο καθεστω΄ς (2), φαι΄νεται επι΄σης ο΄τι δεν αιτιολογει΄ται, κατα΄ την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς, πρα΄γµα που ΄εχει βα΄ση.
3.6.1. Αναφε΄ρονται, ειδικο΄τερα, οι εξαιρε΄σεις σχετικα΄ µε τις
ρη΄τρες των συµβα΄σεων που διαπραγµατευ΄εται µεµονωµε΄να ο

(1) ΕΕ C 159 της 17.6.1991, αρ. 2.3.3.
(2) Αναφε΄ρονται ανωτε΄ρω στο σηµει΄ο 1.7.

(3) ∆ι΄δεται, κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, καταφατικη΄ απα΄ντηση στα ερωτη΄µατα
που διατυπω΄νονται στο σηµει΄ο 1 της 'Εκθεσης της Επιτροπη΄ς, χωρι΄ς
να λαµβα΄νεται σαφη΄ς θε΄ση για το ζη΄τηµα της επε΄κτασης του πεδι΄ου
εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας σε ο΄λες τις συµβα΄σεις, ανεξα΄ρτητα απο΄ το
εα΄ν ΄ενα εκ των µερω΄ν ει΄ναι καταναλωτη΄ς, και ενσωµατω΄νονται
δια΄φορες προτα΄σεις που ΄εγιναν, στην κατευ΄θυνση αυτη΄, κατα΄ τις
ηµερι΄δες απο΄ 1ης ΄εως 3ης Ιουλι΄ου 1999.
(4) 'Οπως η΄δη ΄εχει αναφε΄ρει η ΟΚΕ στο σηµει΄ο 2.5.3 της προαναφερθει΄σας
γνωµοδο΄τησης.
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4.1.3. Η αρχη΄ της διαφα΄νειας θα πρε΄πει ακο΄µη να αποτελει΄ τη
βα΄ση για να ορισθου΄ν οι υποχρεω΄σεις που απορρε΄ουν για
τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη στην περι΄πτωση µη εκπλη΄ρωσης της
υποχρε΄ωσης πληροφο΄ρησης προ της συ΄µβασης. Για το λο΄γο αυτο΄
προτει΄νεται ο καθορισµο΄ς γενικω΄ν µη διαπραγµατευ΄σιµων ο΄ρων
των συµβα΄σεων µε ιδιαι΄τερη επι΄πτωση στις πωλη΄σεις εξ' αποστα΄σεως ιδιαι΄τερα µε τη χρη΄ση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν· επ' αυτου΄ η
ΟΚΕ, και΄τοι ανεπιτυχω΄ς, επε΄στησε, το 1991, την προσοχη΄ του
Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς (1) (2).

4.2.
Αλλα΄ και η ΄δια
ι η αρχη΄ της καλη΄ς πι΄στης και η συ΄νδεση΄
της µε την ΄εννοια της συµβατικη΄ς δυσαρµονι΄ας φαι΄νεται ο΄τι θα
πρε΄πει να διασαφηνισθει΄, σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, µε τρο΄πο ω΄στε η
µεταφορα΄ της να µην προκαλει΄, ο΄πως συµβαι΄νει ση΄µερα, διαφορετικα΄ καθεστω΄τα, αν ο΄χι και αποκλι΄νοντα, στα δια΄φορα εθνικα΄
δι΄καια.

4.2.1. Πρα΄γµατι, ΄ενα θε΄µα που συζητη΄θηκε ευρε΄ως στις ηµερι΄δες απο΄ 1ης µε΄χρι 3ης Ιουλι΄ου 1999, η΄ταν οι δια΄φορες πιθανε΄ς
΄εννοιες της σταθερη΄ς ΄εκφρασης του α΄ρθρου 3 σηµει΄ο 1 της
Οδηγι΄ας «παρα΄ την απαι΄τηση καλη΄ς πι΄στης», που ερµηνευ΄θηκε µε
δια΄φορους τρο΄πους και µα΄λιστα µε αντιτιθε΄µενες σηµασι΄ες, στις
δια΄φορες γλωσσικε΄ς αποδο΄σεις της οδηγι΄ας (3).

4.2.2. Οµοι΄ως, δεν ει΄ναι επι΄σης σαφε΄ς το περιεχο΄µενο της
΄εκφρασης «σηµαντικη΄ ανισορροπι΄α», που απαιτει΄ται εκτο΄ς απο΄ την
΄εννοια της καλη΄ς πι΄στης.

4.2.3. Τε΄λος, το ΄διο
ι
το περιεχο΄µενο της ΄εννοιας της «καλη΄ς
πι΄στης», δεν ει΄ναι µονοση΄µαντο, συ΄µφωνα µε τις δια΄φορες νοµικε΄ς
΄ δες
παραδο΄σεις διαφο΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν, και προκυ΄πτει το θεµελιω
ερω΄τηµα, κυρι΄ως θεωρητικου΄ χαρακτη΄ρα, αλλα΄ µε προφανει΄ς
πρακτικε΄ς επιπτω΄σεις στην εφαρµογη΄ του δικαι΄ου, του κατα΄ πο΄σον
πρε΄πει να εξακολουθη΄σει να γι΄νεται επι΄κληση της ΄εννοιας αυτη΄ς
ως συστατικου΄ στοιχει΄ου της ΄εννοιας της καταχρηστικη΄ς ρη΄τρας.

4.3.
Επι΄ των ζητηµα΄των αυτω΄ν η Επιτροπη΄ δεν λαµβα΄νει ρητα΄
θε΄ση στην 'Εκθεση΄ της. Παρα΄ τις τεχνικε΄ς και νοµικε΄ς δυσκολι΄ες

(1) Βλε΄πε αριθ. 2.5.
(2) ∆ι΄δεται, κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, απα΄ντηση στα ερωτη΄µατα που
διατυπω΄νονται στα σηµει΄α 3, 4 και 5 της 'Εκθεσης της Επιτροπη΄ς,
σ. 20 της πορτογαλικη΄ς και της ελληνικη΄ς ΄εκδοσης.
(3) 'Ενας πορτογα΄λος νοµικο΄ς, παρω΄ν στις ηµερι΄δες, σχολι΄αζε σχετικα΄:
«Τι σηµαι΄νει εντε΄λει “παρα΄ την απαι΄τηση καλη΄ς πι΄στης”; (...). Αναφε΄ρεται στην καλη΄ πι΄στη απο΄ υποκειµενικη΄ α΄ποψη; 'Η στην αντικειµενικα΄
καλη΄ πι΄στη; Ωστο΄σο, σε αυτη΄ν την τελευται΄α περι΄πτωση, µπορει΄ η
ρη΄τρα να ει΄ναι καταχρηστικη΄, διο΄τι προξενει΄ µια “σηµαντικη΄ δυσαρµονι΄α εις βα΄ρος του καταναλωτη΄” και, παρα΄ ταυ΄τα, να συνα΄δει µε την
καλη΄ πι΄στη;» (καθηγητη΄ς Pinto Monteiro).
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που υποβο΄σκουν, η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να µην παραλει΄ψει να
αποφανθει΄ επ' αυτω΄ν, προκειµε΄νου να διευκρινισθει΄ το νο΄ηµα και
το περιεχο΄µενο αυτω΄ν των βασικω΄ν εννοιω΄ν, ω΄στε η µεταφορα΄
τους στα εθνικα΄ δι΄καια να πραγµατοποιηθει΄ χωρι΄ς παρανοη΄σεις
και µε πραγµατικα΄ εναρµονισµε΄νο τρο΄πο.

4.4.
Η ΟΚΕ καλει΄ επι΄σης την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να
ενω΄σουν τις προσπα΄θειε΄ς τους ω΄στε να εξετασθει΄ το ενδεχο΄µενο
µιας νε΄ας προσε΄γγισης του ο΄λου θε΄µατος, µε προσφυγη΄, κυρι΄ως,
στην αµερικανικη΄ εµπειρι΄α κατα΄ την κατα΄ρτιση «νο΄µων-πλαι΄σιο» η΄
«ενιαι΄ων νο΄µων», µε τη δε΄σµευση να προχωρη΄σει, κατα΄ τρο΄πο
ουσιαστικο΄τερο, το εγχει΄ρηµα της πραγµατικη΄ς εναρµο΄νισης των
εθνικω΄ν δικαι΄ων, τουλα΄χιστον στις τοµεακε΄ς πτυχε΄ς (π.χ. ασφαλι΄σεις, τραπεζικο΄ς τοµε΄ας, µεταφορε΄ς, βασικε΄ς υπηρεσι΄ες). Κατα΄ τον
τρο΄πο αυτο΄ ΄σως
ι
ξεπεραστου΄ν οι δυσκολι΄ες της συνυ΄παρξης, στην
ΕΕ, των νοµικω΄ν συστηµα΄των που βασι΄ζονται σε µη ταυτο΄σηµες
΄εννοιες.

5.

Η τυπολογι΄α και η φυ΄ση των καταλο΄γων των καταχ΄ ν ρητρω
΄ν
ρηστικω

5.1.
Τα ει΄δη των απαγορευµε΄νων γενικω΄ν ρητρω΄ν των συµβα΄σεων και η κατα΄ρτιση του αντι΄στοιχου καταλο΄γου θα πρε΄πει επι΄σης
να αναθεωρηθου΄ν, µε ταξινο΄µηση και δια΄κριση των απολυ΄τως
απαγορευµε΄νων ρητρω΄ν (µαυ΄ρος κατα΄λογος) και των σχετικω΄ς
απαγορευµε΄νων (γκρι κατα΄λογος).
5.1.1. Προτου΄ αυξηθει΄ ο αριθµο΄ς των παραδειγµα΄των των
ρητρω΄ν, θεωρει΄ται σκο΄πιµο να βελτιωθει΄ και να απλοποιηθει΄ η
διατυ΄πωση΄ τους.
5.1.2. 'Οσον αφορα΄ τον µαυ΄ρο κατα΄λογο, θεωρει΄ται σκο΄πιµο
ο΄τι αυτο΄ς πρε΄πει να περιοριστει΄ σε εκει΄νες τις περιπτω΄σεις κατα΄ τις
οποι΄ες ο καταχρηστικο΄ς χαρακτη΄ρας αναγνωρι΄ζεται οµο΄φωνα απο΄
το συγκριτικο΄ δι΄καιο των κρατω΄ν µελω΄ν, διο΄τι παραβια΄ζονται
γενικε΄ς αρχε΄ς κοινα΄ αποδεκτε΄ς, σε οιαδη΄ποτε κατηγορι΄α συµβα΄σεως.

5.2.
Ανεξα΄ρτητα απο΄ τον υποχρεωτικο΄ η΄ ενδεικτικο΄ τους
χαρακτη΄ρα, οι κατα΄λογοι, µαυ΄ροι η΄ φαιοι΄, πρε΄πει υποχρεωτικα΄ να
µεταγραφου΄ν, «κατα΄ γρα΄µµα», στα νοµικα΄ κει΄µενα της µεταφορα΄ς
της οδηγι΄ας.

5.3.
Ο καθεαυτο΄ επιτακτικο΄ς χαρακτη΄ρας του µαυ΄ρου καταλο΄γου και ο απλω΄ς ενδεικτικο΄ς χαρακτη΄ρας του φαιου΄ καταλο΄γου
θα πρε΄πει να καθορισθου΄ν επακριβω΄ς στο νοµοθετικο΄ κει΄µενο. Η
σηµερινη΄ κατα΄σταση δεν ει΄ναι η ενδεδειγµε΄νη και επ' αυτου΄ η ΟΚΕ
΄εχει η΄δη επιστη΄σει την προσοχη΄ (4).

(4) Βλε΄πε αριθ. 2.8.
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5.4.
Το περιεχο΄µενο των καταλο΄γων θα πρε΄πει επι΄σης να
αναθεωρηθει΄ υπο΄ το πρι΄σµα της κεκτηµε΄νης εµπειρι΄ας, και µπορει΄
να εξεταστει΄ το ενδεχο΄µενο της καθιε΄ρωσης καταλο΄γων ρητρω΄ν
ανα΄λογα µε τις κυριο΄τερες κατηγορι΄ες των εξεταζο΄µενων συµβα΄σεων (π.χ. τραπεζικε΄ς υπηρεσι΄ες, ασφα΄λειες (1), χρονοµερισµο΄ς,
οργανωµε΄να ταξι΄δια) (2).

6.5.
Τε΄λος, η θε΄σπιση προ΄σθετων κυρω΄σεων αιτιολογει΄ται µο΄νο
υπο΄ τη µορφη΄ «χρηµατικη΄ς ποινη΄ς», ο΄ταν ο προτει΄νων τις ρη΄τρες,
΄εχοντας ηττηθει΄ σε αγωγη΄ παραλει΄ψεως, αθετη΄σει, δολι΄ως, την
απαγο΄ρευση να χρησιµοποιη΄σει η΄ να προτει΄νει ρη΄τρες συµβα΄σεων
που αποτε΄λεσαν αντικει΄µενο οριστικη΄ς απαγο΄ρευσης µε τελεσι΄δικη
απο΄φαση δικαστηρι΄ου (4).

6.

7.

Φυ΄ση της παρατυπι΄ας και οι συνε΄πειε΄ς της

6.1.
'Οπως και η ΄δια
ι
η Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει στην 'Εκθεση΄
της, το υφιστα΄µενο καθεστω΄ς παρουσια΄ζει ιδιαι΄τερες ελλει΄ψεις και
παραλει΄ψεις στη νοµικη΄ αξιολο΄γηση της παρατυπι΄ας που προκυ΄πτει απο΄ τη χρη΄ση καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν και των συνεπειω΄ν της.
Περιοριζο΄µενο στην προ΄βλεψη ο΄τι οι καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες «δεν
πρε΄πει να δεσµευ΄ουν τους καταναλωτε΄ς», το κει΄µενο του α΄ρθρου
6 της Οδηγι΄ας ΄εδωσε τη δυνατο΄τητα στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη,
κατα΄ τη µεταφορα΄ της οδηγι΄ας και συ΄µφωνα µε τις δικε΄ς τους
νοµικε΄ς παραδο΄σεις, να θεσπι΄σουν δια΄φορα καθεστω΄τα κυρω΄σεων
για τη χρη΄ση καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν, που κυµαι΄νονται απο΄ το
νοµικο΄ κενο΄ µε΄χρι την ακυρο΄τητα η΄ την ακυρωσιµο΄τητα, απο΄ την
αναποτελεσµατικο΄τητα µε΄χρι την αδυναµι΄α εναντι΄ωσης η΄ το
ανεφα΄ρµοστο των εν λο΄γω ρητρω΄ν.

Οι µηχανισµοι΄ της προ΄ληψης και της κατα΄ργησης της
΄ ν ρητρω
΄ν
χρη΄σης καταχρηστικω

7.1. Οι περιορισµοι΄ του δικαστικου΄ συστη΄µατος και οι δυνατο΄τητες βελτι΄ωση΄ς του
7.1.1. Στα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη ο µο΄νος τρο΄πος προ΄ληψης
της χρη΄σης καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν ει΄ναι η προσφυγη΄ δια της
δικαστικη΄ς οδου΄. Κατα΄ τις ηµερι΄δες απο΄ την 1η µε΄χρι την
3η Ιουλι΄ου 1999, η γενικη΄ α΄ποψη των ειδικω΄ν που ακου΄στηκαν
η΄ταν οµο΄φωνη ως προς το ο΄τι το δικαστικο΄ συ΄στηµα ελε΄γχου
που υπα΄ρχει στα δια΄φορα κρα΄τη παρουσια΄ζει κενα΄ και µικρη΄
αποτελεσµατικο΄τητα σε σχε΄ση µε το στο΄χο της απα΄λειψης των
καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν των συµβα΄σεων.

7.1.2.
6.2.
Καθω΄ς διαφε΄ρουν τα καθεστω΄τα κα΄θε µιας των αστικω΄ν
κυρω΄σεων που προαναφε΄ρθηκαν, διαφε΄ρουν επι΄σης και οι συνε΄πειε΄ς
΄ ν στο πλαι΄σιο
τους, κυρι΄ως στο επι΄πεδο της δε΄σµευσης των µερω
της συ΄µβασης, απο΄ τη στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α προκυ΄πτουν τα
αποτελε΄σµατα η΄ απο΄ τη δυνατο΄τητα αυτεπα΄γγελτης εκτι΄µησης απο΄
πλευρα΄ς του δικαστη΄ (3).

6.3.
Φαι΄νεται, συνεπω΄ς, σκο΄πιµο να προταθει΄ ο σαφη΄ς καθορισµο΄ς απο΄ το νε΄ο κει΄µενο της οδηγι΄ας της φυ΄σης της αστικη΄ς
κυρω΄σεως για χρη΄ση καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν, ο αντι΄κτυπος και το
πεδι΄ο ισχυ΄ος στα συµβο΄λαια στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται (ολικη΄ η΄
µερικη΄ ακυρο΄τητα, αδυναµι΄α µει΄ωσης, κ.λπ.), και η δυνατο΄τητα
της αυτεπα΄γγελτης εκτι΄µηση΄ς της απο΄ τα δικαστη΄ρια.

6.4.
Ως προς την περι΄πτωση που διατυπω΄νει η Επιτροπη΄ για
την ενι΄σχυση των αστικω΄ν κυρω΄σεων, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι, στην
παρου΄σα κατα΄σταση, του΄το δεν δικαιολογει΄ται. 'Ισως ει΄ναι λο΄γος
ο οποι΄ος, στο βαθµο΄ ο΄που η απλη΄ χρη΄ση µιας καταχρηστικη΄ς
ρη΄τρας ει΄ναι επιζη΄µια για τον αντισυµβαλλο΄µενο, δικαιολογει΄ την
αναστροφη΄ του βα΄ρους της αποδει΄ξεως για να καταδειχθει΄ ο
δεσµο΄ς της αιτιω΄δους συνα΄φειας και της υ΄παρξης ζηµια΄ς, ενω΄
αφη΄νεται οπωσδη΄ποτε στον βλαβε΄ντα η απο΄δειξη του υ΄ψους της
ζηµια΄ς.

(1) Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ του 1998, που αναφε΄ρεται ευρε΄ως στην
εξεταζο΄µενη 'Εκθεση.
(2) ∆ι΄δεται, κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, απα΄ντηση στα ερωτη΄µατα που
διατυπω΄νει η Επιτροπη΄ στο σηµει΄ο 2, σ. 18.
(3) Βλε΄πε την ενδιαφε΄ρουσα απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου της 27.7.2000
(υπο΄θεση C 248/98 και 244/98).

Οι κυριο΄τερες αιτι΄ες που αναφε΄ρθηκαν σχετι΄ζονται µε

α)

τη βραδυ΄τητα των δικαστικω΄ν διαδικασιω΄ν, ακο΄µη και ο΄ταν
΄εχουν το χαρακτη΄ρα συνοπτικη΄ς η΄ επει΄γουσας διαδικασι΄ας·

β)

το γενικο΄ καθεστω΄ς του πεδι΄ου ισχυ΄ος και δρα΄σης της
εκδικαζο΄µενης υπο΄θεσης, που κατ' αρχη΄ν αφορα΄
αποκλειστικα΄ τη συ΄µβαση η΄ τη ρη΄τρα που τι΄θεται στην κρι΄ση
του δικαστηρι΄ου και τον προσφε΄ροντα τη συ΄µβαση·

γ)

τη δυνατο΄τητα, κατα΄ την καθεαυτη΄ πορει΄α της αγωγη΄ς
παραλει΄ψεως, οι προτει΄νοντες τη δικαιοπραξι΄α να τροποποιου΄ν τυπικα΄ τις συµβα΄σεις, αναιρω΄ντας το χρη΄σιµο αποτε΄λεσµα της αγωγη΄ς, λο΄γω «κατα΄ργησης της δι΄κης» και,
υποχρεω΄νοντας να προτει΄νονται επ' αο΄ριστον το΄σες νε΄ες
αγωγε΄ς, ο΄σες τροποποιη΄σεις τους επιτρε΄πει η φαντασι΄α τους
να επιφε΄ρουν στη συ΄νταξη των ρητρω΄ν η΄ µα΄λιστα, ΄εστω και
στην αρι΄θµηση΄ τους, στο ΄εντυπο των γενικω΄ν ο΄ρων.

7.1.3. Κρι΄νεται, συνεπω΄ς, ο΄τι πρε΄πει να ενθαρρυνθου΄ν οι
προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς στην κατευ΄θυνση:
α)

της ενι΄σχυσης της επιβολη΄ς κυρω΄σεων στα κρα΄τη µε΄λη ω΄στε
να εξασφαλι΄ζονται ταχυ΄τερα και αποτελεσµατικο΄τερα ΄ενδικα
µε΄σα που θα οδηγου΄ν στην αποτελεσµατικη΄ απαγο΄ρευση και
θα διασφαλι΄ζουν τη µη χρη΄ση των καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν
των συµβα΄σεων·

(4) ∆ι΄δεται, κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, απα΄ντηση στα ερωτη΄µατα που
διατυπω΄νει η Επιτροπη΄ στα σηµει΄α 6, 7 και 8 της σ. 22 και 13 και 14
της σ. 26.
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γ)

δ)
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της εξε΄τασης του ενδεχοµε΄νου, σε συµφωνι΄α µε τους νε΄ους
προσανατολισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ το αστικο΄ δικονοµικο΄ δι΄καιο
εν εξελι΄ξει στα κρα΄τη µε΄λη, να καθοριστου΄ν οι συνθη΄κες κατα΄
τις οποι΄ες µια δικαστικη΄ απο΄φαση που αφορα΄ ΄ενα ει΄δος
ρη΄τρας που θεωρει΄ται καταχρηστικη΄ βα΄σει δικαστικη΄ς απο΄φασης να µπορει΄ να γι΄νει δεσµευτικη΄ για ο΄λες τις παρο΄µοιες
συµβα΄σεις που χρησιµοποιει΄ ο ΄διος
ι
προτει΄νων τη συ΄µβαση
και, µε τις αναγκαι΄ες εγγυη΄σεις διαδικαστικη΄ς παρε΄µβασης οι
α΄λλοι προτει΄νοντες συµβα΄σεις του ιδι΄ου τοµε΄α δραστηριο΄τητας, η΄ ακο΄µη οιοσδη΄ποτε συµβαλλο΄µενος εν γε΄νει·
της επιβολη΄ς στους προτει΄νοντες που ΄εχουν καταδικαστει΄
δικαστικα΄, συ΄µφωνα µε τη σω΄φρονα κρι΄ση του δικαστη΄
και σταθµισθε΄ντων των οφελω΄ν που προε΄κυψαν απο΄ την
παρα΄βαση, για χρη΄ση καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν, της υποχρε΄ωσης να δηµοσιευ΄ουν, στα µε΄σα επικοινωνι΄ας, το περιεχο΄µενο
των ρητρω΄ν που κρι΄θηκαν καταχρηστικε΄ς, στο βαθµο΄ που
δυ΄ναται να συµβα΄λει εγκαι΄ρως στην προ΄ληψη της χρη΄σης
καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν και στην πληροφο΄ρηση των
ενδιαφεροµε΄νων·
της προ΄βλεψης µηχανισµω΄ν για την παροχη΄ της κατα΄λληλης,
΄ ν παρεµβα΄για την πραγµατοποι΄ηση των προαναφερθεισω
σεων, οικονοµικη΄ς υποστη΄ριξης.

7.2. ∆ιοικητικο΄ς ΄ελεγχος
7.2.1. Χωρι΄ς να αναιρου΄νται τα ο΄σα επισηµα΄νθηκαν στο προηγου΄µενο σηµει΄ο, κρι΄νεται, ωστο΄σο, ο΄τι στο κοινοτικο΄ επι΄πεδο
πρε΄πει να προβλεφθει΄ θε΄σπιση διαδικασιω΄ν διοικητικη΄ς φυ΄σεως
που θα δι΄νουν τη δυνατο΄τητα σε ΄ενα ανεξα΄ρτητο και ενδεδειγµε΄νο
ο΄ργανο να αποφασι΄ζει για τον καταχρηστικο΄ χαρακτη΄ρα ορισµε΄νων
ρητρω΄ν και να ΄εχει την δικαιοδοσι΄α να απαγορευ΄ει τη χρη΄ση τους,
γενικα΄, χωρι΄ς του΄το να αποκλει΄ει στους θιγο΄µενους οργανισµου΄ς
τη δυνατο΄τητα προσφυγη΄ς στο δικαστη΄ριο για προσβολη΄ της
διοικητικη΄ς απο΄φασης.
7.2.2. Η κεκτηµε΄νη εµπειρι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν που διαθε΄τουν
ο΄ργανα αυτη΄ς της µορφη΄ς, ο΄πως του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου (Office
of Fair Trading), της Γαλλι΄ας και του Βελγι΄ου (Επιτροπε΄ς
Καταχρηστικω΄ν Ρητρω΄ν) η΄ των Μεσολαβητω΄ν των Καταναλωτω΄ν
στις Βο΄ρειες χω΄ρες, ει΄ναι τε΄τοια που δικαιολογει΄ πλη΄ρως την
κινητοποι΄ηση της Επιτροπη΄ς να λα΄βει µια απο΄φαση στην κατευ΄θυνση της προηγου΄µενης παραγρα΄φου.
7.2.3. Αντιθε΄τως, δεν στηρι΄ζεται, συ΄µφωνα α΄λλωστε και µε την
η΄δη ειληµµε΄νη σχετικη΄ θε΄ση της ΟΚΕ, στη γνωµοδο΄τηση΄ της
του 1991 (1), η ΄δρυση,
ι
απο΄ την Κοινο΄τητα, ενο΄ς Ευρωπαι΄ου
∆ιαµεσολαβητη΄ για το σκοπο΄ αυτο΄ν, διο΄τι δεν πιστευ΄εται ο΄τι ΄ενα
ο΄ργανο αποµακρυσµε΄νο απο΄ την καθηµερινο΄τητα των οικονοµικω΄ν
΄ ν, στις αντι΄στοιχες
παραγο΄ντων και ιδιαι΄τερα των καταναλωτω
χω΄ρες η΄ περιφε΄ρειε΄ς τους, θα µπορου΄σε να συµβα΄λλει στην
αποτελεσµατικη΄ και σε ευ΄θετο χρο΄νο επι΄λυση του ει΄δους των
διαφορω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τη χρη΄ση καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν
σε συµβα΄σεις.

(1) Βλε΄πε αριθ. 2.1.7.
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7.3.
Οι διοικητικε΄ς αρχε΄ς που αποφαι΄νονται επι΄ του καταχρηστικου΄ χαρακτη΄ρα των συµβατικω΄ν ρητρω΄ν, πρε΄πει επι΄σης
να µπορου΄ν να προσδιορι΄ζουν ποιο ει΄ναι το µη καταχρηστικο΄
περιεχο΄µενο των εξεταζο΄µενων ρητρω΄ν (2).

8.

΄ ν και καταO ρο΄λος του διαλο΄γου µεταξυ΄ επαγγελµατιω
΄ν
ναλωτω

8.1.
Με δεδοµε΄νο ο΄τι η προ΄ληψη στο θε΄µα της χρη΄σης
καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν πρε΄πει να υπερισχυ΄ει της καταστολη΄ς τους
και εκτιµω΄ντας ο΄τι, ο΄λο και περισσο΄τερο, η συ΄ναψη συµβα΄σεων
γι΄νεται διασυνοριακα΄ στην ενιαι΄α αγορα΄, και καθω΄ς ει΄ναι αναγνωρισµε΄να ο΄µοια τα ει΄δη των σταθερω΄ν γενικω΄ν ο΄ρων στις δια΄φορες
συµβα΄σεις, στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη, κρι΄νεται σκο΄πιµο να εξετασθει΄
η θεσµοθε΄τηση µηχανισµω΄ν εξωδικαστικη΄ς συνεννο΄ησης, στο
επι΄πεδο του διαλο΄γου µεταξυ΄ εκπροσω΄πων των καταναλωτω
΄ ν και
εκπροσω΄πων των επαγγελµατιω΄ν και αυτω΄ν µεταξυ΄ τους, στο
κοινοτικο΄ επι΄πεδο, για τη θε΄σπιση συλλογικω΄ν συµφωνιω΄ν (3).

8.1.1. Θα πρε΄πει, εντου΄τοις, να δοθει΄ προσοχη΄ ω΄στε οι συµφωνι΄ες αυτε΄ς να µην µπορου΄ν να αποτελε΄σουν συντονισµε΄νες πρακτικε΄ς που παραβια΄ζουν τους κανο΄νες του ανταγωνισµου΄, παρο΄λο
που µια συστηµατικη΄ και τελεολογικη΄ ερµηνει΄α των σηµαντικω΄ν
διατα΄ξεων της Συνθη΄κης δυ΄σκολα θα µπορε΄σει να οδηγη΄σει στην
καταδι΄κη τε΄τοιων συµφωνιω΄ν µε τη βα΄ση αυτη΄ν.

8.1.2. Μια σηµαντικο΄τερη πτυχη΄, στο επι΄πεδο αυτο΄, θα ει΄ναι οι
εθελοντικοι΄ µηχανισµοι΄ που θα µπορου΄σαν να ενθαρρυνθου΄ν, οι
οποι΄οι θα οδηγη΄σουν στη θε΄σπιση κωδι΄κων δεοντολογι΄ας, που θα
περιλαµβα΄νουν υποδει΄γµατα συµβα΄σεων χωρι΄ς καταχρηστικε΄ς
ρη΄τρες, ειδικο΄τερα ο΄σον αφορα΄ ορισµε΄νους πιο προβληµατικου΄ς
τοµει΄ς δραστηριο΄τητας, ο΄πως οι θεµελιω΄δεις υπηρεσι΄ες η΄ οι
χρηµατοοικονοµικε΄ς υπηρεσι΄ες και, ειδικα΄, ο΄ταν αυτε΄ς οι υπηρεσι΄ες
γι΄νονται αντικει΄µενο διαπραγµα΄τευσης εξ αποστα΄σεως, κυρι΄ως
µε΄σω του ∆ιαδικτυ΄ου.

8.2.
Ωστο΄σο δεν φαι΄νεται να δηµιουργου΄νται εξωδικαστικοι΄
µηχανισµοι΄, ει΄τε διαµεσολα΄βησης ει΄τε ΄εστω διαιτησι΄ας, για την
επι΄λυση διαφορω΄ν που οφει΄λονται στη χρη΄ση γενικω΄ν ρητρω΄ν
συµβα΄σεων, ειδικα΄ σε διασυνοριακε΄ς συµβα΄σεις και, κυρι΄ως,
ο΄ταν ΄εχουν ως αντικει΄µενο συµβα΄σεις που συνα΄πτονται µε΄σω
ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου. Η θε΄σπιση η΄ η εφαρµογη΄ εθελου΄σιων
µηχανισµω΄ν ει΄ναι ευκολο΄τερη εα΄ν περιορισθει΄ στα εξωδικαστικα΄
συστη΄µατα διαµεσολα΄βησης η΄ διαιτησι΄ας.

(2) Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, δι΄δεται απα΄ντηση στα ερωτη΄µατα 9, 10, 11
και 12 των σ. 25 και 26 και 16 της σ. 28 και 17 της σ. 29 της
'Εκθεσης της Επιτροπη΄ς.
(3) Πρβλ. αριθ. 2.54. της γνωµοδο΄τησης του 1991.
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8.2.1. ∆εν θεωρει΄ται ενδεδειγµε΄νο, κατα΄ κανο΄να, να υποβα΄λλεται η συ΄νταξη οιασδη΄ποτε συ΄µβασης, εκτο΄ς εα΄ν διακυβευ΄ονται
θεµελιω΄δεις υπηρεσι΄ες γενικου΄ ενδιαφε΄ροντος, σε προ΄τερο ΄ελεγχο
απο΄ οιαδη΄ποτε διοικητικη΄ ρυθµιστικη΄ αρχη΄, ο΄χι µο΄νον λο΄γω της
γραφειοκρατι΄ας που θα ση΄µαινε κα΄τι τε΄τοιο, αλλα΄ και διο΄τι τι΄ποτε
δεν θα διασφα΄λιζε ο΄τι οι συµβα΄σεις αυτε΄ς δεν θα περιει΄χαν και
αυτε΄ς καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες.

8.2.2. Ει΄ναι εντου΄τοις αποδεκτο΄ να δηµιουργηθου΄ν οι αρχε΄ς
που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 7.2.1 και να τους ανατεθει΄ η
αρµοδιο΄τητα για την ΄εγκριση ρητρω΄ν σε γενικου΄ς ο΄ρους συµβα΄σεων που οι προσφε΄ροντες συµβα΄σεις θα τους υποβα΄λλουν
οικειοθελω΄ς (1).

9.

Η βα΄ση CLAB

9.1.
Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τη βα΄ση CLAB, το
αναντι΄ρρητο ενδιαφε΄ρον της πρωτοβουλι΄ας και της αξιοσηµει΄ωτης
προσπα΄θειας της Επιτροπη΄ς για τη συνεχη΄ ενηµε΄ρωση της βα΄σης,
καθω΄ς µπορου΄ν να την χρησιµοποιου΄ν και να επωφελου΄νται ο΄χι
µο΄νον η επιστηµονικη΄ κοινο΄τητα αλλα΄ και τα κοινοτικα΄ θεσµικα΄
ο΄ργανα και οι ΄διοι
ι
οι δικαστε΄ς, οι δικηγο΄ροι και οι α΄λλες
διοικητικε΄ς αρχε΄ς που ει΄ναι επιφορτισµε΄νες µε την ερµηνει΄α και
την εφαρµογη΄ του εσωτερικου΄ δικαι΄ου, που απορρε΄ει απο΄ τη
µεταφορα΄ της οδηγι΄ας, και να συµβα΄λλουν ΄ετσι στην πραγµατοποι΄ηση µελετω΄ν συγκριτικου΄ δικαι΄ου στο θε΄µα και ανοι΄γει το
δρο΄µο για τη θε΄σπιση οµοιο΄µορφων νο΄µων (βλε΄πε 4.4).
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10. Συµπερα΄σµατα

10.1. Εκτο΄ς απο΄ µια απλη΄ «προσε΄γγιση» των νοµοθεσιω΄ν, η
µελλοντικη΄ και επιθυµητα΄ συ΄ντοµη αναθεω΄ρηση της οδηγι΄ας
93/13/CE, θα πρε΄πει να ΄εχει ως κυ΄ριο στο΄χο την πραγµατικη΄
εναρµο΄νιση και, σε θεµελιω΄δεις πτυχε΄ς ο΄πως ει΄ναι η καθεαυτο΄
΄εννοια της «καταχρηστικη΄ς ρη΄τρας» η΄ ο ορισµο΄ς ενο΄ς «µαυ΄ρου
καταλο΄γου» ρητρω΄ν, την αυστηρη΄ οµοιογενοποι΄ηση του δικαι΄ου
των κρατω΄ν µελω΄ν στον τοµε΄α αυτο΄ν.

10.2. Θεµελιω΄δης πτυχη΄, στην αναθεω΄ρηση αυτη΄, θα ει΄ναι ο
επαναπροσδιορισµο΄ς του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας, κατα΄
τρο΄πο ω΄στε να περιλαµβα΄νει και τις συµβα΄σεις µεταξυ΄ επαγγελµατιω΄ν, κα΄θε φορα΄ που διαπιστω΄νονται περιπτω΄σεις σηµαντικη΄ς
διαπραγµατευτικη΄ς δυσαρµονι΄ας και ανισο΄τητας, κυρι΄ως ο΄ταν
χρησιµοποιου΄νται «τυποποιηµε΄νες συµβα΄σεις».

10.3. Οµοι΄ως θα πρε΄πει να εξαλειφθου΄ν οι υφιστα΄µενες εξαιρε΄σεις, και το καθεστω΄ς της οδηγι΄ας θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται
εξι΄σου στις ρη΄τρες των συµβα΄σεων που γι΄νονται αντικει΄µενο
ιδιωτικη΄ς διαπραγµα΄τευσης, στους γενικου΄ς ο΄ρους που απορρε΄ουν
απο΄ «δεσµευτικε΄ς» διατα΄ξεις και στους ο΄ρους των συµβα΄σεων που
σχετι΄ζονται µε την τιµη΄ η΄ το αντικει΄µενο της συ΄µβασης, εφο΄σον
πληρου΄νται οι απαιτη΄σεις για τον χαρακτηρισµο΄ τους ως καταχρηστικω΄ν.

9.2.
Η ΟΚΕ φρονει΄ εντου΄τοις ο΄τι πε΄ραν της καθεαυτη΄ς συλλογη΄ς και δια΄θεσης των σταθερω΄ν δεδοµε΄νων της βα΄σης CLAB, θα
η΄ταν σκο΄πιµο η Επιτροπη΄ να επωφελει΄ται περισσο΄τερο απο΄ τα
στοιχει΄α που η΄δη ΄εχει στη δια΄θεση΄ της, κυρι΄ως δηµιουργω΄ντας
προ΄σβαση για ο΄λες τις κοινοτικε΄ς γλω
΄ σσες (2) και καταρτι΄ζοντας
και δηµοσιοποιω΄ντας σφαιρικε΄ς µελε΄τες, τοµεακε΄ς η΄ θεµατικε΄ς,
σχετικα΄ µε τις γραµµε΄ς προσανατολισµου΄ της δικαιοδοσι΄ας της
Ευρω΄πης στον τοµε΄α αυτο΄ν (3).

10.4. Θα πρε΄πει επι΄σης να περιληφθου΄ν ο΄λες οι συνε΄πειες της
απαι΄τησης διαφα΄νειας στις συµβατικε΄ς σχε΄σεις, ως προκαλου΄σες
ακυρο΄τητα των διφορου΄µενων, αµφιλεγο΄µενων, ακατα΄ληπτων η΄
δυσνο΄ητων ρητρω΄ν των συµβα΄σεων, και µε ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στη
συµβατο΄τητα του καθεστω΄τος αυτου΄ µε το σταθερο΄ διαφο΄ρων
οδηγιω΄ν µε τις οποι΄ες η΄δη θεσπι΄ζονται υποχρεω΄σεις ενηµε΄ρωσης
(π.χ. Πω΄ληση εξ αποστα΄σεως, Ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο, κ.λπ.).

9.3.
Κρι΄νεται σκο΄πιµη η κατα΄ρτιση, ανα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα, εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς µι΄ας ΄εκθεσης σχετικα΄ µε τη
λειτουργι΄α της βα΄σης CLAB, η οποι΄α θα διαβιβα΄ζεται στο
Συµβου΄λιο, στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στην ΟΚΕ.

10.5. 'Ολο το οικοδο΄µηµα της ΄εννοιας της «κατα΄χρησης» θα
πρε΄πει να επανεξετασθει΄ σε αντικειµενικου΄ς ο΄ρους «διαπραγµατευτικη΄ς δυσαρµονι΄ας», διευκρινι΄ζοντας, κατα΄ τρο΄πο διαφανη΄, ποιο
ει΄ναι, εφο΄σον υπα΄ρχει, το βα΄ρος της ΄εννοιας της «κακη΄ς πι΄στης»
στην ολοκλη΄ρωση της ΄εννοιας της καταχρηστικη΄ς ρη΄τρας.

(1) ∆ι΄δεται, κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, απα΄ντηση στα σταθερα΄ ερωτη΄µατα των
σηµει΄ων 15 της σ. 28 και 18, 19 και 20, της σ. 31 της 'Εκθεσης της
Επιτροπη΄ς.
(2) Πρβλ. στην κατευ΄θυνση αυτη΄ την προ΄ταση απο΄φασης της Επιτροπη΄ς
στο Συµβου΄λιο για υιοθε΄τηση «Ενο΄ς Πολυετου΄ς Κοινοτικου΄ Προγρα΄µµατος για την προω΄θηση της ανα΄πτυξης και της χρη΄σης των
ευρωπαϊκω΄ν ψηφιακω΄ν περιεχοµε΄νων στα παγκο΄σµια δι΄κτυα και για
την προω΄θηση της γλωσσικη΄ς πολυµορφι΄ας στην Κοινωνι΄α των
Πληροφοριω΄ν».
(3) ∆ι΄δεται, κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, η απα΄ντηση που κρι΄νεται θεσµικα΄
ενδεδειγµε΄νη στα ερωτη΄µατα αριθ. 2, 21 και 22 της Επιτροπη΄ς.

10.6. 'Οσον αφορα΄ τον κατα΄λογο των ρητρω΄ν που θεωρου΄νται
καταχρηστικε΄ς:

10.6.1. Θα πρε΄πει να καταρτισθει΄ ΄ενας «µαυ΄ρος κατα΄λογος»
ρητρω΄ν που θα θεωρου΄νται πα΄ντοτε καταχρηστικε΄ς ανεξαρτη΄τως
της εκτι΄µησης οιουδη΄ποτε συγκεκριµε΄νου ειδικου΄ λο΄γου που
αφορα΄ τη συ΄µβαση η΄ τους συµβαλλο΄µενους.
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10.6.2. Θα πρε΄πει να διατηρηθει΄ ΄ενας «γκρι κατα΄λογος» αναθεωρηµε΄νος και µε ενδεικτικο΄ χαρακτη΄ρα, για τις αρχε΄ς που ει΄ναι
αρµο΄διες να αποφασι΄ζουν για τον καταχρηστικο΄ χαρακτη΄ρα των
ρητρω΄ν που αναφε΄ρονται σε αυτο΄ν, συ΄µφωνα µε την ειδικη΄
περι΄πτωση της συ΄µβασης στην οποι΄α περιλαµβα΄νονται.
10.6.3. Θα πρε΄πει να καταρτισθου΄ν διαφορετικοι΄ κατα΄λογοι,
ενδεικτικου΄ χαρακτη΄ρα, για συµβα΄σεις µεταξυ΄ επαγγελµατιω΄ν και
µε καταναλωτε΄ς και ανα΄ ειδικο΄ τοµε΄α δραστηριο΄τητας η΄ θεµελιω΄δη
υπηρεσι΄α.
10.6.4. Οι κατα΄λογοι θα πρε΄πει να µεταφερθου΄ν µε τους
ακριβει΄ς τους ο΄ρους στα εθνικα΄ δι΄καια.
10.7. Θα πρε΄πει να διευκρινισθει΄ η φυ΄ση της παρατυπι΄ας της
χρη΄σης καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν η΄ το νοµικο΄ καθεστω΄ς που απορρε΄ει
απο΄ αυτη΄ν και η δυνατο΄τητα της αυτεπα΄γγελτης αναγνω΄ριση΄ς του
απο΄ τον δικαστη΄.
10.8. Θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ η δυνατο΄τητα ω΄στε οι δικαστικε΄ς αποφα΄σεις που, σε αγωγη΄ παραλει΄ψεως, καταλη΄γουν στον
καταχρηστικο΄ χαρακτη΄ρα ορισµε΄νων ρητρω΄ν, να ΄εχουν γενικη΄ ισχυ΄
σε σχε΄ση µε παρεµφερει΄ς περιπτω΄σεις και να µην περιορι΄ζονται
στην εξεταζο΄µενη υπο΄θεση, χωρι΄ς θα θι΄γονται οι κατα΄λληλες
εγγυη΄σεις διαδικαστικη΄ς παρε΄µβασης.
10.9. Πρε΄πει να ενισχυθει΄ η επιβολη΄ κυρω΄σεων στα κρα΄τη
µε΄λη ω΄στε να εξασφαλισθει΄ η θε΄σπιση αποτελεσµατικω΄ν ΄ενδικων
µηχανισµω΄ν και δρα΄σεων απαγο΄ρευσης της χρη΄σης καταχρηστικω΄ν
ρητρω΄ν.
10.10. Πρε΄πει να θεσπισθει΄ η υποχρε΄ωση της δηµοσι΄ευσης,
βα΄σει της σω΄φρονος κρι΄σης του δικαστη΄, στα µε΄σα επικοινωνι΄ας,
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των δικαστικω΄ν αποφα΄σεων που καταδικα΄ζουν σε αποχη΄ απο΄ τη
χρη΄ση καταχρηστικω΄ν ρητρω΄ν, διο΄τι του΄το µπορει΄ να συµβα΄λει
στην προ΄ληψη της χρη΄σης αυτη΄ς.
10.11. Πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η ΄δρυση,
ι
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη,
µηχανισµω΄ν διοικητικου΄ ελε΄γχου των γενικω΄ν ρητρω΄ν των συµβα΄σεων, απο΄ ανεξα΄ρτητες αρχε΄ς, µε τη δυνατο΄τητα να ορι΄ζουν τον
καταχρηστικο΄ τους χαρακτη΄ρα, να απαγορευ΄ουν τη χρη΄ση τους
και να συνιστου΄ν την ορθη΄ συ΄νταξη΄ τους, µε την επιφυ΄λαξη της
παραποµπη΄ς στα δικαστη΄ρια της διοικητικη΄ς απο΄φασης.
10.12. Πρε΄πει να θεσµοθετηθου΄ν µηχανισµοι΄ εξωδικαστικη΄ς
συνεννο΄ησης σε εθνικο΄ και κοινοτικο΄ επι΄πεδο, µε ενθα΄ρρυνση του
διαλο΄γου µεταξυ΄ εκπροσω΄πων των ενδιαφεροµε΄νων, για την
κατα΄ργηση των καταχρηστικω΄ν η΄ των λιγο΄τερο δι΄καιων ρητρω΄ν
στους γενικου΄ς ο΄ρους συµβα΄σεων, µηχανισµοι΄ οι οποι΄οι µπορει΄ να
οδηγη΄σουν στην κατα΄ρτιση τυποποιηµε΄νων συµβα΄σεων η΄ κωδι΄κων
δεοντολογι΄ας, ειδικα΄ στις θεµελιω΄δεις υπηρεσι΄ες γενικου΄ συµφε΄ροντος η΄ στις χρηµατοοικονοµικε΄ς υπηρεσι΄ες και, ιδιαι΄τερα, στις
συµβα΄σεις που συνα΄πτονται εξ αποστα΄σεως, κυρι΄ως µε΄σω του
∆ιαδικτυ΄ου.
10.13. Πρε΄πει να διασφαλισθει΄ η δυνατο΄τητα ω΄στε τα κρα΄τη
µε΄λη, µε ΄δια
ι
πρωτοβουλι΄α η΄ µε ενδεδειγµε΄νη παρε΄µβαση της
Επιτροπη΄ς, να υιοθετη΄σουν ενιαι΄ες νοµοθετικε΄ς πρα΄ξεις αναφορα΄ς
η΄ «νο΄µους πλαι΄σιο» για τον καθορισµο΄ τυποποιηµε΄νων συµβα΄σεων,
τοµεακη΄ς φυ΄σεως.
10.14. Πρε΄πει, τε΄λος, να προωθηθει΄ η διατη΄ρηση της βα΄σης
CLAB και να διασφαλισθει΄ η συνεχη΄ς ενηµε΄ρωση΄ της, µε εκµετα΄λλευση ο΄λων των δυνατοτη΄των της και µε βελτι΄ωση της προ΄σβασης
σε αυτη΄ν, κυρι΄ως στο επι΄πεδο των γλωσσω΄ν στις οποι΄ες διατι΄θεται.

Βρυξε΄λλες, 30 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Η ακο΄λουθες τροπολογι΄ες οι οποι΄ες ΄ελαβαν το 1/4 τουλα΄χιστον των εκφρασθεισω΄ν ψη΄φων απερρι΄φθησαν κατα΄ τη συζη΄τηση:
Σηµει΄α 3.1 ΄εως 3.5
Να αντικατασταθου΄ν απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Στο΄χος της οδηγι΄ας του 1993 ει΄ναι οι καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες στις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται µε τους καταναλωτε΄ς. Το
θε΄µα που τι΄θεται ει΄ναι κατα΄ πο΄σον το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς πρε΄πει να επεκταθει΄ στις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες στις συµβα΄σεις που
διε΄πουν τις σχε΄σεις µεταξυ΄ επαγγελµατιω΄ν.
Η επε΄κταση αυτη΄ δεν ει΄ναι επιθυµητη΄ για διαφο΄ρους λο΄γους:
Πρα΄γµατι, η ελευθερι΄α στη συ΄ναψη συµβα΄σεων πρε΄πει να υπα΄ρχει µεταξυ΄ επαγγελµατιω΄ν. Για τον λο΄γο αυτο΄ν, δεν πρε΄πει να
υπα΄ρχει ο κι΄νδυνος κατα΄ργησης ολο΄κληρου του καθεστω΄τος του κοινου΄ ενοχικου΄ δικαι΄ου. Επιπροσθε΄τως, θα η΄ταν εντελω΄ς
απαρα΄δεκτη η βου΄ληση να επεκταθει΄ στους επαγγελµατι΄ες ΄ενα κει΄µενο που συντα΄χθηκε αποκλειστικα΄ απο΄ τη σκοπια΄ της
προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν.»
Αιτιολογι΄α
Οι σχε΄σεις µεταξυ΄ επαγγελµατιω΄ν ει΄ναι εντελω΄ς διαφορετικου΄ ει΄δους απο΄ τις σχε΄σεις µεταξυ΄ επαγγελµατικω΄ν και
καταναλωτω΄ν: τα µε΄ρη αντιµετωπι΄ζονται επι΄ ΄σοις
ι
ο΄ροις και το κοινο΄ ενοχικο΄ δι΄καιο πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται.
Το γεγονο΄ς ο΄τι ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη αποκλι΄νουν απο΄ τον κανο΄να αυτο΄ν δεν αιτιολογει΄ την επε΄κταση στο συ΄νολο της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
Ακο΄µα και εα΄ν υποθε΄σουµε ο΄τι θα προβλεπο΄ταν κανονιστικη΄ δια΄ταξη, αυτη΄ δεν ΄εχει κατα΄ κανε΄να τρο΄πο θε΄ση στην
εξεταζο΄µενη οδηγι΄α· κατα΄ µει΄ζονα λο΄γο εα΄ν προβλεπο΄ταν η ΄ενταξη, στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς, ρητρω΄ν που αποτελου΄ν
αντικει΄µενο ιδιωτικη΄ς διαπραγµα΄τευσης.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 48, ψη΄φοι κατα΄: 51, αποχε΄ς: 4.
Σηµει΄α 3.6 ΄εως 3.6.2
Να αντικατασταθου΄ν απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Στο ΄διο
ι πλαι΄σιο, η δυνατο΄τητα να διατηρηθει΄ο αποκλεισµο΄ς ρητρω΄ν που αποτελου΄ν αντικει΄µενο ιδιωτικη΄ς διαπραγµα΄τευσης,
ει΄ναι στην ηµερη΄σια δια΄ταξη.
Σηµειωτε΄ον, σχετικα΄, ο΄τι η οδηγι΄α εφαρµο΄ζεται σε συµβα΄σεις που αφορου΄ν ο΄λα τα προϊο΄ντα και τις υπηρεσι΄ες,
περιλαµβανοµε΄νων και εκει΄νων που δεν παρα΄γονται “µαζικα΄”.
Στην τελευται΄α αυτη΄ περι΄πτωση, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο ει΄ναι οργανωµε΄νη η αγορα΄, ο καταναλωτη΄ς
µπορει΄ να διαπραγµατευθει΄ µο΄νος του τις ρη΄τρες, η΄ ακο΄µη να κα΄νει τον πωλητη΄ να δεχθει΄ τις δικε΄ς του. Ει΄ναι σηµαντικο΄
αυτε΄ς οι ρη΄τρες να αποκλεισθου΄ν απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας. Η επε΄κταση της εφαρµογη΄ς σε ο΄λες τις ρη΄τρες
αδιακρι΄τως, µπορει΄ να οδηγη΄σει στην παρα΄δοξη εκει΄νη κατα΄σταση κατα΄ την οποι΄α ο καταναλωτη΄ς, διαπιστω΄νοντας ο΄τι η
συ΄µβαση που ο ΄διος
ι
προ΄τεινε επιτρε΄πει διαφορετικε΄ς ερµηνει΄ες, µπορει΄ να αξιω΄σει την ερµηνει΄α που τον ευνοει΄ περισσο΄τερο,
εφο΄σον ει΄ναι ο ΄διος
ι
εκει΄νος που ορι΄ζει την ρη΄τρα.»
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 63, ψη΄φοι κατα΄: 66, αποχε΄ς: 2.
Σηµει΄α 4.2 ΄εως 4.3
Να διαγραφου΄ν.
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Αιτιολογι΄α
Η καλη΄ πι΄στη αποτελει΄ θεµελιω΄δη και γνωστη΄ αρχη΄ του ενοχικου΄ δικαι΄ου των κρατω΄ν µελω΄ν, καθω΄ς και του δικαι΄ου που
βασι΄ζεται στο κοινο΄ δι΄καιο (Common Law). Η ΄εννοια αυτη΄ δεν απαιτει΄ ειδικη΄ µελε΄τη στο πλαι΄σιο της εξεταζο΄µενης οδηγι΄ας.
Στο σηµει΄ο 4.3 αναφε΄ρονται εξα΄λλου οι υποκει΄µενες τεχνικε΄ς και νοµικε΄ς δυσκολι΄ες, και για τον λο΄γο αυτο΄ν ου΄τε και η
Επιτροπη΄ δεν παι΄ρνει θε΄ση επι΄ του θε΄µατος.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 52, ψη΄φοι κατα΄: 70, αποχε΄ς: 7.
Σηµει΄ο 4.4
Να διαγραφει΄.
Αιτιολογι΄α
Η αµερικανικη΄ εµπειρι΄α στην κατα΄ρτιση «Νο΄µων πλαι΄σιο» η΄ «Ενιαι΄ων νο΄µων» δεν µπορει΄ να µεταφερθει΄ ως ΄εχει στην
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Πρα΄γµατι, αντι΄θετα µε την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, η ΗΠΑ γνωρι΄ζουν νοµικε΄ς ΄εννοιες που ει΄ναι ενιαι΄ες.
Επιπροσθε΄τως, µια τοµεακη΄ προσε΄γγιση εγκυµονει΄ τον κι΄νδυνο να δηµιουργη΄σει σε ορισµε΄νους τοµει΄ς µεγαλυ΄τερη συ΄γχυση
παρα΄ σαφη΄νεια για τον καταναλωτη΄.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 46, ψη΄φοι κατα΄: 73, αποχε΄ς: 6.
Σηµει΄ο 6.4
Να απαλειφθει΄ η δευ΄τερη προ΄ταση.
Αιτιολογι΄α
∆εν υπα΄ρχει λο΄γος να αντιστραφει΄ το βα΄ρος της απο΄δειξης για να καταδειχθει΄ η αιτιω΄δης συνα΄φεια και η υ΄παρξη ζηµι΄ας
προς ο΄φελος του καταναλωτη΄. Αν γι΄νει αυτο΄, η οδηγι΄α θα προχωρει΄ πε΄ρα απο΄ το καθεστω΄ς ευθυ΄νης που θεσπι΄ζεται µε την
οδηγι΄α για την αντικειµενικη΄ ευθυ΄νη για τα προϊο΄ντα, η οποι΄α προβλε΄πει ο΄τι το θυ΄µα πρε΄πει να προσκοµι΄ζει αποδει΄ξεις
σχετικα΄ µε το ελαττωµατικο΄ προϊο΄ν, τη ζηµι΄α και την αιτιω΄δη συνα΄φεια µεταξυ΄ των δυ΄ο.
Εξα΄λλου, η εν λο΄γω δια΄ταξη δεν ΄εχει θε΄ση σε µι΄α οδηγι΄α που δεν αφορα΄ την αποζηµι΄ωση για τις ζηµι΄ες.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 48, ψη΄φοι κατα΄: 67, αποχε΄ς: 8.
Σηµει΄α 7.1.2. β) και 7.1.3. β)
Να απαλειφθου΄ν.
Αιτιολογι΄α
∆εν πρε΄πει να προχωρη΄σουµε πε΄ρα απο΄ τη σχετικο΄τητα της εκδικαζο΄µενης υπο΄θεσης, πρα΄γµα που αποτελει΄ βασικη΄ αρχη΄ του
δικαι΄ου των περισσο΄τερων κρατω΄ν µελω΄ν.
Εξα΄λλου, δεν µπορου΄µε να ζητη΄σουµε απο΄ την Επιτροπη΄ να µελετη΄σει το θε΄µα, δεδοµε΄νου ο΄τι δεν ΄εχει αρµοδιο΄τητα να
παρεµβαι΄νει στο δικονοµικο΄ δι΄καιο (βλε΄πε α΄ρθρα3, Β, εδα΄φια 2 και 3 της Συνθη΄κης της ΕΚ).
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 51, ψη΄φοι κατα΄: 74, αποχε΄ς: 6.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
για τροποποι΄ηση της απο΄φασης 90/424/ΕΟΚ σχετικα΄ µε ορισµε΄νες δαπα΄νες στον κτηνιατρικο΄ τοµε΄α»
(2001/C 116/26)
Στις 2 Οκτωβρι΄ου 2000 το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει, µε βα΄ση το α΄ρθρο 37 της Συνθη΄κης περι΄
ιδρυ΄σεως των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Στις 17 Οκτωβρι΄ου 2000 το προεδρει΄ο της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς ανε΄θεσε στο τµη΄µα
«Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, προστασι΄α του περιβα΄λλοντος» την προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν.
Λο΄γω του επει΄γοντος των εργασιω΄ν η ΟΚΕ αποφα΄σισε κατα΄ την 377η συ΄νοδο ολοµε΄λειας που πραγµατοποιη΄θηκε
στις 29 και 30 Νοεµβρι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου) να ορι΄σει τον κ. Jaschick ως µο΄νο εισηγητη΄
και υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς επιδιω΄κει να τροποποιη΄σει την
απο΄φαση 90/424/ΕΟΚ για τις δαπα΄νες του κτηνιατρικου΄ τοµε΄α.
1.2.
Απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2000, οι ενε΄ργειες που αναφε΄ρονται στην απο΄φαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου θα χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Γεωργικο΄ Ταµει΄ο Προσανατολισµου΄
και Εγγυη΄σεων (ΕΓΤΠΕ) — Τµη΄µα Εγγυη΄σεων. Η προ΄ταση επιδιω΄κει
επι΄σης να αναφερθου΄ν σαφω΄ς οι διατα΄ξεις που πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται ο΄σον αφορα΄ τη διαχει΄ριση των δαπανω΄ν στον κτηνιατρικο΄
τοµε΄α. Αυτο΄ συνεπα΄γεται την χρησιµοποι΄ηση της διαδικασι΄ας της
κανονιστικη΄ς επιτροπη΄ς, ο΄πως και τη συνε΄χιση της εφαρµογη΄ς του
συστη΄µατος α΄µεσης διαχει΄ρισης, απο΄ την Επιτροπη΄, της κοινοτικη΄ς
χρηµατοδοτικη΄ς συνδροµη΄ς στα κτηνιατρικα΄ µε΄τρα.
2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επιδοκιµα΄ζει την
προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου

2.2.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ αντε΄δρασε ταχυ΄τατα,
µο΄λις κατε΄στη σαφε΄ς ο΄τι η νε΄α διαδικασι΄α συγχρηµατοδο΄τησης
της Κοινο΄τητας δεν ενδει΄κνυται σε ορισµε΄να ειδικα΄ µε΄τρα στον
κτηνιατρικο΄ τοµε΄α καθω΄ς και σε προγρα΄µµατα για την αντιµετω
΄πιση και τον ΄ελεγχο επιζωοτιω΄ν.
2.3.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τη διαπι΄στωση ο΄τι ο ιδιαι΄τερος
χαρακτη΄ρας των κτηνιατρικω΄ν δαπανω΄ν και ο συχνα΄ επει΄γων
χαρακτη΄ρας τους καθιστα΄ τη διαχει΄ριση΄ τους µη΄ συµβατη΄ µε τους
µηχανισµου΄ς που αφορου΄ν τους οργανισµου΄ς πληρωµη΄ς του
(ΕΓΤΠΕ) — Τµη΄µα Εγγυη΄σεων. Η τροποποι΄ηση της απο΄φασης
90/424/ΕΟΚ επιβα΄λλεται και για τους λο΄γους αυτου΄ς.
2.4.
Η προ΄ταση απο΄φασης της Επιτροπη΄ς αποκτα΄ µεγα΄λη
επικαιρο΄τητα λο΄γω των προγραµµα΄των εποπτει΄ας της σπογγοειδου΄ς εγκεφαλοπα΄θειας, που αποτελει΄κι΄νδυνο επιζωοτι΄ας που δεν
΄εχει εξαλειφθει΄ σε καµι΄α περι΄πτωση, αλλα΄ και ενο΄ψει ορισµε΄νων
ειδικω΄ν µε΄τρων και προγραµµα΄των στον κτηνιατρικο΄ τοµε΄α ο΄πως
π.χ. για την εξα΄λειψη και την καταπολε΄µηση της λυ΄σσας και της
πανω΄λης των χοι΄ρων.

Βρυξε΄λλες, 30 Νοεµβρι΄ου 2000.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

